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СЛОВО ДО ЧИТАЧА 
 

Долання Україною нового етапу на шляху євроінтеграції, якому 
присвячено число Наукових записок, яке читач тримає в руках, 
розглядається у ньому на перетині макроаналізу (теорії модернізації, 
зміни ціннісних парадигм) і реалій поточного порядку денного, як він 
постає для громадянина в рамках кількох останніх виборчих кейсів 
(включаючи 2019 рік). Ці пункти огляду виступають свого роду 
полюсами оптики, яка дозволяє описати перебіг, без перебільшення, 
доленосних для Української держави років, допомагаючи «вхопити» 
сенс життя громади: консолідацію перед новими викликами, які несе 
самовизначення як європейців, зовнішнім виявом чого виступає 
прагнення приєднання до ЄС і НАТО. 

У пострадянських країнах, де, як показав також вітчизняний 
досвід, в умовах переходу до конкурентної політичної системи 
відсутність критичної маси компетентних громадян, здатних 
підтримувати необхідний рівень учасницької культури, легко 
спричиняє «вакуум відповідальності», що поступово призводить до 
формування неопатримоніального режиму того або іншого штибу 
(показовий у цьому сенсі феномен «бацьки» в Білорусі); дотримання 
євростандартів політичних виборів виступає ключовим питанням 
збереження вектору демократичних перетворень. Виборчий бюлетень 
виявляється для громадянина незамінним засобом мирного 
еволюційного оновлення політики, сприяючи водночас зміцненню 
довіри до всіх співучасників національного щоденного плебісциту. 

Україна, на думку більшості експертів, на даний момент ще не 
здолала точку біфуркації, яка визначає незворотність демократичного 
переходу. Проте будь-яка криза, як відомо, означає поєднання загроз і 
нових можливостей. Безпрецедентний кредит довіри, виданий новій 
команді в умовах чесної конкуренції (показово, що ЄС і за умов кризи 
зберігає роль «інституційного спонсора» для вітчизняної політії, 
санкціонуючи дотримання ключових правил гри), свідчить, що запит 
на реформи української громади залишається як ніколи високим, і в 
умовах «гібридної» агресії українці не демонструють жодного 
розчарування в демократії як найгіршому політичному устрої, не 
беручи до уваги решти інших. 
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Костянтин Федоренко  
Олена Рибій  

Андреас Умланд  
 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЙНА СИСТЕМА ДО ТА ПІСЛЯ 
ЄВРОМАЙДАНУ 2013 – 2014 РР. 

 
Належне формування партійної системи вважається ключо-

вим елементом успішних і сталих моделей демократизації. У 
статті проаналізовано еволюцію партійної системи в Україні. 
Особливу увагу зосереджено на тому, якою мірою Євромайдан 
сприяв розв’язанню проблем з її функціонуванням. Досі пострадян-
ська українська партійна система була вкрай неусталеною, 
оскільки виборче законодавство, фракційний склад парламенту 
України та домінуючі партії в Україні постійно змінювалися. 
Автори вважають, що, хоча революційні події 2013–2014 рр. і 
сприяли поступу демократичних процесів, ключові риси партійної 
системи України суттєвих трансформацій не зазнали. Законо-
давчі, ідеологічні та організаційні засади українського партійно-
політичного ландшафту та парламентської політики зали-
шаються нестабільними. 

Ключові слова: партійна система України, політичні партії, 
Євромайдан, виборче законодавство, фракційний склад парла-
менту, партійно-політичний ландшафт. 

K. Fedorenko, O. Rybiy, A. Umland. The Ukrainian Party 
System before and after the 2013–2014 Euromaidan  

The formation of a party system is widely regarded as a key to 
successful and sustainable patterns of democratization. In this essay we 

                                           
Федоренко Костянтин Миколайович – науковий співробітник Центру 

східноєвропейської та міжнародної політики (Берлін).  
Рибій Олена Володимирівна – кандидат політичних наук, старший 
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Умланд Андреас – доктор філософії, експерт Інституту євро-

атлантичного співробітництва (Київ) 
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examine the evolution of the party system in Ukraine, focusing on the 
extent to which the Euromaidan has addressed previous problems and 
weaknesses. So far the post-Soviet Ukrainian party system has been 
exceptionally unstable as electoral legislation, the factional compo-
sition of Ukraine’s parliament, and the dominant parties in Ukraine 
underwent frequent changes. We argue that, despite advances in 
democratization as a result of the revolutionary events of 2013–2014, 
the essential features of Ukraine’s party system have not changed. The 
legislative, ideological and organisational foundations of the Ukrainian 
party-political landscape and parliamentary politics have remained 
fragile.  

Key words: party system of Ukraine, political parties, Euro-
maidan, electorallegislation, parliamentary factions, a party-political 
landscape. 
 

Однією з особливостей політичної ситуації в останні роки 
Радянської України було активне виникнення нових політичних 
партій, що розпочалося, власне, ще до отримання ними права 
офіційної реєстрації в 1990 році*. Протягом наступних двох 
десятиліть партійна система України зазнавала майже постійних 
змін: на деякий час нові партії швидко ставали популярними, але 
згодом втрачали вплив і занепадали; деякі створені партії повністю 
зникали; виборче законодавство змінювалося так само швидко, як і 
загальні «правила гри» політичної системи України. Після 
Євромайдану 2013–2014 рр. українська партійна система і далі 
змінювалася. 

У центрі уваги статті – не доля окремих партій, а їхня роль у 
структуруванні відносин між державою та суспільством на тлі 
історії розвитку партійної системи України. Наше дослідження 
розглядає зміни у виборчому законодавстві України, партійному 
ландшафті та соціально-економічній системі до і після драма-
тичних політичних подій 2013–2014 рр., а також пропонує 

                                           
* Коли у 1991 році розпався СРСР, в Україні вже було офіційно 

зареєстровано 12 партій (Кармазіна 2012а, стор. 587). 
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орієнтовну оцінку якості партійної системи України станом на 
середину 2015 року [1]. Проведений аналіз свідчить про сталість 
тенденцій і тому спонукає до доволі невтішних висновків: у той 
час, як в результаті Євромайдану політична конкуренція в Україні 
посилилася, «нормалізація» української партійної системи – тобто 
її інституціоналізація, раціоналізація та стабілізація – ще досі не 
відбулася. 

Основною метою статті є спроба запропонувати комплексний 
огляд, а не дослідити певні специфічні риси партійної системи 
України чи окремих політичних партій. Автори намагаються 
з’ясувати, що нового відбулося в соціально-політичній ситуації 
після Євромайдану в ширшому контексті розвитку подій після 
здобуття незалежності і тим самим зробити внесок у ще недо-
статньо досліджене питання політичного розвитку України [2]. 
Партійна система України була предметом дослідження низки 
науковців упродовж останніх 20 років [3]. Однак тему становлення 
багатопартійності в Україні не можна вважати повністю вичерпа-
ною, що пов’язано, передусім, з потребою ретельного осмислення 
останніх політичних трансформацій після Євромайдану. Автори 
намагаються заповнити цю прогалину, подаючи вичерпний огляд 
розвитку партійної системи України з метою виявлення низки 
закономірностей у явищах наступності, еволюційної та револю-
ційної зміни. Необхідно зауважити й те, що на момент написання 
статті в Україні продовжуються активні політичні трансфор-
маційні процеси, які також потребуватимуть належної оцінки. 

Окрім того, у статті робиться спроба пояснити, як і чому 
українські партії переважно не здатні належним чином виконувати 
соціальну функцію агрегаторів та передавачів соціальних інтере-
сів, а також посередників між державою та суспільством. 
Можливості до нехтування законодавчими приписами, політичних 
зловживань та використання у приватних інтересах організацій, 
що публічно позиціонували себе політичними партіями, загостри-
лися іншими пострадянськими «патологіями» в різних сферах, 
починаючи від політичної культури до особливостей економічного 
розвитку. У підсумку, слабку функціональність партійної системи 
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України можна вважати одним із визначальних чинників затримки 
соціально-економічного розвитку країни за останні 25 років. 

Причини та характер недостатньої інституціоналізації 
партійної системи в Україні 

Починаючи з 90-х років і до сьогодні політична конкуренція в 
Україні стикається з особливими викликами. Ще на жодних 
виборах українські партії не зуміли адекватно представити 
соціальні інтереси та забезпечити прозорість свого фінансування. 
Олігархи часто купували та продавали партії, займалися політи-
кою представлення вузьких інтересів замість партійної політики, 
створювали численні «технічні партії»*. Політичні організації 
сумнівного походження спеціально створювалися або відновлю-
валися перед майбутніми виборами. Ці та інші тактики гальмували 
стабілізацію партійної системи України, призводили до значного 
рівня коливань в електоральних преференціях, дезорієнтували 
суспільство та перешкоджали розвитку довіри до політичної 
системи України в цілому. Недостатня інституціоналізація та 
загальна слабкість української партійної системи підривали 
розвиток української демократії. Окрім того, вони обмежували 
відповідальність партій, перешкоджали довготривалим зобов'язан-
ням між партіями та потенційними прихильниками та сприяли 
появі популістських антипартійних політиків [4]. 

Одним із визначальних чинників недостатньої інституціона-
лізації та нестабільності партійної системи є надто часті зміни 
виборчого законодавства за останні 25 років. З часу здобуття 
незалежності Україна випробувала всі основні форми виборчої 
системи – мажоритарну, змішану та пропорційну. Більш того, 
процес запровадження нових виборчих правил не припиняється й 
досі. У той час, як вибори до Верховної Ради України у 1990 та 
1994 рр. проходили за мажоритарною системою, вибори 1998 та 

                                           
* Технічні партії – це суто пострадянський термін для позначення 

псевдоорганізацій, спеціально створених для маніпулятивних цілей, щоб, 
наприклад, відбирати голоси у реальних партій з подібними за звучанням 
назвами та публічними профілями. Див. Wilson (2005). 
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2002 років відбулися за правилами змішаного голосування, а на 
виборах 2006 та 2007 рр. використовувалася пропорційна виборча 
система. У 2012 та 2014 рр. виборча система знову повернулася до 
змішаної. 

Мажоритарна система, за якою обиралися депутати до 
однопалатного парламенту України, Верховної Ради у 1990 і 
1994 рр., виникла внаслідок втоми від десятиліть однопартійного 
правління. Таким чином, стали широко розповсюдженими кампа-
нії «незалежних» кандидатів, які не пов’язували себе з жодною 
партією [5]. Перехід до змішаної виборчої системи у 1997 р. був 
спричинений головним чином ендогенними факторами, зокрема, 
пошуком шляхів підвищення законодавчої ефективності та полі-
тичної відповідальності депутатів і їхніх фракцій. Неафілійовані з 
жодною політичною силою незалежні депутати, які переважали в 
парламенті 1994 року, часто не могли досягти консенсусу з різних 
питань, і це заважало Україні визначати основні пріоритети свого 
пострадянського розвитку. Як вважається, неналежність до офіцій-
них, усталених політичних організацій могла бути також 
результатом певних стратегій парламентарів, щоб уникнути 
публічної відповідальності за катастрофічну соціальну ситуацію 
протягом 1990-х рр. [6]. 

Перехід від змішаної до пропорційної виборчої системи в 
2006 р. можна трактувати як спробу максимізації кількості місць, 
які могли б здобути парламентські сили, що домінували на той 
час*. Була прийнята система пропорційного представництва, хоча, 
згідно з опитуваннями, на той час вона була найменш популярною 
серед українських громадян [7]. Нехтування думкою народу при 
впровадженні системи пропорційного представництва яскраво 
ілюструє часту невідповідність між уподобаннями українського 
електорату та впроваджуваною політикою. 

Схожі мотиви привели до переходу від пропорційного 
представництва до змішаної системи напередодні виборів 2012 р. 

                                           
* Йдеться про максимізаційну модель зміни виборчої системи, 

запропоновану Бенуа 2004, стор. 373. 
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Унаслідок повторного введення елементу мажоритарної виборчої 
системи парламентська фракція правлячої Партії регіонів, яка тоді 
втрачала популярність, здобувши на 2 мільйони менше голосів на 
виборах 2012 р., порівняно з 2007 р., зуміла зберегти свою гегемо-
нію в парламенті. Така система забезпечувала потрапляння до 
Ради численних кандидатів в одномандатних округах, які були 
офіційно чи неофіційно пов'язані з Партією регіонів. Після 
парламентських виборів 2014 р. громадські активісти та представ-
ники неурядових організацій почали активно лобіювати повер-
нення до пропорційної системи, але вже за відкритими списками. 
Хоча це мотивується потребою посилити зв’язок між партіями та 
виборцями, ще одна зміна виборчих правил знову відтермінує 
інституціоналізацію та стабілізацію партійно-політичного ланд-
шафту України. 

У слабко інституціоналізованих партійних системах політичні 
партії регулярно з'являються і зникають. Крім того, рівень 
електоральної підтримки інституціоналізованих партій значно 
коливається від виборів до виборів [8]. Нестабільність партійної 
системи України зумовлена низкою причин, зокрема, появою на 
кожних виборах численних добре фінансованих та публічно 
помітних нових партій; високим рівнем електоральної волатиль-
ності; низьким рівнем партійної організації багатьох, у тому числі 
найвпливовіших, політичних партій; слабким укоріненням україн-
ських політичних партій у суспільстві; недостатньою комуніка-
цією партій з виборцями. 

Половина зареєстрованих на сьогодні в Україні партій досі не 
мають власних веб-сайтів, а отже, не можуть або не бажають 
надавати громадянам навіть мінімальну інформацію про себе.  

Ті партії, які мають офіційні Інтернет-сторінки, зазвичай не 
подають чи не повністю подають дані про свою історію, кількість 
членів, членські внески, фінансові надходження, зміни у керів-
ництві та ідеології, ключові рішення партійних з’їздів та контактну 
інформацію регіональних офісів (див. таблицю 1). Майже чверть 
усіх українських політичних партій хоча б раз змінювали свої 
назви, як правило, щоб представити себе як «нову партію» на 
наступних виборах. 
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Особистості замість ідеологій; кількість замість якості 
Нестабільність партійної системи зумовлена також відсут-

ністю чіткої ідеологічної позиції українських партій, особливо в 
соціально-економічній сфері. Чимало програм політичних партій 
та окремих кандидатів є популістськими і не мають цілісно 
сформульованої ідеологічної позиції. Характерною особливістю 
пострадянської ситуації в Україні була невизначеність соціально-
економічних пріоритетів партій як у програмах, так і у спілкуванні 
з виборцями. У 2012 році соціологи виявили, що для українського 
виборця найбільш важливою є не права чи ліва ідеологічна 
орієнтація партії, а її геополітична орієнтація (а саме – зближення 
з НАТО та ЄС чи з Росією) та її позиція щодо мовних питань (а 
саме: підтримка чи незгода з наданням офіційного статусу 
російській мові) [9].  

На тлі нестабільних програмно-ідеологічних зв’язків між 
партіями та виборцями важливу, ба більше, вирішальну роль в 
українських виборах відіграють окремі партійні лідери. Зазвичай 
це відомі громадські діячі, які часто є ще й фінансовими донорами 
своїх партій. Іноді ця персоналізація безпосередньо відобража-
ється на назвах партій, коли вони включають ім'я лідера, 
наприклад, партія «Європейська Солідарність» Блоку Петра Поро-
шенка; Партія «УДАР» Віталія Кличка; Радикальна партія Олега 
Ляшка. Постійну «персоніфікацію» численних українських партій 
не дає подолати, серед інших причинн, відсутність традицій і 
процедур внутрішньопартійної демократії. Для того, щоб забезпе-
чити стабільну підтримку виборців, яка не залежить від наявності 
у списках загальновідомих політичних діячів, партії мусять мати 
основну команду лідерів, функціонерів та активістів, які б роками 
розвивали свої організації та формували довіру громадян. Однак в 
умовах, коли українські політики часто змінюють реєстраційні 
дані та назви своїх партій, замість вкладати кошти у розвиток 
партії як самодостатньої організаційної структури, виборці не 
мають можливості встановити з ними стабільні та довготермінові 
зв’язки. 

Іншою важливою характеристикою української партійної 
системи є велика кількість партій та постійні зміни електоральних 
уподобань українців. Станом на липень 2015 р. існувало 
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242 активні політичні партії. У період з 1990 по 2012 рік було 
зареєстровано 260 партій, багато з яких уже припинили своє 
існування [10]. Водночас, з 2013 до середини 2015 року було 
зареєстровано 45 нових партій. Лише невелика частина з них коли-
небудь брала участь у парламентських виборах і одиниці активно 
займалися політикою у міжвиборчий період. Половина всіх 
українських утворень, зареєстрованих як «партії», ніколи не брали 
участі у національних виборах, тоді як 150 українських партій 
брали участь у парламентських виборах лише один раз. 

 

Таблиця 1 
 

ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА ВЕБ-САЙТАМИ УКРАЇНСЬКИХ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ ДО ВИБОРІВ 2014 року 
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«Народний фронт» 1 0 0 1 0 1 0 1 
Блок Петра 
Порошенка 

1 1 1 1 1 1 1 0 

Об’єднання 
«Самопоміч» 

1 0 0 1 0 1 0 1 

«Опозиційний блок» 1 0 0 0 0 1 0 0 
Радикальна партія 
Олега Ляшка 

1 0 0 1 0 1 0 0,5 

Всеукраїнське об’єд-
нання «Батьківщина» 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Примітки: 0 = інформація недоступна; 1 = інформація доступна; 
0,5 = інформація частково доступна. Джерело: [11] 
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Таблиця 2 
 

ПІДСУМКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2014 р.  
У ПОРІВНЯННІ З ВИБОРАМИ 2012 р. 
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«Народний фронт» 22,14 нз 64 18 82 нз 
Блок Петра 
Порошенка 

21, 82 нз 63 69 132 нз 

«Самопоміч» 10,97 нз 32 1 33 нз 
«Опозиційний блок» 9,43 -20,57* 27 2 29 -156* 
Радикальна партія 
Олега Ляшка 

7,44 +6,36 22 0 22 +21 

ВО «Батьківщина» 5,68 -19,86 17 2 19 -82 
ВО «Свобода» 4,71 -5,73 0 6 6 -31 
КПУ 3,88 -9,3 0 0 0 -32 
«Сильна Україна» 3,11 нз 0 1 1 нз 
«Громадянська 
позиція» 

3,1 нз 0 0 0 нз 

Заступ 2,65 нз 0 0 0 нз 
«Правий сектор» 1,8 +1,75** 0 1 1 нз 

 

нз – не застосовно  
Примітки: * Порівняно з результатами Партії регіонів 2012 року.  
** Порівняно з результатами Української Національної Асамблеї 

2012 р. (перереєстрована у 2014 році як «Правий сектор»). 
 
Лише 38 партій (13% від усіх політичних партій України) 

коли-небудь були в парламенті. Тільки 16 змогли самостійно 
увійти до Верховної Ради, тобто не в складі блоку чи союзу з 
іншими партіями. Серед партій, які самостійно входили до парла-
менту, – Комуністична партія України (КПУ) (п'ять разів), Партія 
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регіонів (тричі), Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (двічі), 
Соціал-демократична партія України (об'єднана) – СДПУ (о) (дві-
чі) та Соціалістична партія України (двічі). Лише одна з 
вищеперерахованих, «Батьківщина», була обрана до парламенту на 
виборах 2014 року (див. таблицю 2). Українські партії під час 
виборів були або надто неактивними, або недостатньо ефектив-
ними. Лише порівняно небагатьом потужним партіям вдалося 
провести декілька успішних виборчих кампаній поспіль. 

Показником низької інституціоналізації та стабільності 
партійної системи є те, що навіть найпопулярніші партії не мають 
сталих успіхів. Наприклад, у опитуванні, проведеному в 2001 році, 
КПУ очолювала рейтинг з 19% підтримки серед опитаних. За нею 
слідували Народний Рух України (5%), Партія зелених («Зелена 
партія України») (4%), СДПУ (о) (4 %) та Соціалістична партія 
України (4%) [12]. Однак лише дві з цих п'яти партій взяли участь 
у парламентських виборах 2014 року, і жодна не ввійшла до 
парламенту. Таких партій, як Партія регіонів, яка (у складі блоку 
чи незалежно) чотири рази була представлена в парламенті, або 
КПУ, яка входила до парламенту п'ять разів, немає у 8-му 
скликанні парламенту, обраному в 2014 році. Така ситуація не 
сприяє формуванню стабільних електоральних уподобань у 
виборців.  

Постійні коливання підтримки українських партій на виборах 
відображені у високих показниках Індексу електоральної вола-
тильності Педерсена, який показує ступінь електоральної 
мінливості щодо підтримки партій у різних виборчих циклах 
(Pedersen 1979). Розрахунки за цим індексом свідчать про високу 
електоральну волатильність української партійної системи 
у період між 1998 та 2014 рр. (див. таблицю 3). Середній показник 
електоральної волатильності в Україні за ці 16 років дуже 
високий – 48,15% (подібно до Нікарагуа у 1980–1997 рр.) [13]. У 
розвинених демократичних країнах індекс Педерсена зазвичай 
нижчий за 10%. Наприклад, у США цей показник становив 3,% 
у 1946 – 2002 рр. [14]. Окрім надзвичайно високої електоральної 
волатильності в Україні, рівень партійного заміщення в Україні від 
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виборів до виборів незначно зменшився лише на деякий час і 
знову помітно зріс на останніх виборах 2014 року. 

Інші показники також свідчать про нестачу інституціо-
налізації партійної системи. У виборах до Верховної Ради 
2012 року брали участь п'ять нових партій, з них дві – Всеукраїн-
ське об'єднання «Свобода» та партія «УДАР» Віталія Кличка – 
увійшли до парламенту. У той самий час, на перегонах 2014 року 
до ВРУ вперше для себе змагалися 17 «новачків» із 29 пред-
ставлених у загальному списку партій. У результаті, до парла-
менту потрапили п'ять нових партій, а саме: Блок Петра 
Порошенка, «Народний фронт», «Опозиційний блок», Об'єднання 
«Самопоміч» та Радикальна партія Олега Ляшка. Лише одна 
партія – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», очолюване 
Юлією Тимошенко, пройшла в парламент як досвідчений учасник 
парламентських перегонів. 

Ще одна ознака нестабільності – збільшення кількості голосів, 
отриманих партіями, які не спромоглися подолати виборчого 
бар'єра в 5%. Тоді як на парламентських виборах 2012 року було 
втрачено 6,82% голосів через те, що вони відійшли до партій, які 
не пройшли до парламенту, у 2014 році цей показник зріс до 
22,52%. Ще один невтішний фактор стосувався довіри українців 
до політичних організацій країни. За даними опитувань, прове-
дених у березні 2014 року, лише 0,6% респондентів повністю 
довіряли політичним партіям, тоді як 34,8% відповіли, що взагалі 
їм не довіряють [15]. Цей показник удвічі нижчий за найнижчі 
аналогічні показники 2001 – 2013 рр. [16]. Такий високий рівень 
недовіри не дозволяє партіям і виборам бути легітимним і 
ефективним каналом вираження соціальних інтересів, що є базо-
вою характеристикою інституціоналізованої партійної системи. 

У сукупності, численні показники свідчать про те, що 
партійна система України залишається нестабільною та мінливою. 
Низка чинників перешкоджають інституціоналізації стабільної 
партійної системи, а це, своєю чергою, не дає виборцям надовго 
визначитися зі своїми політичними уподобаннями. Високий рівень 
персоналізації партій, їхні нечіткі ідеологічні платформи, а також 
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нерегулярна політична та виборча активність і надалі перешко-
джають сталості партійної системи. 

Недоліки законодавства 
Слабку інституціоналізацію та низьку якість політичних 

партій як представників соціальних інтересів можна частково 
пояснити неповним або недостатнім правовим регулюванням. 
Закон 2001 р. «Про політичні партії» не забезпечував ефективного 
розвитку партійної системи України [17]. Процедура створення 
партії за цим законом була надто проста. Він дозволяв легко 
створювати фіктивні організації чи реєструвати неіснуючі регіо-
нальні партійні осередки. Не було забезпечено чітких механізмів 
контролю та відповідальності за порушення правил партіями, 
наприклад, за надання недостовірної інформації під час реєстрації. 
Крім того, дотримання процедури накладання санкцій за 
порушення законодавства не було забезпечено. Наприклад, партії 
часто безкарно порушують Закон «Про політичні партії» у тій його 
частині, яка постановляє партіям за обов’язок хоча б один раз на 
десять років брати участь у виборах Президента чи Верховної 
Ради. Лише раз, у 2003 році, Міністерство юстиції здійснило 
детальну перевірку партій і протягом одного року скасувало 
реєстрацію 31 політичної сили, яка порушила цю норму закону. 
Надалі, у 2003 – 2013 рр., реєстраційні свідоцтва скасовувались у 
середньому лише для однієї партії на рік. 

Інформація про політичні партії України, що надається 
Державною реєстраційною службою, залишається обмеженою. 
Тому громадські організації не спроможні належним чином 
моніторити діяльність партій. Публічний доступ до Реєстру 
політичних партій став можливим лише у жовтні 2009 р. До того 
часу можна було лише здогадуватися про різноманітність партій в 
Україні, оскільки за весь час існування значна кількість партій не 
з'являлася у виборчих списках, а засоби масової інформації не 
висвітлювали їхню діяльність. Станом на 2015 рік Реєстр 
політичних партій все ще не надає інформацію про контактні дані 
партійних осередків, партійні програми та статути, історію змін 
їхніх назв та керівництва. 
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Таблиця 3 
 

ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ  
ПРЕФЕРЕНЦІЙ В УКРАЇНІ 

Парламентські вибори 
(рік / тип виборчої 
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Кількість нових 
партій, які увійшли до 
парламенту (у блоках 
або незалежно) 

40 63 79 40 21 29 

Кількість нових 
партій, які увійшли до 
парламенту у складі 
блоків або незалежно 
(загальна кількість 
партій у парламенті в 
дужках) 

нз (9) 17 (22) 1 (11) 8 (16) 2 (5) 5 (6) 

Індекс партійного 
заміщення (Party 
Replacement Index) 

нз 29,47 14,39 1,39 16,72 77,4 

Індекс електоральної 
волатильності 
(Electoral Volatility 
Index)* 

нз 40,46 64,83 17,5 35,63 82,35 

 

нз - не застосовно 
 

Примітки: *Застосування формули Педерсена для аналізу рівня 
електоральної нестабільності в Україні має ряд методологічних 
особливостей, детально викладених у (Rybiy, 2013, с. 408–410). Зокрема, 
(1) коли вибори у 1998, 2002 та 2012 роках проходили за змішаною 
системою, підрахунки не враховували результатів голосування другої 
частини бюлетеня, тобто голосів за кандидатів-мажоритарників; (2) 
партії, які змінили свої назви, але не змінили свій реєстраційний номер, 
вважаються партіями-правонаступницями; (3) незалежно від того, що 
індекс Педерсена був розроблений для аналізу динаміки виборчої 
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підтримки лише серед партій, в аналіз було включено також ті партії, які 
змагалися на виборах у складі виборчих блоків; у такому випадку, 
відсоток голосів, отриманий конкретною партією всередині блоку, був 
розрахований за такою формулою: 

%𝑖𝑖 =
%𝑏𝑏 ∗ 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑏𝑏 − 𝑛𝑛𝑎𝑎  

де %i – відсоток голосів за партію i; ni – кількість членів від партії i всередині 
блоку; nb – загальна кількість членів блоку; na – кількість членів, що не 
мають партійної належності в блоці; %b – відсоток голосів за блок.  

 
Після Євромайдану 2013–2014 рр. розпочалася дискусія про 

запровадження державного фінансування партій як методу 
забезпечення більш ефективного та демократичного розвитку 
партійної системи України. У рамках антикорупційних заходів у 
жовтні 2016 року Рада прийняла закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії 
політичній корупції», який запровадив державне фінансування 
партій, що здобули понад 3% на попередніх виборах [18].  

Громадські активісти, які наполягали на такому законі, 
стверджували, що це дозволить підвищити прозорість партій та 
подолати їхню залежність від обмеженої кількості приватних 
донорів. Цікавим фактом є те, що ще в 2003 році подібна 
ініціатива вже розглядалася в парламенті та навіть стала Законом 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку із запровадженням державного фінансування політичних 
партій в Україні» (27 листопада 2003 р.). Однак положення закону 
так і не були впроваджені у дію [19].  

Іншими недоліками регулювання партійної діяльності в 
Україні, які перешкоджають відповідальній поведінці партій і які 
має вирішити нове законодавство, є те, що на даний час партії не 
зобов'язані деталізувати свої статути під час реєстрації в 
Міністерстві юстиції; не проводиться перевірка достовірності 
реєстраційних документів, що подаються партіями; не встановлено 
терміни подання звітів партіями; відсутня загальнодоступна 
інформація про політичні партії. 



 

19 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

Законодавство України мало сприяє прозорості зареєстрова-
них політичних організацій, тож, відповідно, не здатне запобігти 
появі численних фіктивних, «технічних» псевдопартій. Недеталі-
зовані норми закону та вибіркове їх дотримання дозволяють 
метикуватим політтехнологам маніпулювати українським партій-
ним ландшафтом, дезорієнтовувати виборців та підривати реальну 
політичну конкуренцію (Wilson 2005). Прагматична експлуатація 
цинічними партійними «підприємцями» особливостей наявного 
законодавчого поля робить свій внесок у недостатню інституціо-
налізацію, неефективність та нестабільність української багатопар-
тійної системи та сприяє тому, що партії недостатньою мірою 
реалізують свою суспільно-політичну функцію представників 
інтересів суспільства. 

Нові гравці в парламенті після Євромайдану в Україні 
Після парламентських виборів 2014 року партійна система 

України зазнала докорінних змін, помітних навіть на тлі дуже 
мінливих попередніх виборчих процесів в Україні. Із шести партій, 
які увійшли до парламенту*, лише одна – очолювана Юлією Тимо-
шенко «Батьківщина» – брала участь у виборах 2012 року (див. 
таблицю 2). Крім цього, ця партія набрала суттєво менше голосів, 
ніж на попередніх виборах: її підтримка зменшилася з 25,54% у 
2012 році, коли партія посіла друге місце у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі [20], до 5,68% у 2014 р. 
Політики, які були членами УДАРу та Партії регіонів і увійшли до 
виборчих списків Блоку Петра Порошенка та «Опозиційного 
блоку», покинули свої партії ще до нових виборів. Вони були 
позначені як «безпартійні» у виборчих списках своїх нових партій. 
Таким чином, «Батьківщина» є сьогодні єдиною великою партією 
в Україні, яка здобувала місця принаймні на двох парламентських 
виборах [21], і пройшла до парламенту за підсумками голосування 
за системою пропорційного представництва у 2014 році. Більше 

                                           
* Незважаючи на найменування, ані Блок Петра Порошенка, ані 

«Опозиційний блок» не є партійними союзами, а саме партіями, оскільки 
блоки заборонені чинним виборчим законодавством. 
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того, чотири з п'яти партій, що увійшли до парламенту за 
системою пропорційного представництва, були зареєстровані не 
більш як за чотири роки до виборів [22]. Значна підтримка цих 
нових партій у 2014 році суперечила попередній «схемі» виборів в 
Україні, згідно з якою українці, як правило, голосували переважно 
за партії, зареєстровані ще в 1990-х роках [23]. 

Після радикальних змін у партійній системі у Верховній Раді 
з’явилося чимало нових облич – ще один прояв недостатньої 
інституціоналізації партійної системи України. Безумовно, у цьому 
також був свій позитив, зокрема, приплив представників громадян-
ського суспільства до політики. Більше половини депутатів (56%, 
236 з 422), обраних у 2014 році, раніше ніколи не засідали у 
Верховній Раді [24]. Цей відсоток міг і, – як вважають деякі 
українські експерти – повинен був бути вищим, якби вдалося 
змінити виборчу систему, як це планувалося, зі змішаної на 
пропорційну (з дотриманням 5% порога) з відкритими списками. 
Незважаючи на обіцянку першої постмайданівської правлячої 
коаліції змінити існуючу виборчу систему навесні 2014 року [25], 
парламент так і не зробив цього. Таким чином, багато депутатів з 
домайданівських одномандатних округів повернулися на свої 
місця, попри глибокі зміни в українській політиці у 2014 році. 

Парадоксально, але 141 з 225 (63%) народних депутатів, 
обраних шляхом пропорційного представництва у 2014 році, 
офіційно не належали до жодної партії, хоча і потрапили до 
парламенту через партійні списки. Це стосується 70% депутатів 
Блоку Петра Порошенка, 94% членів «Самопомочі» та всіх 
депутатів від «Опозиційного блоку». Загалом у 2014 році 310 із 
423 народних депутатів парламенту не належали до жодної 
партії [26]. Мажоритарні вибори в Україні «створюють перешкоди 
розвитку політичних партій», оскільки кандидати покладаються на 
особисті клієнтські мережі, а не на партійні платформи, як 
відзначають експерти IDEA [27].  

Так само Ціммер і Гарань стверджують, що мажоритарні 
виборчі правила в Україні «заохочують клієнтську поведінку», і 
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що спочатку вони були прийняті, бо відповідали інтересам 
комуністичної номенклатури [28]. 

Оскільки мережі, необхідні для забезпечення виборчої під-
тримки в межах невеликого округу, зазвичай простіше підтриму-
вати, ніж будувати, місцевих політиків часто повторно обирають. 
Таким чином, із 198 одномандатних округів, де відбулися вибори у 
2014 році, у 83 виграли ті самі кандидати, що й у 2012 році [29]. 
Сильний локалізм на мажоритарних виборах в Україні є ще одним 
визначальним фактором відсутності програмної диференціації в 
українській партійній політиці та низького рівня інституціона-
лізації партійної системи. Кандидати на одномандатних округах 
часто виграють завдяки певним соціальним, культурним та 
економічним вигодам, які вони забезпечили чи вважаються 
здатними та готовими забезпечити для своїх місцевих округів, а не 
завдяки їхнім минулим результатам роботи в парламенті чи 
планам майбутніх дій на національному рівні. 

Ще більше дивує той факт, що для «дореволюційних» 
депутатів перемога на виборах в одномандатних округах була не 
єдиним і не основним шляхом повернення до парламенту після 
Євромайдану. Більшість з них повернулися до Верховної Ради 
завдяки тому, що  опинилися достатньо високо у виборчих списках 
своїх партій. Насправді, згідно зі звітом Ресурсного центру 
управління та соціального розвитку про український парламента-
ризм, «основними гравцями залишаються авторитетні політики, 
які намагаються довести своє «оновлення» [30]. Деякі відповіді на 
питання, чому більшість партій у парламенті є новими, але багато 
старих політиків залишилися у Верховній Раді, можна знайти в 
тіні нових партій. 

Основні партії-учасниці парламентських виборів 2014 року 
Три з шести партій, які подолали виборчий поріг у жовтні 

2014 року, були створені лише незадовго до, або безпосередньо під 
вибори 2014 року. «Народний фронт» був створений прем'єр-
міністром Арсенієм Яценюком та колишнім виконувачем обов’яз-
ків Президента Олександром Турчиновим, оскільки вони (колись 
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провідні політики «Батьківщини»), як повідомляється, не змогли 
переконати Ю. Тимошенко дозволити їм висувати більше своїх 
протеже у виборчий список «Батьківщини» [31]. Блок Петра 
Порошенка створений на підставі популярності та підтримки 
особисто Порошенка, обраного у 2014 р. на посаду президента 
України. Блок зібрав видатних представників «УДАРу» Віталія 
Кличка, колишніх політиків та бізнесменів, пов’язаних із Віктором 
Ющенком, деяких журналістів, а також військових командирів та 
кількох діячів попереднього режиму [32]. «Опозиційний блок» був 
створений колишніми провідними членами Партії регіонів та 
їхніми близькими союзниками. Партію-правонаступницю старого 
режиму, «Опозиційний блок», фінансував, серед інших олігархів, 
промисловий магнат Дмитро Фірташ. 

Дві інші партії, яким вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр – 
Радикальна партія Олега Ляшка та «Самопоміч», – були створені 
за кілька років до цього, але до 2014 року були лише маргіналь-
ними гравцями в українській політиці. Радикальна партія брала 
участь у попередніх національних парламентських виборах 
2012 року, але набрала лише 1,08% голосів (див. таблицю 2). 
«Самопоміч» раніше була громадською організацією, створеною 
мером Львова Андрієм Садовим. У 2012 році вона перетворилася 
на партію, а в 2014 році вийшла на загальноукраїнський рівень, 
здобувши 6,87% голосів на виборах до Київради, незважаючи на 
західноукраїнські корені. 

 «Правий сектор» – ще одна нова партія, і хоч вона не 
подолала 5-відсотковий бар'єр, про неї варто згадати. Створена 
вона була наприкінці 2013 року. «Правий сектор» спочатку був 
парасольковою організацією, що складалася з декількох невеликих 
позапарламентських крайніх правих груп, які брали участь у 
Євромайдані [33]. Незважаючи на те, що партія налічувала лише 
кілька сотень осіб, в основному молодих чоловіків, емблеми 
«Правого сектору» були добре помітні на Майдані у Києві. 
Російські державні засоби масової інформації широко висвітлю-
вали порівняно неважливу діяльність та участь «Правого сектору» 
у подіях Євромайдану, і тому він став частиною спотвореного 
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уявлення про ці події за кордоном*. Завдяки надто великій 
міжнародній увазі до початково невеличкої організації у 2014 році 
«Правий сектор» створив свою власну партію, брав участь у 
парламентських виборах у жовтні 2014 року – та, очікувано, не 
подолав прохідний бар'єр, помітно недобравши голосів до 
нього (див. таблицю 2). 

Як і на попередніх виборах, ідеологічні позиції багатьох 
партій, які успішно увійшли до парламенту внаслідок виборів 
2014 року, були нечіткими. Більшість із них відкрито підтримувала 
європейську та атлантичну інтеграцію України. Лише «Опозицій-
ний блок» виступав за міжнародний нейтралітет і мав відносно 
проросійський, але все ж в цілому не антиєвропейський 
зовнішньополітичний порядок денний [34]. З точки зору 
соціально-економічних програм, усі ці партії займали позиції в 
діапазоні між ліберально-консервативними та соціал-демократич-
ними. Вони так і не прояснили свої ідеологічні та філософські 
позиції в політичному спектрі України та Європи. Так, Радикальна 
партія Олега Ляшка підтримувала створення держави загального 
добробуту і водночас використовувала дуже націоналістичну 
риторику.  

Три ключові партії з чіткими ідеологіями — ультранаціо-
налістичні Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та «Правий 
сектор», та ліва КПУ, що грала на почуттях ностальгії за СРСР, – 
не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр. На попередніх виборах 
2012 року «Свобода» здобула 10,44%. Її, як найрадикальнішу 
опозицію режиму Януковича, напрочуд широко підтримали 
освічені, міські та проєвропейські виборці [35]. Однак, щойно цей 
режим пав, виявилося, що голосів ядра прихильників партії, 
здебільшого з Західної України [36], бракує для того, щоб «Сво-

                                           
* Ліхачов 2014; Шеховцов та Умланд 2014. Праві екстремісти брали 

участь у першій гострій ескалації під час акцій протесту перед 
Адміністрацією Президента України 1 грудня 2013 року. Однак сутичка 
сталася за сумнівних обставин і, можливо, не була справжньою 
конфронтацією, а поетапною ескалацією з метою дискредитації протестів 
(Ліхачов 2014). 
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бода» змогла подолати виборчий бар’єр [37]. Тому в обраному у 
2014 році парламенті, що налічував 423 члени, радикальний 
націоналізм був представлений усього 13 депутатами, обраними 
переважно у мажоритарних округах. 

Найважливішою зміною пострадянського українського парла-
ментаризму стало зникнення комуністів із парламенту у 2014 році, 
а з політики взагалі – у 2015 році. До 2002 року КПУ мала 
найбільшу фракцію в українському парламенті, і партія і надалі 
займала помітне місце на всіх виборах до 2012 року, а також у 
щоденному політичному та медійному дискурсі. Основною 
причиною її вражаючої поразки у 2014 році стало те, що більшість 
виборців із Криму та багато виборців із Донецького басейну 
(регіонів з традиційно високою підтримкою цієї політичної сили) 
не змогли проголосувати, а явка у російськомовних областях 
Східної та Південної України була надзвичайно низькою [38].  

Ця вражаюча поразка на виборах стала початком кінця колись 
могутньої КПУ. У грудні 2015 року Київський окружний адмі-
ністративний суд ухвалив рішення про заборону КПУ, яке було 
підтверджено Вищим адміністративним судом через місяць [39]. 
Це було здійснено відповідно до раніше прийнятого закону про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки. Вірогідним мотивом для цього кроку можна 
було б вважати прагнення нової української влади усунути 
конкурента з опозиційного табору. Однак насправді це малой-
мовірно, оскільки підтримка КПУ падала ще до зміни режиму та 
виборів 2014 року. Щонайбільше, можна стверджувати, що 
антикомуністичні закони політично мотивовані, оскільки вони 
були популістською дією на догоду електорату правлячих партій 
під час глибокої соціально-економічної кризи. Більшість депутатів 
від п'яти коаліційних партій проголосували за антикомуністичні 
закони. 

Були ще дві партії, які не подолали 5-відсотковий бар'єр, але 
які варті уваги. «Сильна Україна» Сергія Тігіпка мала на меті 
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знайти підтримку виборців на Південному Сході, послуговуючись 
пацифістською та помірно проросійською риторикою, так само як 
це робив «Опозиційний блок». На відміну від них, «Громадянська 
позиція» Анатолія Гриценка намагалася завоювати підтримку 
прозахідного, орієнтованого на реформи, середнього класу. Проте 
«Самопоміч» також хотіла здобути його підтримку, і їй вдалося 
перетягнути основну частину цього спільного електорату на свій 
бік [40]. 

Більшість основних учасників виборів 2014 року була 
відносно новими партіями, які або спеціально створювалися для 
цієї виборчої кампанії, або не мали якоїсь суттєвої виборчої 
підтримки до цього. Дві партії з-поміж останніх («Самопоміч» та 
«Громадянська позиція») були чітко орієнтовані на прозахідний 
середній клас. Проте жодна з них чи з більшості нових учасників – 
крім ультранаціоналістичного «Правого сектору», що не зазнав 
успіху як партія – не пропагували ніякої конкретної ідеології. 
Незважаючи на радикальні зміни у складі її провідних акторів, 
українська партійна система не зазнала суттєвих структурних змін. 
У ній досі переважають ідеологічно невизначені та риторично 
популістські конкуренти. Дві старіші партії з найчіткіше 
визначеною ідеологією – права «Свобода» та КПУ, що грала на 
ностальгічних почуттях щодо СРСР – не пройшли до парламенту. 
З погляду загальної демократизації, це добра новина, оскільки 
маргіналізувалися дві різні, але явно неліберальні сили, і було 
продемонстровано, що виборці надають перевагу поміркованим 
політичним позиціям. Однак помітна і тривала програмна 
диференціація більш-менш ліберального і продемократичного 
спектра політичних партій України ще повинна відбутися. 

Старі та нові особливості партійної системи України у 
2015 році 

Наскільки подій зими 2013–2014 років вплинули на соціально-
організаційні засади політичного режиму України? У цій статті ми 
обговорюємо питання інституціоналізації партійної системи 
України, а саме: домінування партійних лідерів у політичному 
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змаганні, роль ідеологій у політичних партіях, низький рівень 
представництва жінок у парламенті, сумнівні джерела фінан-
сування партій, зменшення значимості етнолінгвістичних 
розходжень, постійне використання адміністративного ресурсу, 
успадкування моделей поведінки політичною елітою України та 
вплив корупції на партійну систему. Ми стверджуємо, що деякі 
зміни в політичному середовищі України в 2014–2015 роках, такі 
як зменшення впливу етнічної належності та мови на українську 
державну політику, були помітними і явно сприятливими для 
консолідації політичної системи України. Однак, незважаючи на 
зміну режиму, більшість старих патологічних моделей поведінки 
не зникли і станом на середину 2015 року, їх ще необхідно 
позбутись. 

Незважаючи на кардинальні зміни після зміни режиму, 
українські партії досі залежні від особистої популярності їхніх 
лідерів. Після виборів Уїтмор зауважив, що «Батьківщини» не 
було би без її харизматичного лідера Ю. Тимошенко [41]. 
Опитування 2009 року показало, що 58% українців віддають свої 
голоси на виборах до парламенту, зважаючи передусім на 
особистість лідера партії [42]. Тому не дивно, що на виборах 
2014 року мали успіх Блок Петра Порошенка та Радикальна партія 
Олега Ляшка, та й «Народний фронт» також покладався на 
відносно високу популярність Яценюка та Турчинова. Поява 
значної електоральної підтримки «Самопомочі» була наслідком 
успіху та харизми Андрія Садового на посаді міського голови 
Львова*. Публічний імідж «Сильної України» та «Громадянської 
позиції» – двох партій, які наблизились до порога проходження до 
парламенту, але не подолали його – здебільшого теж був 
сформований їхніми лідерами – Сергієм Тігіпком та Анатолієм 
Гриценком відповідно. На відміну від них, партії з сильними 
ідеологіями, а саме КПУ та націоналістичні «Свобода» і «Правий 

                                           
* Стадник 2014. Садовий, однак, був лише 50-м у списку своєї партії, що 

свідчить про його бажання бути мером Львова, а не національним політиком. 
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сектор», не настільки тісно ототожнювались з їхніми лідерами 
Петром Симоненком, Олегом Тягнибоком та Дмитром Ярошем*.  

Після втечі лідерів Партії регіонів Віктора Януковича та 
Миколи Азарова з країни і розпуску партії, «Опозиційний блок», 
який є її правонаступником, став особливим явищем на виборах 
2014 року. Не тільки кандидати, висунуті від цієї організації-
правонаступниці, але й сама вона була єдиним серйозним учасни-
ком виборів без чітко впізнаваної та популярної харизматичної 
фігури лідера. Натомість, «Опозиційний блок» покладався на 
сильну традиційну базу виборців Партії регіонів у південно-
східних областях України і прагнув скористатися залишками 
колись помітного етнолінгвістичного, історично-політичного та 
геополітичного поділу в українському електораті, а також залиш-
ками симпатій до попереднього режиму. У сьогоднішній Україні 
цей поділ здається менш вираженим, але все ще існує. Наприклад, 
у 2015 році на запитання про приєднання України до ЄС чи до 
Митного союзу під керівництвом Росії 87% респондентів Західної 
України відповіли, що вони радше приєднаються до ЄС, однак 
лише 51% респондентів на Півдні та 20% на Сході дали таку саму 
відповідь [43]. Надія «Опозиційного блоку» на політичні, 
культурні та інші соціальні розбіжності у суспільстві, а не на 
харизматичних лідерів, як не дивно, зробила його дещо «сучас-
нішим» від більшості інших українських партій, що сильно 
покладалися на своїх більш-менш популярних партійних лідерів. 

 Ще однією ознакою постійної дисфункціональності партійної 
системи для суспільства була її нездатність належним чином 
об'єднати інтереси населення. Незважаючи на те, що в результаті 
виборів 2014 року до парламенту пройшло більше жінок-
політиків, ніж будь-коли в пострадянській Україні, вони все одно 
були представлені недостатньо. 47 обраних жінок-депутатів – це 
лише 11% від 423 народних депутатів [44]. Із 29 партій, які беруть 

                                           
* «Батьківщина» була однією з двох партій, які не включили жодного 

безпартійного кандидата до свого виборчого списку; Комуністична партія 
включила до списку лише двох безпартійних. 
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участь у виборах за пропорційною системою, лише десять 
виконали нову законодавчу норму щодо включення понад 30% 
жінок у свої партійні списки. Цікаво, що серед порушників цієї 
норми не лише «Свобода», «Правий сектор» і комуністи, тобто 
антизахідні та/або націоналістичні партії, але також і Блок Петра 
Порошенка та «Самопоміч», тобто явно проєвропейські партії. 
Офіційна прозахідна ідеологічна та геополітична орієнтація партії, 
як видно, ще не обов'язково значить, що вона матиме за пріоритет 
гендерну рівність.  

 
Таблиця 4 

 
ОФІЦІЙНІ ВІДНОСНІ ВИДАТКИ НА КАМПАНІЮ ПАРТІЙ,  

ЯКІ ПОДОЛАЛИ 5% БАР’ЄР * 
 

Партія 
% 

поданих 
голосів 

Партійні витрати на 
кампанію (офіційні дані) 

(у гривнях) 

Вартість 
голосу 

(у гривнях) 
«Народний фронт» 22.14  93,645,384 26.85 
Блок Петра 
Порошенка 

21,82 97,347,782 28.32 

ВО «Самопоміч» 10.97 27,342,011 15.81 
Опозиційний блок 9.43 106,396,169 71.59 
Радикальна партія 
Олега Ляшка 

7.44 73,228,723 62.45 

ВО «Батьківщина» 5.68 109,483,429 122.35 
 
*У пропорційній частині парламентських виборів у жовтні 

2014 року в Україні. Вартість голосу – офіційні витрати політичних 
партій на виборчу кампанію. 

Джерела [45]. 
 
Незалежно від того, чи вважати це явище нормальним чи 

ненормальним, обсяги коштів, витрачені українськими партіями на 
виборчі кампанії у 2014 році, у більшості випадків були приблизно 
пропорційними їхнім результатам на виборах. Частковим винят-
ком стала «Батьківщина» Ю. Тимошенко, яка хоч і була другою 
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найкраще фінансованою партією на виборах, ледве подолала 5% 
поріг. З іншого боку, «Самопоміч» була третьою за підтримкою за 
виборчою системою пропорційного представництва і лише 
дев'ятою в рейтингу витрат на кампанію (див. таблицю 4). Однак, 
загалом, десять партій з найвищими показниками видатків на 
кампаніії стали також десятьма найуспішнішими партіями на 
виборах. Єдиним явним винятком були комуністи, які витрачали 
мало грошей і натомість покладалися на мережі радянських часів 
та на ностальгію електорату. Тому Україною і надалі керують ті, 
хто може зібрати великі кошти для своїх кампаній від олігархів. 

Найнегативніший наслідок таких взаємозв’язків полягає в 
тому, що в парламенті України досі переважають депутати, готові 
продати майбутню лояльність своїх партій спонсорам, які прагнуть 
власної вигоди. Крім того, Кузьо стверджує, що олігархічне 
фінансування часто походить з тіньової економіки [46]. Поки що 
джерела фінансування, крім приватних пожертвувань, відігравали 
лише незначну роль. Натомість великий бізнес і далі використовує 
фінансування партій як інструмент лобіювання власних економіч-
них інтересів. За відсутності державного фінансування партія без 
олігархічної підтримки не в змозі проводити на національному 
рівні конкурентну кампанію проти тих партій, які підтримуються 
олігархами України. 

Сильна залежність успішних на виборах партій від надбагатих 
донорів та їхніх вузьких інтересів у подальшому, коли вони 
перебуватимуть у парламенті чи уряді, формуватиме порядки 
денні цих партій. Це явище також спостерігається у багатьох 
розвинених демократіях. Проте воно набагато помітніше в 
парламентських справах України (та інших країн пострадянського 
простору). І тому сумнозвісні маніпуляції з процедурами 
голосування та курйози формування коаліцій в українському 
законодавчому процесі [47], часта непослідовність виконавчої 
влади у прийнятті рішень та державній політиці, а також багато 
суперечностей у законодавчих документах України на цьому фоні 
уже не дивують. 
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Як зазначалося раніше, з 1991 року саме декларовані партіями 
геополітичні, а не соціально-економічні орієнтації відігравали 
ключову роль в українських виборчих кампаніях та голосуванні. 
Більшість партій, які увійшли до парламенту або наблизилися до 
цього, крім «Опозиційного блоку» та комуністів – були чітко 
прозахідними [48]. Хоча вони й намагалися наголошувати на 
програмних відмінностях між собою, їхні програми розглядалися 
як «невизначені» та частково нереалістичні [49]. Аналіз, викона-
ний за дорученням USAID, доходить висновку: «Партії в своїх 
програмах зосереджували увагу на поясненні своїх позицій щодо 
найбільш актуальних проблем: територіальна цілісність, мир та 
обороноздатність країни. Інші питання... були другорядними» [50].  

Незважаючи на те, що геополітична орієнтація, яку форму-
лювала партія, традиційно була одним з найбільш визначальних 
факторів для структурування української політики, посилення 
прозахідних настроїв серед українського електорату перед 
парламентськими виборами 2014 року призвело до радикальних 
змін у електоральному ландшафті України. Загалом прозахідна 
позиція активного електорату зменшила помітність одного з 
найтриваліших і найпоширеніших викликів української політики 
до 2014 року – різких і, здавалося б, непримиренних регіональних 
розходжень у поглядах стосовно підтримки різних партій [51]. 
Значне зменшення помітності цього розколу має важливе значення 
не лише для майбутнього партійної системи України, але в цілому 
може розглядатися також як ознака виникнення консолідованої 
політичної нації в Україні. Однак цей процес консолідації залишає 
за бортом Крим та окуповані території Донецького басейну, і, 
оскільки проросійські настрої в цих регіонах сильні, він збільшує 
ментальну відстань між ними та більшою частиною України. З 
огляду на те, що велика кількість нинішніх внутрішньо 
переміщених осіб не змогли проголосувати на виборах 2014 року, 
поки що невідомо, наскільки вони стануть частиною цього 
процесу консолідації. І, нарешті, заборона КПУ, а отже, 
відчуження її виборців, також залишає їх поза цим процесом. 
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Оскільки країна стояла перед загрозою поширення провоко-
ваного Росією сепаратизму та вела боротьбу проти нього, у 
2014 році партії не порушували поляризуючі питання, такі як 
статус російської мови та трактування Другої світової війни [52]. 
Натомість, у своїх кампаніях більшість партій наголошувала на 
ідеї міжрегіональної міжетнічної єдності та всеукраїнського 
політичного патріотизму. Про зростаюче поширення цієї теми в 
українській виборчій агітації свідчить несподіваний підйом 
войовничого російськомовного українського націоналізму на 
півдні та сході України – регіонах, які забезпечують велику частку 
українських добровольчих військ, розгорнутих на Донбасі [53]. На 
цьому тлі публічне використання російської мови в політичному 
дискурсі стало сприйматися багатьма західно- та центрально-
українськими націоналістами в більш позитивному світлі, ніж 
раніше. 

Ця зміна у сприйнятті російської мови та неможливість 
проведення виборів у Криму та частинах Донбасу, тобто на 
густонаселених та відносно «проросійських» територіях, сприяла 
значному зменшенню «фактора Росії» в політиці українських 
партій. На відміну від попередніх виборів, у 2014 році українські 
виборці, згідно з опитуваннями громадської думки [54], були 
більш рівномірно прозахідними, ніж будь-коли. Навіть «Опозицій-
ний блок», «Сильна Україна» та комуністи, маючи більшу частину 
виборчої підтримки на російськомовному півдні та сході, не 
підкреслювали регіональні та мовні відмінності. Зростанню 
консолідації української національної ідентичності сприяв 
регіональний консенсус з питання європейської інтеграції України. 
Ще перед парламентськими виборами 2012 року Мельниковська та 
інші дослідники припускали, що «наднаціональна європейська 
громадянська ідентичність може потенційно забезпечити 
об’єднання більшості громадян України незалежно від їх етнічної 
ідентичності» [55]. 

Радянська спадщина в пострадянській Україні 
Щоб повністю оцінити якість партійних систем поставтори-

тарних держав, важливо дослідити, як партії-переможиці вико-
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ристовують та організовують свою демократично здобуту владу: 
наскільки їхній післявиборчий підхід до загального політичного 
розвитку відрізняється від закономірностей, притаманних поперед-
ньому, авторитарному режиму? Як ми можемо лише частково 
окреслити, тут є підстави вважати, що у новому столітті українські 
уряди все ще зловживають владою завдяки використанню 
неформальних мереж та методів, розроблених їхніми поперед-
никами у 1990-х роках. Останні, у свою чергу, здобули свої посади 
в урядових чи державних структурах завдяки ресурсам, отриманим 
в радянській системі. Іншими словами, хоча з 1990 року офіційні 
інституції кардинально змінилися, багато неофіційних моделей 
поведінки політичної еліти все ще зберігаються в дещо змінених 
формах [56]. 

Наприклад, Партію регіонів, серед інших українських 
«центристських» партій, класифікують як одну з фактичних 
наступниць радянського режиму [57]. Політологи використовують 
визначення «партії-наступниці», дане Дж. Т. Ішіямою, як партії, 
«яка успадкувала перевагу ресурсу та персоналу колишніх 
правлячих партій» [58]. простежують «лінію наступництва» від 
правлячої комуністичної партії Радянської України, через еліти 
«червоних директорів», Народно-демократичну партію (НДП) та 
коаліцію «За єдину Україну» (За ЄдУ!), до одного з колишніх 
членів цієї коаліції – Партії регіонів (зараз її спадкоємцем є 
«Опозиційний блок») [59]. Їхні аргументи співпадають з заува-
женням [60] щодо вражаючої спадковості у характері та поведінці 
політичної еліти до і після Помаранчевої революції 2004 року як 
основної проблеми пострадянської України. 

Таке наступництво також може означати, що недавнє 
відсторонення Партії регіонів від влади може й не привести до 
повного зникнення моделей поведінки старої політичної еліти. 
Перш за все, незважаючи на заміну Януковича та його прибіч-
ників, багато корупційних мереж у пострадянській Україні, 
очевидно, і надалі існують або відновлюються. Деякі можна 
простежити ще з початку 1990-х, коли грошові потоки контролю-
валися «червоними директорами», які представляли Партію 
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регіонів до 2014 року. За правління В. Януковича деякі діячі з 
Донбасу, часто особисто лояльні Президенту, були призначені 
контролювати найпривабливіші корупційні механізми у ключових 
міністерствах [61]. Незважаючи на зміни 2014 року, деякі з цих 
механізмів, такі як ієрархії одержання ренти, все ще існують і 
пристосовуються до нових обставин. Відновлення механізмів 
неформального обміну в сучасній Україні потенційно може 
кардинально підірвати її начебто переформатовану політику, 
включаючи й партійну систему. 

Таким чином, стале вдосконалення функціонування партійної 
системи України є невід’ємною частиною реформи всієї 
суспільно-політичної системи України і залежатиме від відповід-
них змін у виборчому та іншому законодавстві, пов’язаному з 
партіями. Навіть за умови значного вдосконалення формальних 
норм такі реформи можуть залишатися неефективними доти, поки 
приховані фінансові потоки не припинятимуть підривати 
верховенство права в Україні в цілому. 

Наприклад, опитування, проведене у квітні 2015 року, 
виявило, що 57,2% респондентів-керівників підприємств України 
заявили, що ситуація з корупцією в Україні не змінилася упродовж 
попереднього року, а 27,7% відповіли, що вона навіть погір-
шилась [62]. Відповідно до результатів опитування громадської 
думки в грудні 2014 року, 47,3% українців відповіли, що протягом 
року рівень корупції у країні не змінився, а 31,8% вважають, що 
він навіть зріс [63]. Очевидно, що попередні механізми «відкатів» 
та інші злочинні способи заробітку за рахунок використання 
державної влади залишалися неушкодженими щонайменше до літа 
2015 року, навіть якщо деякі бенефіціари змінилися [64]. Якщо ці 
більш глибокі дисфункціональності політичної та соціально-
економічної системи України не зменшаться, партійна система, 
скоріш за все, залишатиметься нефункціональною, нестабільною 
та недостатньо інституціоналізованою, хоч би якими значними 
були поліпшення виборчого та інших законодавств, що стосуються 
партій. 
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Такий самий аргумент стосується і патології «адміністратив-
ного ресурсу», тобто незаконних методів тиску з боку влади на 
політичних опонентів, головним чином у періоди виборчої 
кампанії – засіб, особливо поширений в тижні, що передували 
парламентським виборам 2012 року [65]. У 2014 році цей 
інструмент також тією чи іншою мірою використовувався для 
підтримки всіх основних партій, але найчастіше, Блоком Петра 
Порошенка та «Народним фронтом» завдяки тому, що на час 
виборів їхні лідери обіймали посади Президента та Прем'єр-
міністра відповідно [66]. 

Після виборів у жовтні 2014 року не виникло єдиної правлячої 
партії – ця ситуація помітно відрізнялася від парламентських 
виборів під час президентства В. Януковича. Тим не менш, 
ситуація після 2014 року не є абсолютно новою і, в деяких 
аспектах, нагадує «коаліцію суперницьких центристських 
партій» [67] при Президентові Кучмі в кінці 1990-х і на початку 
2000-х. Принаймні до середини 2015 року, незважаючи на 
проголошені антикорупційні та проєвропейські цілі нового 
керівництва України, спосіб партійного правління в Україні багато 
в чому продовжує лінію наступництва, що тягнеться ще від зразків 
політичної поведінки часів пізнього Радянського Союзу та 
раннього пострадянського періоду. 

Проблема України після виборів 2014 року полягає в тому, що 
у погано інституціоналізованих партійних системах переможці 
виборів навряд чи підтримають процесс демократизації, оскільки 
вони побоюються поразки в подальшому виборчому циклі [68]. 
Опитування Київського міжнародного інституту соціології у 
березні 2015 року показало, що лише 6,6% українців, які вже 
визначилися, за кого будуть голосувати на наступних виборах, 
підтримали неочікуваного переможця виборів у жовтні 2014 року – 
«Народний фронт». Близько 19,7% виборців не знали, кого 
підтримати [69]. Тому не дивно, що, незважаючи на численні 
передвиборчі обіцянки, правлячі партії України до середини 
2015 року ще не прийняли законів, які забезпечували б більш 
демократичні вибори, такі як система пропорційного представ-
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ництва за відкритими списками або державне фінансування 
виборчих кампаній. 

Ця специфічна неспроможність прийняти своєчасні зміни до 
законодавства про політичну конкуренцію відображає тенденцію, 
яку виявила дослідницька группа VoxUkraine. Дослідники 
проаналізували можливі кореляції між моделями голосування 
окремих депутатів [70]. Їхньою метою було виявити, які депутати 
голосують разом, і таким чином визначити, хто фактично бере 
участь і хто не бере участі у так званій «справжній» правлячій 
коаліції: мережі тих, хто насправді підтримує або відхилює 
законопроекти, прийняті урядовою більшістю. Всі партії 
формальної правлячої коаліції (Блок Петра Порошенка, «Народний 
фронт», Радикальна партія Олега Ляшка*, «Самопоміч» та 
«Батьківщина») належать до цього «ядра», як і «Економічний 
розвиток» – центристська фракція, що включає депутатів, обраних 
в одномандатних округах. Однак деякі громадські активісти у 
фракціях, що входять до урядової коаліції, виступають проти 
певних провладних ініціатив. Деякі з цих інакодумців належать до 
групи (станом на середину 2015 року) 27 активістів Євромайдану. 
Їх міжфракційна мережа називається «Єврооптимісти» і 
складається з депутатів, які через різні партійні списки ввійшли до 
парламенту, щоб продовжити справу Євромайдану в законодавчій 
владі [71]. 

Присутність колишніх позапарламентських активістів у 8-му 
парламенті України є одним із факторів, що дозволяють 
сподіватися на прийняття нових законодавчих норм, які створять 
передумови для більш передбачуваного, раціонального та 
прозорого функціонування українських політичних партій. 

                                           
* 1 вересня 2015 року, після завершення проекту цієї статті, Радикальна 

партія Олега Ляшка офіційно вийшла з коаліції (Див. ‘Lyashko zayavyv, shcho 
Radykal’na partiya vykhodyt z koalitsii’, Novoe Vremia, 1 September 2015: URL: 
http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ljashko-zajaviv-shcho-radikalna-partija-vihodit-z-
koalitsiji-66616. html (17 січня 2016). Після цього її депутати голосували за 
обставинами, а часто і з урядовою більшістю.. 
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Політичний капітал активістів ґрунтується на їхньому іміджі нової 
сили, готової змінити те, як проводиться політика в Україні. До 
цієї групи депутатів входять відомі журналісти Мустафа Найєм і 
Сергій Лещенко, а також досвідчені учасники антикорупційних 
кампаній Ганна Гопко та Світлана Заліщук. Наприкінці 2015 року, 
після завершення початкового тексту цієї статті, Єврооптимістам 
вдалося проштовхнути через парламент закон, який, починаючи з 
2017 року, запроваджує державне фінансування партій, що 
набрали понад 3% голосів за останній виборчий цикл. Закон також 
передбачає штрафні санкції для партій, які приховують додаткові 
джерела фінансування та фактичні витрати. Однак закон не 
поширюється на питання фінансування виборчих кампаній [72]. 
Як згадувалось вище, партії часто фінансуються непрозоро – 
джерела та суми не розкриваються. Досі не було жодного випадку, 
щоб правоохоронний орган перешкоджав сумнівному фінансу-
ванню кампанії чи виявляв його. Хоча прийняття цього нового 
закону зробить українську партійну політику прозорішою, на 
початок 2016 року ще невідомо, чи будуть вживатися юридичні дії 
протии порушників і які саме. 

Висновки 
Хоча зміна режиму 2013–2014 рр. дала значний поштовх для 

глибшої демократизації української політики, рівень інституціона-
лізації її провідних партій, а також партійної системи в цілому 
залишається низьким. Деякі наслідки Євромайдану та російсько-
української війни привели до більш стабільної, функціональної та 
інституціоналізованої партійної системи. Наприклад, історичні 
події в 2014 р. маргіналізували, принаймні тимчасово, екстре-
містські партії та зменшили регіональний розкол серед електо-
рально активних виборців. Однак залишається багато дисфункціо-
нальностей періоду до 2014 року; деякі з них посилилися. До того 
ж, це сталося на тлі продовження існування механізмів 
хабарництва та «відкатів», що на початку 2016 року залишалися 
неушкодженими і підважували суспільний лад в Україні, 
враховуючи її партійну систему. 
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На тлі держав-правонаступниць республік СРСР виборчий 
процес в Україні став відносно вільним і справедливим унаслідок 
Помаранчевої революції 2004 року та Євромайдану 2013–
2014 років. Крім того, високий рівень мобілізації українського 
громадянського суспільства та присутність у національному 
законодавчому і виконавчих органах України його лідерів, які 
викликають у суспільства повагу, дозволяє сподіватися на суттєве 
покращення як способів роботи, так і результатів діяльності цих 
інституцій. Однак навіть після двох великих пострадянських 
зрушень в Україні, відносинам між державою та суспільством і 
далі перешкоджає порівняно низький рівень організаційного 
розвитку, політичної відповідальності, соціальної укоріненості, 
демографічної репрезентативності (особливо з погляду гендерної 
рівності) та публічної прозорості українських партій, а також 
стійкість корупції в суспільстві взагалі. Україні все ще не вистачає 
як належного законодавчого регулювання виборчих кампаній, так і 
інституціоналізованої партійної системи. Її партії ще не виконують 
функції агрегаторів соціальних інтересів. Це серйозний недолік, 
прямі та непрямі наслідки якого не припиняють гальмувати 
український політичний, економічний та соціальний розвиток. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ КОНВЕРГЕНЦІЮ: МЕХАНІЗМИ 
СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

З ПОСТКОМУНІСТИЧНИМИ КРАЇНАМИ  
(НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦСЄ ТА УКРАЇНИ) 

 
У статті проаналізовано механізми співпраці Європейського 

Союзу з посткомуністичними країнами (Центрально-Східної 
Європи та України) в рамках реалізації передвступної стратегії 
та Угоди про асоціацію (Україна), які дали можливість або, у 
випадку України, гіпотетично здатні стимулювати процеси 
демократизації у цих країнах. Крім того, проаналізовано вплив 
кризи у Європейському Союзі, яка істотно знижує його можливий 
позитивний вплив на процеси демократизації в Україні та 
соціально-політичні процеси в нашій державі, які також 
ускладнюють позитивний вплив ЄС.  

Ключові слова: демократизація, конвергенція, механізми кон-
вергенції, інструменти впливу, Європейський Союз, Центрально-
Східна Європа, Україна. 

Galyna Zelenko. Democratization through convergence: 
mechanisms of cooperation of Europe Union with post-communist 
countries (the case of CEE and Ukraine) 

In this article the mechanisms of cooperation of the European 
Union with post-communist countries (Central and Eastern Europe and 
Ukraine) within the framework of the implementation of the pre-
accession strategy and the Association Agreement (Ukraine), which 
enabled or, in the case of Ukraine, hypothetically capable of 
stimulating the processes of democratization in these countries were 
analyzed. In addition, the impact of the crisis in the European Union is 
analyzed, which significantly reduces the positive impact of the EU on 
democratization in Ukraine and socio-political processes in Ukraine, 
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which also complicate the positive impact of the European Union. 
Keywords: democratization, convergence, mechanisms of conver-

gence, instruments of influence, European Union, Central and Eastern 
Europe, Ukraine. 

Траєкторії розвитку посткомуністичних країн є принципово 
відмінними. Демократичний транзит, який розпочався у цих 
країнах практично одночасно після майже тридцяти років 
трансформацій, призвів до формування на посткомуністичному 
просторі різних типів політичних режимів – від консолідованих 
демократій у країнах Центрально-Східної Європи та Балтії – до 
відверто автократичних політичних режимів у Азійських респуб-
ліках, Білорусі та Росії. Тому вчені нині ведуть мову про виокрем-
лення трьох груп країн на території країн колишнього соціалістич-
ного блоку, у яких сформувалися доволі різні політичні режими.  

Так, вчені виокремлюють такі кластери: 
1) Так звані «включені країни» – це 11 країн Центральної 

Європи та Грузія. Цікаво відзначити, що Болгарія, Хорватія та 
Румунія приєдналися до цієї групи у 2000 році та Грузія у 
2015 році. Це країни, де демократія має більш-менш консолідо-
ваний характер. 

2) Так звані «проміжні країни». До цієї групи входять чотири 
Балканські країни-кандидати в ЄС та три колишні республіки 
СРСР – Вірменія, Молдова та Україна. Це країни, де відбуваються 
демократичні вибори, однак політичні режими в цих країнах є 
радше гібридними, хоча з явно виявленим тяжінням до демократії.  

3) Так звані «виключені країни» – це Азербайджан, Таджи-
кистан та Туркменістан, Білорусь, Казахстан, Російська Федерація 
та Киргизька Республіка [1]. Це країни, де сформувалися різного 
ступеня консолідації автократичні політичні режими. 

Тобто всі ці країни відрізняються рівнем розвитку демократії і 
ступенем їх відкритості. Цікаво, що автори цього дослідження під 
керівництвом В. Моравського вважають, що саме «відстанню до 
Брюсселя» визначається рівень розвитку демократії у посткому-
ністичних країнах [1, с. 88]. 
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У цій статті розглянемо інструменти впливу ЄС на деякі 
посткомуністичні країни, зокрема країни ЦСЄ та Україну, та їх 
наслідки для розвитку процесів демократизації. 

За аналогією з запропонованим підходом можна вести мову 
про ступінь інтегрованості тієї чи іншої держави у певний 
цивілізаційний простір, у якому переважають країни з демокра-
тичним чи недемократичним типом політичного режиму. У такому 
разі спрацьовує так званий закон «сполучених посудин», завдяки 
якому держава запозичує ті чи інші ознаки від сусідніх, але більш 
вагомих політичних утворень. Однак тут слід звернути увагу на 
характер екзогенних впливів у посткомуністичних країнах ЦСЄ, 
які до 2004 р. перебували, та Україні, яка й нині перебуває між 
двома центрами сили – великими геополітичними гравцями – ЄС і 
Росією. На перший погляд – стандартна ситуація. Однак ці 
геополітичні гравці мають принципово різні політичні режими: 
консолідовані демократії у країнах ЄС і дедалі більш виражений 
автократичний режим у Росії. Така комбінація геополітичних 
впливів є одним з факторів, який вплинув і продовжує впливати на 
характер політичних трансформацій у цих країнах.  

Тому, фігурально доповнюючи дослідників (В. Моравського), 
можна стверджувати, що «відстань до Москви» так само, як і 
«відстань до Брюсселя» впливає на перебіг політичних процесів 
усередині держав, які відкололися внаслідок розпаду так званого 
«Соціалістичного табору». Тут слід зауважити, що спочатку 
Російська Федерація була однією з посткомуністичних країн, яка 
зазнала фактично усіх «випробувань демократизацією», однак з 
часом процеси демократизації були згорнуті. Звісно, РФ не 
повернулася до класичної автократії, її політичний режим є радше 
гібридним, з тяжінням до автократичного. Однак спільне радян-
ське минуле (менталітет, переважання патерналізму), тип політич-
ної культури, політичної свідомості і т. ін.) і радянський принцип 
організації економіки у пострадянських республіках з часом стали 
об’єктивними інструментами, які дозволяли РФ істотно впливати 
на перебіг політичних процесів у сусідніх країнах. Звичайно, що 
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списувати регрес демократизації до сусідства з країною, яка не є 
демократичною, як мінімум непрофесійно, однак не можна не 
брати до уваги роль екзогенних факторів у процесах суспільно-
політичних трансформацій у посткомуністичних країнах. Усе це 
дає підстави вважати, що конвергенція може як стимулювати 
процеси демократизації, так і спричинити їх регрес.  

Теорія конвергенції (від лат. сonvergere – зближуватися, 
сходитися) базується на ідеї переважання тенденцій об'єднання 
елементів у систему над процесами диференціації, розрізнення та 
персоніфікації. Як і більшість соціальних теорій, була запозичена з 
біології і розвинена соціально-політичними науками. Як наукова 
концепція, ідея конвергенції представлена в роботах Дж. Гел-
брейта, У. Ростоу, П. Сорокіна, Я. Тінбергена, Р. Арона та ін. 
Спільним у їх підходах є погляд на конвергенцію як максимальну 
кооперацію економічно менш розвинених країн з більш розвине-
ними задля вирівнювання потенціалів, ресурсів, інституційних 
систем. Цікаво, що тривалий час учені вважали, що конвергенція 
здатна стимулювати соціально-економічний розвиток менш 
розвинених країн, однак для стимулювання розвитку політичних 
систем вони непридатні, тому що до демократії країни мусять 
«дозріти». Однак траєкторія розвитку країн ЦСЄ, які (і це 
унікальний випадок) змогли за нетривалий період часу у тому 
числі й завдяки вибору проєвропейського розвитку перейти у 
розряд «стабільних демократій».  

Важливо наголосити, що міжнародний вплив проявляється 
здебільшого не стільки через «взаємозв'язки» (linkages) недемокра-
тичних режимів з розвиненими демократіями (за допомогою 
торгівлі, міграції, комунікацій, освітніх та наукових обмінів), а 
завдяки успішному використанню «важелів» (leverages) – ціле-
спрямованого впливу на ці режими (міжнародної допомоги, 
членства в міжнародних організаціях). Тому поступове зближення 
країн ЦСЄ з ЄС і набуття членства в Асоціації у 2004 р., програма 
розширеної співпраці з МВФ та Світовим банком, програми 
військової співпраці з НАТО і вступ до цієї організації були 
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інструментами цілеспрямованого впливу, які, незважаючи на 
численні перешкоди й інерційність політичних систем, стимулю-
вали процеси демократичного транзиту в цих країнах.  

Натомість, як згортання процесів демократизації відбулося у 
всіх, за винятком країн Балтії, пострадянських республіках. 
Зрозуміло, що успіх демократичного транзиту зумовлюється 
насамперед внутрішніми передумовами – рівнем розвитку 
політичної свідомості та політичної волі, наявністю критичної 
маси реформаторів і їх політичною волею до демократизації. 
Проте глибока інтегрованість економік колишніх радянських 
республік істотно обмежила можливості для зовнішньополітич-
ного маневру і залишила доволі обмежений вибір пострадянським 
республікам, які залишилися у сфері впливу Росії. Слід 
враховувати й той факт, що «просування демократії» може бути 
успішним тоді, коли воно є доповненням, а не заміщенням 
внутрішньополітичних процесів. А в пострадянських країнах 
внутрішніх передумов до демократизації виявилося недостатньо.  

Для наочного підтвердження цього твердження наведу 
таблицю, яка відображає стан розвитку демократії у деяких 
посткомуністичних країнах – тих, які демонструють найкращі і 
найгірші результати (таблиця 1). 

Як видно з таблиці, найкращі результати процесів демокра-
тизації мають країни, які потрапили у сферу впливу «колективного 
Заходу». Це дає підстави стверджувати про можливість стимулю-
вати розвиток інституційної системи демократії, звісно, за умови 
належного їх сприйняття й суспільством, й елітами.  

Суспільно-політичні процеси у пострадянських країнах дають 
підстави стверджувати, що процеси конвергенції (про що згадувалося 
вище) здатні як стимулювати демократичний транзит, так і 
спричинити згортання процесів демократизації. У цьому разі важливе 
значення має те, з якою країною відбувається конвергенція. Якщо ці 
країни демократичні, то інтеграція – це прогрес (як у випадку ЄС). 
Якщо ж країна, у сфері впливу якої перебувають менші країни, – 
недемократична, процеси демократизації у цих країнах зазвичай 
зазнають стагнації (як у випадку Росії і більшості країн СНД).  
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Таблиця 1 
 

Розвиток демократії в окремих посткомуністичних  
країнах (2018 р.) 
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Україна 3,50 2,25 4,00 5,75 5,25 6,00 6,00 4,61 

Грузія 4,50 3,75 4,00 5,50 5,50 4,75 4,50 4,61 

Росія 6,75 6,50 6,50 6,75 6,26 6,50 6,75 6,57 

Казахстан 6,75 6,50 6,75 6,75 6,50 6,50 6,75 6,64 

Угорщина 2,75 2,50 3,75 4,00 3,00 3,00 4,00 3,29 

Словаччина 1,50 1,75 3,00 3,00 2,50 2,75 3,75 2,61 

Польща 1,50 1,50 2,75 2,75 1,50 2,75 3,50 2,32 

Чехія 1,25 1,75 2,75 2,75 1,75 1,75 3,50 2,21 

 
ЕП – електоральний процес, ГС – громадянське суспільство, НМ – 

незалежні медіа, НДУ – національне демократичне управління, МДУ – 
місцеве демократичне управління, ПЗНС – правові засади та незалеж-
ність судочинства, К – корупція. Показники вимірюються за 7-бальною 
шкалою, де 1 – найвищий показник, а 7 – найнижчий [2]. 

 
Механізми конвергенції. Одним з найбільш успішних 

інтеграційних проектів у світі небезпідставно вважається Європей-
ський Союз. Його переваги в тому, що інтеграція, яка розпочалася 
на європейському континенті у другій половині ХХ ст. з 
економічної сфери з метою протидії експансії США на європейські 
ринки, з часом перетворилася у політичний процес, об’єднання на 
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основі загальнолюдських демократичних цінностей. Приєднання 
до ЄС передбачає певний рівень розвитку політичної, економічної 
і соціальної систем, а досягнення критеріїв членства ніби підтягує 
країну-кандидата до вищого стандарту. Оскільки євроінтеграцій-
ний процес зачіпає саме соціокультурну і політичну сфери, 
досягти критеріїв членства неможливо суто технічно без якісної 
трансформації суспільства.  

Розширення ЄС безпрецедентне з точки зору набуття у ньому 
членства країн, які протягом тривалого часу належали до іншого 
типу політичного режиму. Досягнення цими країнами критеріїв 
членства і вихід за багатьма параметрами на показники західно-
європейських демократій свідчить про можливість застосування 
інституційних механізмів, які дали можливість стимулювати 
модернізаційні процеси не тільки у соціально-економічній, а й у 
політичній та соціокультурній сферах.  

Зауважу, що у політологічній літературі є різні точки зору на 
цей процес, однак нині (з огляду на розвиток пострадянських 
країн) більшість дослідників погоджуються, що фактор «колектив-
ного Заходу» став тим запобіжником, який унеможливив форму-
вання кланово-олігархічних політичних режимів. «У випадку країн 
ЦСЄ євроінтеграційний процес і взяття ряду зобов’язань як 
соціально-економічного, так і політичного характеру створило 
сприятливу «зовнішню демократичну преференцію», яка тим 
самим слугує «обмежувачем для агресивних стратегій кожної 
політичної сили» і є фактором, під впливом якого змінюються 
інституційні умови у різних сферах держави», стверджує М. Ро-
зов [3, c. 149]. В. Гельман так само стверджує, що «розширення у 
2000-х рр. і тиск з боку ЄС виявилися своєрідним «антидотом» для 
східноєвропейців, що дозволило їм не скотитися у неопатримо-
ніальний режим й уникнути деформацій політичної системи» [4]. 
«Країни Центральної та Східної Європи, які отримали після 
розпаду СРСР повну самостійність, побачили у можливості 
приєднатися до західних клубів неймовірно дієву противагу тиску 
давнього радянського / російського гегемона. Раптовий розвал 
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радянського блоку і самого СРСР дало їм можливість, відмо-
вившись від лавірування між державами, переорієнтуватися на 
західний альянс, який виявився переможцем, а потім проскочити в 
членство там і навіть у число країн, які претендують на перші ролі 
у блоці. Навіть дещо втративши у силі руху останнім часом, в 
цілому розширення НАТО та ЄС все ж сприяло розвитку міцних і 
плюралістичних ринкових демократій. “Модульна” модель дозво-
лила обом організаціям реформувати інститути управління і 
ввести західні норми в країнах, які побажали “повернутися до 
Європи”. “Модульна” модель стала одним з ключових факторів 
трансформації величезної території посткомуністичної Європи. 
Розширення НАТО і трохи пізніше ЄС стало реальним фактом, 
країни Центральної та Східної Європи, включаючи прибалтійське 
тріо, були повністю абсорбовані західною системою» [5, c. 46 – 
47]. Щодо України, то, на відміну від країн Центральної та Східної 
Європи, “держави-лімітрофи” мали різні політичні схильності і 
вищі бар'єри, які потрібно було подолати, – Росії було значно 
простіше проектувати “жорстку” і “м’яку” силу щодо них; у них 
була відсутня історична пам'ять про належність до Європи, не 
було національної місії повернутися туди [5, с. 60 – 61].  

У випадку подібних зовнішніх преференцій перед країнами 
ЦСЄ виникла дилема – делегування власного суверенітету чи 
самостійний транзит з не дуже зрозумілим і гарантованим 
результатом? Неможливо заперечувати, що зовнішнє кредиту-
вання і вкрай висока фінансова чи політична залежність від країн-
партнерів, наслідком чого є обмеження політичного суверенітету, – 
не найкращі умови функціонування держави. Але у випадку 
посткомуністичних країн – це радше плюс, ніж мінус. Адже тут 
важливо враховувати можливу альтернативу. І у разі відсутності 
фактора «колективного заходу» – альтернативою було формування 
неопатримоніальних режимів з усіма загрозами і ризиками для 
регіону в цілому. Звісно, «зовнішні демократичні преференції» у 
вигляді колективного Заходу не гарантують швидкої 
демократизації, як і не завжди мають благородні цілі, однак тільки 
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від країни залежить, у що позитивний вплив усталених демократій 
буде конвертований. Однак ці преференції створюють істотні 
обставини, під впливом яких недемократичні режими легше 
трансформуються. 

За висновком Т. Колтона та С. Чарапа, «Угода про асоціацію 
фактично являла собою альтернативу повноцінному членству в 
ЄС, тим не менше вона базувалася на основних умовах процесу 
вступу. ЄС відкрив двері для нових країн-кандидатів (через 
відміну віз, зниження торговельних бар'єрів, доступ до внутріш-
ньої системи преференцій у всьому – від освіти до держзакупівель) 
в обмін на виконання трьох Копенгагенських критеріїв: 
консолідація демократичних інститутів, захист прав людини, 
ринкова економіка та прийняття acquis – нормативно-правової 
бази. На практиці наголос робився саме на імплементації 
нормативно-правової бази [5, c. 89 – 90].  

Проте розширення ЄС не слід розглядати як процес 
одностороннього нав’язування або й експансії західних стандартів 
і процедур посткомуністичним країнам. Саме таку точку зору 
часто висловлюють противники розширення. За змістом процес 
розширення ЄС і НАТО є радше процесом конвергенції, який 
передбачає певні інституційні і соціокультурні зміни всередині 
країн, які представляють інтеграційне ядро, є членами інтегра-
ційного утворення, яке розширятиметься. Без подібних змін 
відбувається тільки зовнішній вплив на країни-апліканти з боку 
країн-членів інтеграційного утворення. Розширення ЄС, звісно, 
було б неможливим без фундаментальної реформи ЄС. Постійний 
процес реформ, який почався з підписанням Договору про 
Європейський Союз у 1992 р. і завершився в Ніцці у 2001 р., 
підготував ЄС до розширення на Схід. Договір про реформу був, 
звичайно, не тільки про розширення, але й передбачав перегляд 
європейських інституцій, що було необхідно для плавного 
включення в ЄС дванадцяти країн ЦCЄ.  

Вплив ЄС на соціально-політичні трансформації у країнах 
ЦСЄ полягав у формуванні цілісної програми реформ та ресурсній 
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підтримці під час їх проведення – стратегії інтеграції нових членів, 
спрямованій насамперед на створення нормативно-правової 
інфраструктури інтеграційного процесу і який відбувався еволю-
ційно через такі програми:  

• Створення зони вільної торгівлі та інститутів економічної 
співпраці в межах програми PHARE, яка мала на меті саме 
надання фінансової підтримки, здійснення економічних експертиз 
й залучення інвестицій для проведення економічних реформ, а 
пізніше стала головним фінансовим інструментом реалізації 
стратегії розширення ЄС на Схід. Бюджет програми на початку 
1990-х рр. становив близько 1 млрд. екю на рік. Так, уже у 1992 р. 
майже половина експорту країн ЦСЄ припадала на країни ЄС, у 
той час як частка експорту, яка припадала на країни колишньої 
Ради Економічної Взаємодопомоги, впала до однієї п’ятої. 

• Політичний діалог ЄС і країн-потенційних кандидатів та 
асоційоване членство з наступним визначенням критеріїв членства 
в ЄС, відомих як Копенгагенські критерії. Їх вимоги зводилися до 
необхідності стабільного функціонування політичних інститутів, 
незалежного судочинства, прозорих і демократичних виборів, 
незалежних ЗМІ, дотримання прав і свобод громадян, механізмів 
захисту національних меншин – тобто інститутів, які забезпечують 
функціональність демократії. Поряд з визначенням критеріїв 
членства Європейська комісія (ЄК) створила критерії оцінки 
відповідності країн-неофітів, а також деталізувала етапи їх досяг-
нення. Крім того, країни ЦСЄ підлягали періодичному моніто-
рингу ЄК.  

• Гармонізація законодавства у сфері внутрішнього ринку 
країн-аплікантів, викладених у Білій Книзі (1995 р.). Паралельно з 
початком переговорів про вступ і прийняття програм Партнерства 
країни-апліканти розробили Національні програми підготовки до 
членства в ЄС з метою імплементації програм Партнерства під час 
приєднання.  

• Розвиток дво- і багатосторонньої співпраці у культурній 
сфері. Зокрема, для реалізації культурних програм перевага 
надавалася фінансуванню за програмою PHARE співробітництва 
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недержавних організацій з індивідуальними учасниками, що 
спричинило своєрідне запозичення західноєвропейських підходів у 
розвитку громадського сектору.  

• Особливе місце у політико-правовому забезпеченні модер-
нізаційного процесу відіграли вимоги Копенгагенського саміту 
про створення державою-кандидатом необхідних умов для 
інтеграції шляхом інституційних реформ з метою імплементації 
правових норм ЄС до національних законодавств та їх ефективної 
дії через застосування адміністративними та судовими органами. 
Завдяки чіткій інституційній політиці в країнах ЦСЄ були створені 
запобіжники для формування монополій в економіці з наступним 
зрощенням політики і бізнесу, завдяки чому, на переконання 
автора, ці держави уникнули істотних деформацій демократичних 
інститутів і утвердження кланово-олігархічних політичних режи-
мів, як це сталося у більшості пострадянських республік. 

• Необхідність імплементації єесівського законодавства 
спонукала держави-кандидати до створення ефективного політико-
правового механізму імплементації. Започаткована у травні 1998 р. 
програма Твінінг мала на меті створення системи управління, 
підготовку і перекваліфікацію широкого кола державних службов-
ців і працівників недержавного сектору економіки, впровадження 
сучасних методів державного управління. Результатом застосу-
вання цієї програми стало те, що у Польщі, Угорщині, Чехії та 
Словаччині стан з впровадження європейських стандартів був 
визнаний задовільним.  

• Для модернізації системи державного управління в країнах 
ЦСЄ важливе значення мала політика у галузі державного управ-
ління, спрямована на створення органів державного управління, 
здатних ефективно виконувати свої функції вже у межах ЄС. 
Процес входження в «Європейський адміністративний простір» 
передбачав: розвиток законодавчої бази (прийняття законів про 
державну службу та інших актів, які закладають основу діяльності 
органів державного управління); адміністративну реструктури-
зацію, яка веде до формування і вирівнювання інституційних 
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структур держав; розвиток людських ресурсів за рахунок 
проведення ефективної регіональної політики, спрямованої на 
економічне вирівнювання регіонів; створення ефективної системи 
підзвітності з акцентом на системі внутрішнього і зовнішнього 
фінансового контролю; крім того, країни-аплікати мали б провести 
регіоналізацію, оскільки інструментарій, організація і фінансу-
вання регіональної політики ЄС передбачають оновлення регіо-
нального поділу і системи територіального поділу з тим, щоб 
здійснювати оптимально регіональну політику, без чого неможли-
вий розвиток людських ресурсів. 

• Своєю чергою, імплементація союзних правових норм 
проводилася паралельно з адміністративною реформою, що 
створювало аналогічний західноєвропейському механізм їх 
застосування. 

• Прийняття розробленої Єврокомісією Комунікативної 
стратегії, реалізацію якої було заплановано на 2000 – 2006 рр. 
Метою цієї стратегії було забезпечення населення держав-членів 
ЄС інформацією про цілі, завдання та наслідки вступу до ЄС 
нових країн, а також сприяння усвідомленню політичними 
лідерами й громадянами держав ЦСЄ прямого зв’язку суспільних 
перетворень з перспективою вступу останніх до ЄС.  

Приєднання до ЄС вимагало суттєвої трансформації 
соціально-економічних систем держав, що є необхідною умовою їх 
участі у спільному ринку. Копенгагенські критерії 1993 р., поміж 
іншого, обумовлюють можливість членства в ЄС відповідністю 
принципам ліберальної демократії та ринковою економікою, а 
також спроможністю імплементувати європейський спільний 
доробок, включно з вимогами безпекової політики [6, р. 12 – 13]. 
Підготовка цих країн відбувалася за активної участі ЄС та 
опосередковується спільними інституційними механізмами, 
включно з виділенням технічної допомоги для проведення 
відповідних реформ. Крім того, ЄС виступає як зовнішній арбітр, 
що відслідковує успіх перетворень [7].  
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Під впливом заходів, підпорядкованих меті інтеграції, 
відбулися докорінні зміни і у структурі масової свідомості в 
країнах ЦСЄ. Зокрема, виборчі процеси набули рис конкуренції 
програм політичних партій. З початком демократичних трансфор-
мацій країни ЦСЄ відповідними правовими актами підтвердили 
курс на забезпечення прав людини кожному своєму громадянину, 
ратифікувавши «Європейську конвенцію з прав людини», 
приєдналися до «Рамкової конвенції про захист національних 
меншин», «Європейської хартії місцевого самоврядування», «Між-
народного пакту про громадянські і політичні права», «Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні й культурні права», 
«Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації», 
«Конвенції про права дитини» тощо. Це засвідчило бажання 
імплементації європейських стандартів прав людини в національне 
законодавство країн ЦСЄ.  

Підсумовуючи значення процесу євроінтеграції в країнах 
ЦСЄ, очевидно, що у цьому випадку євроінтеграційний чинник 
виявився своєрідним дисциплінуючим фактором насамперед для 
урядів цих країн, які завдяки детально розробленим програмам 
досягнення критеріїв членства унеможливили формування гібрид-
них політичних режимів у цих державах. Саме завдяки детальним 
інституційним механізмам, які були імплементовані – адже прямо 
чи опосередковано, але політика урядів країн регіону тривалий час 
підпорядковувалася реалізації євроінтеграційної стратегії та вико-
нанню формальних критеріїв членства у ЄС, – «фактор ЄС» став 
своєрідним каталізатором для вкорінення демократичних інсти-
тутів – демократичної політичної системи, ринкової економіки, 
впливового громадянського суспільства і загалом конкурентного 
політичного середовища. Тобто євроінтеграційний досвід країн 
ЦСЄ – це насамперед інституційні зміни внутрішнього характеру – 
механізмів ухвалення політичних рішень, механізмів інкорпорації 
політичного класу, механізмів політичного контролю і політичної 
відповідальності, узгодження інтересів тощо. Тобто інструментів, 
які б уможливлювали конструктивний екзогенний вплив. Без 
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створення належної інфраструктури, здатної реалізувати стратегію 
євроінтеграції, неможливо досягти реальних результатів.  

Форми співпраці України та ЄС в рамках Угоди про 
асоціацію. В Україні, як і в більшості пострадянських країн, за 
винятком країн Балтії, сформувалися гібридні політичні режи-
ми (Г. Хейл, В. Гельман, О. Фісун). Різновид пострадянського 
неопатримоніалізму у тому, що демократичні політичні інститути 
стали у більшості країн фасадом, натомість як суспільства живуть 
на основі неформальних інститутів, які часто прямо протилежні 
офіційним. Звідси й абсолютно безперспективні, з точки зору 
майбутнього, – непослідовні, нестабільні і непрогнозовані 
політичні режими.  

На пострадянському просторі спостерігаємо спроби руйну-
вання гібридних режимів і виходу зі сфери впливу Росії. 
Показовим є приклад Грузії, Молдови та України. Підписавши 
угоди про асоціацію, ці країни отримали необхідні «зовнішні 
інституційні преференції» для демократизації через конвергенцію. 
Повертаючись до індексів демократизації Freedom House, можна 
побачити, що в цих країнах динаміка демократизації після 
підписання Угод покращилася. Звісно, у випадку цих країн 
зовнішні стимули демократизації стали можливими після ство-
рення необхідних внутрішніх умов для демократизації. В Україні 
це позначилося прийняттям ряду нормативно-правових актів, 
відповідно до яких Україна відмовлялася від позаблокової 
політики і політики багатовекторності [8].  

Після підписання Угоди про асоціацію України та ЄС влітку 
2014 р. відносини України та ЄС вийшли на якісно інший рівень, 
що й дало автору цієї статті класифікувати їх як конвергенцію.  

Переговори щодо Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, 
включаючи Поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі 
(DCFTA), тривали з 2007 до 2011 рр. і завершилися її підписанням 
21 березня і 27 червня 2014 р. Вона замінила попередні рамкові 
угоди про співробітництво. Угода про асоціацію є основним 
інструментом зближення України і ЄС, тому що сприяє 



 
 

58 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 2 (98)  
 

поглибленню політичних зв'язків, зміцненню економічних відно-
син та поваги до спільних цінностей. 

Окремі положення Угоди про асоціацію тимчасово засто-
совуються з 1 листопада 2014 р. Це розширило співпрацю між 
Україною і ЄС у царині прав людини, основних свобод і 
верховенства права, політичного діалогу і реформ, пересування 
людей. Також це зміцнило співпрацю в ряді напрямів, включаючи 
енергетику, захист навколишнього середовища і зміну клімату, 
транспорт, фінансові послуги, державне фінансування, боротьбу з 
шахрайством, сільське господарство і розвиток сільських 
територій, рибальство і морську політику, захист прав споживачів 
і громадянське суспільство [9]. 

Угода набула чинності 1 вересня 2017 р. Щорічно 
створюється звіт про реалізацію Угоди про асоціацію. Так, у 
рамках Угоди про асоціацію передбачена співпраця на таких 
напрямах: секторальна бюджетна підтримка, сприяння у розбудові 
держави, підтримка регіонального розвитку, підтримка громадян-
ського суспільства, макрофінансова допомога, гуманітарна допо-
мога. Як відмічав Романо Проді, колишній голова Єврокомісії, 
модель асоціації дає цим країнам «усе, крім інститутів», повну 
інтеграцію з ЄС, але без прямої участі в органах, які приймають 
рішення в Брюсселі. Країна, яка повністю виконає Угоду про 
асоціацію, стане схожою на Норвегію, яка лишається за межами 
ЄС, але, як член Європейського економічного простору (єдиного 
ринку), повинна слідувати acquis. Основна практична відмінність 
полягає в тому, що Осло не може так, як столиці країн-членів, 
брати участь у визначенні політики Брюсселю. Тому вимога 
прийняти acquis стала потужним важелем реформування 
внутрішньої політекономічної реальності нових членів з Централь-
ної та Східної Європи. Угода про асоціацію не тільки стимулює 
реформи, але також створює практичний геоекономічний та 
геоідейний досвід [5].  

Перекладаючи процес виконання Угоди про асоціацію на 
мову проектного менеджменту, можна сказати, що фактично 
кожен блок зобов’язань складається з низки етапів: правове 
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наближення до вимог права ЄС, створення належних інститу-
ційних засад, впровадження ухвалених євроінтеграційних політик, 
впровадження нових політик відповідно до принципів ЄС, спільна 
з ЄС оцінка та визнання прогресу.  

 Представництво України при Європейському Союзі [10] за-
значало, що на 2018 р. в Україні реалізовувалося майже 200 проек-
тів технічної допомоги ЄС (пройшли державну реєстрацію) на 
загальну суму близько 262,7 млн євро. Вони реалізовувалися 
через ті ж механізми, які свого часу були розроблені для країн 
ЦСЄ – національні та регіональні програми допомоги ЄС, 
програми прикордонного співробітництва, механізм Twinning, 
освітню програму Tempus, програму Всеохоплюючої інституцій-
ної розбудови та Інструмент співробітництва з ядерної безпеки. 

Так, в Україні започатковано п’ять програм секторальної 
бюджетної підтримки ЄС на загальну суму 244 млн євро 
(включаючи 12 млн євро – компоненти технічної допомоги), яка 
включає такі програми:  

• сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних 
бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом (45 млн євро, бенефіціар – Мінекономрозвитку, депар-
тамент технічного регулювання, термін впровадження програми 
21.12.2009 – 21.12.2016); 

• підтримка впровадження транспортної стратегії 
України (65 млн євро, бенефіціар – Мінінфраструктури, термін 
впровадження програми 21.10.2010 – 21.10.2016);  

• підтримка впровадження Стратегії національної еколо-
гічної політики України (35 млн євро, бенефіціар – Мінприроди, 
термін впровадження програми 21.12.2010 – 21.10.2015);  

• підтримка політики управління кордоном в Украї-
ні (66 млн євро, бенефіціар – Держприкордонслужба, Держмит-
служба, термін впровадження програми 31.10.2011 – 31.10.2017);  

• продовження підтримки реалізації Енергетичної страте-
гії України (45 млн євро, бенефіціар – Міненерговугілля; термін 
впровадження програми 20.12.2013 – 20.05.2020).  
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Також у рамках впровадження пакета розширеної економічної 
та фінансової допомоги Україні 13 травня 2014 р. у Брюсселі 
тодішнім Прем’єр-міністром України А. Яценюком та тодішнім 
Президентом ЄК Ж. Баррозу було підписано Угоду про фінансу-
вання Контракту для України з розбудови держави (State 
Building Contract). Сума грантових надходжень у рамках програ-
ми становить 355 млн євро. Зазначена програма стала першим 
випадком застосування Євросоюзом механізму загальної бюджет-
ної підтримки третьої країни (принцип «спеціального підходу»). 
Пакет допомоги було сформовано шляхом перерозподілу фінан-
сових ресурсів щорічної програми дій ЄІСП на 2013 р. та програми 
дій у рамках Європейського інструменту сусідства на 2014 р. 
13 червня 2014 р. Україна отримала перший транш (250 млн євро) 
в рамках Угоди. Другий транш обсягом до 105 млн євро було 
перераховано 30 червня 2015 р. після виконання індикаторів 
результативності впровадження Контракту. 

Поряд з Контрактом державної розбудови між Україною та 
ЄС також укладено угоди про фінансування: 

• Рамкової програми на підтримку Угод між Україною та 
ЄС (бюджет 21 млн євро); 

• Програми підтримки громадянського суспільства в 
Україні (бюджет 10,8 млн євро, з яких 10 млн. євро внесок із 
бюджету ЄС та 0,8 млн євро – співфінансування України);  

• Програми підтримки регіональної політики Украї-
ни (бюджет 55 млн євро). 

Враховуючи нагальні потреби у додатковій фінансовій під-
тримці, у травні 2015 р. ЄС схвалив додатковий пакет двосторон-
ньої технічної допомоги для України на 2015 рік в обсязі 110 млн 
євро з таких елементів: 

• поповнення бюджету новоствореного Інструменту гаранту-
вання позик українських малих та середніх підприємств, що 
впроваджуватиметься ЄБРР та ЄІБ (за посередництва українських 
банків) як за рахунок власних ресурсів, так і з використанням 
регіональних програм технічної допомоги ЄС (Інструмент 
реалізації ПВЗВТ, Інвестиційний інструмент сусідства);  
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• відшкодування 50% вартості «вхідного квитка» для участі 
України у рамкових програмах ЄС «Горизонт 2020» та «КОСМЕ»; 

• надання консультативної підтримки українським малим та 
середнім підприємствам (з питань виходу на ринок ЄС, 
підвищення енергоефективності, оптимізації господарської діяль-
ності тощо), що планується здійснювати на базі існуючого проекту 
ЄБРР «Підтримка малого бізнесу» шляхом його розширення на 
15 регіонів України; 

• експертна допомога Уряду у здійсненні реформ з 
покращення бізнес-клімату. 

 У 2014 р. Європейською комісією було затверджено Страте-
гічні пріоритети Інвестиційного інструменту сусідства (Neigh-
borhood Investment Facility) на 2014 – 2020 рр. У згаданих 
Стратегічних пріоритетах було виділено три основні сфери 
фінансування: 

• покращення взаємозв’язку енергетичних та транспортних 
мереж між ЄС та країнами Сусідства (у т.ч. між самими країнами 
Сусідства), підвищення енергоефективності або використання 
відновлювальних джерел енергії. Підтримка інвестицій, які мають 
відношення до імплементації угод ЄС, включаючи угоди про 
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (Україна, Грузія, 
Молдова); 

• захист навколишнього середовища, у т.ч. у контексті зміни 
клімату; 

• забезпечення сталого зростання шляхом підтримки малих 
та середніх підприємств, соціального сектору, а також розвитку 
муніципальної інфраструктури. 

У рамках ІІС у вересні 2014 р. для країн-учасниць ініціативи 
«Східне партнерство», що уклали з ЄС Угоди про асоціацію 
(Україна, Грузія, Молдова) Європейська комісія схвалила новий 
Інструмент реалізації ПВ ЗВТ (DCFTA Facility), спрямований на 
покращення умов фінансування малих та середніх підприємств 
цих держав у процесі інтеграції до спільного ринку ЄС. Бюджет 
Інструменту реалізації ПВЗВТ становить близько 150 млн євро та 
був спрямований на фінансування пріоритетів: 
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• фінансове стимулювання – надання прямих інвестиційних 
грантів МСП (у т.ч. відшкодування частини кредиту або його 
ставки) для виходу на ринок ЄС; 

• страхування валютних ризиків – покриття збитків, 
завданих коливанням курсу обміну валют з метою заохочення 
банків до надання кредитів у національній валюті (цей компонент 
має використовуватися переважно в Україні);  

• технічна допомога – фінансування консультативних послуг 
з питань виходу МСП на ринок ЄС, зокрема проекту ЄБРР 
«Підтримка малого бізнесу»; 

• часткове покриття ризиків кредитування – відшкодування 
частини позики у зв'язку із втратою платоспроможності 
боржником.  

Зазначений Інструмент впроваджується із залученням 
ресурсів європейських фінансових інституцій (ЄБРР, ЄІБ та 
визначених ними фінансових посередників серед національних 
банків країн Східного Партнерства).  

Для підтримки макроекономічної стабільності України 
Європейський Союз надає макрофінансову допомогу (МФД). 
Кошти в рамках МФД виділяються для прямої бюджетної 
підтримки (покриття поточного дефіциту консолідованого 
бюджету), поповнення золотовалютних резервів Національного 
банку України. На сьогодні Україні було виділено кошти в рамках 
трьох програм МФД ЄС. Перша програма, загальним обсягом 
610 млн євро (МФД І), була укладена у квітні 2013 р., друга 
програма (МФД ІІ) на суму 1 млрд євро – у травні 2014 р., третя 
програма загальним обсягом 1,8 млрд євро – у травні 2015 р. 

 Надання МФД ЄС Україні здійснюється за умови успішного 
співробітництва нашої держави з Міжнародним валютним фондом 
та задовільного виконання попередніх вимог програм фінансової 
підтримки МВФ. Окрім цього, в рамках МФД погоджується 
окремий пакет попередніх умов, які передбачають проведення 
реформ у цілій низці секторів економіки та державного управління 
від реформування системи управління державними фінансами до 
реформи енергетичного сектору, податкової системи тощо. 
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Виплати в рамках зазначених програм здійснюються рівномірними 
траншами за умови виконання українською стороною передба-
чених програмами МФД попередніх умов. 

Європейський Союз є одним із найбільших донорів 
гуманітарної допомоги для громадян України. Загальний обсяг 
допомоги ЄС Україні, наданої з липня 2014 р., становить близько 
399 млн євро. Допомога Євросоюзу (державами-членами ЄС та 
Європейською комісією) надається: 

• для задоволення першочергових потреб для переміщених зі 
Сходу України осіб: продукти харчування, питна вода, 
психологічна реабілітація, медична та соціальна допомога, а також 
комплекс побутово-логістичних заходів; 

• на потреби соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб, відновлення соціальної інфраструктури та 
закладів охорони здоров’я в регіонах України. 

Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління 
кризовими ситуаціями Х. Стиліанідес здійснив свій четвертий 
візит в Україну, під час якого відвідав «лінію зіткнення» та 
оголосив про виділення 18 млн євро додаткової гуманітарної 
допомоги для потреб осіб, постраждалих на Сході України. 

Тобто нині нормативно-правова база технічного співро-
бітництва Україна – ЄС налічує 119 міжнародних договорів (на 
суму понад 3,2 млрд євро) спрямованих на реалізацію проектів 
технічного співробітництва [11]. 

Важливою програмою допомоги ЄС є сприяння розвитку 
малого і середнього бізнесу в Україні. З цією метою для України 
запропонована програма COSME, яка є однією з ключових 
програм Євросоюзу з бюджетом 2,3 млрд євро. Програма 
розрахована на період з 2014 до 2020 рр. та спрямована на 
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
бізнесу (МСБ). Приєднання до COSME відкриває Україні доступ 
до бюджету програми у розмірі близько 900 млн євро. Фінансові 
ресурси надаються у вигляді грантів на фінансування проектів, які 
підтримують експортну та інноваційну діяльність МСБ. Задля 
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цього у лютому 2017 р. Верховна Рада України ратифікувала 
Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь нашої 
держави в програмі ЄС COSME – «Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього бізнесу» (Competiveness of 
Small and Medium Enterprises (COSME). Відтак Україна отри-
мала доступ до 23 програм, які класифіковано за 3 напрямами: 
полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки – надання 
консультативних послуг щодо експортно-імпортної діяльності 
МСБ на ринках ЄС та світу; Покращення умов для конкурентоспро-
можності – в т.ч. просування інтернаціоналізації кластерів, 
визначення та усунення зайвих регуляторних бар’єрів; Формування 
культури ведення бізнесу – освітні програми, проведення 
секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо. 

Крім того, Верховна Рада України ратифікувала програму 
входження України у європейський науковий простір у рамках 
програми «Горизонт 2020».  

За даними Рахункової палати України, на кінець 2017 р. до 
України надійшло 296,6 млн євро (67,56% від запланованих) з 
439 млн євро фінансування, передбаченого в рамках програм 
секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в 
Україні [12]. За тими програмами СБП ЄС, які завершилися з часу 
їх впровадження, було передбачено виділення Україні 344 млн 
євро, тоді як надійшло 263,03 млн євро, або 76,46%. За 
програмами, виконання яких нині триває, а це – програма щодо 
продовження енергетики та програма щодо регіональної політики, 
передбачено надходження у розмірі 95 млн євро, фактично 
надійшло 33,5 млн євро, що становить 35,26% від запланованого 
обсягу фінансування. «Така ситуація, як зазначають у Рахунковій 
палаті, свідчить про необхідність покращення діалогу між 
бенефіціарами програм та Стороною ЄС. А враховуючи те, що 
терміни практичної реалізації та фінансування двох програм, 
виконання яких триває, завершуються відповідно у 2020 та 
2021 рр., є високим ризик їх неповного виконання», резюмували у 
Рахунковій палаті [13].  
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Підсумовуючи результати виконання Угоди про асоціацію, 
очевидне відставання у її виконанні. Водночас уже зараз можна 
стверджувати, що інституційні і правові засади, необхідні для 
виконання Угоди про асоціацію, створені. Зокрема, був затвердже-
ний План пріоритетних дій Уряду до 2020 р., який ґрунтується на 
зобов’язаннях в межах Угоди про асоціацію. Крім того, у жовтні 
2017 р. Уряд затвердив найбільший за свою історію урядовий акт – 
План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 
одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з 
іншого. Його особливістю є те, що він базується на ґрунтовному 
аналізі зобов’язань у межах Угоди, зокрема, на аналізі актів права 
ЄС, імплементація яких передбачена її положеннями, та надає 
можливість кожному чітко сформулювати бачення змін в усіх 25 
сферах правовідносин, які охоплюються зобов’язаннями в межах 
Угоди про асоціацію. Також була запроваджена горизонтальна 
модель координації процесів європейської та євроатлантичної 
інтеграції. Так, у попередньому і чинному складі Уряду існує 
посада віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції, що робить голос проєвропейських 
реформ надзвичайно потужним. У центрі Уряду – Секретаріаті 
Кабінету Міністрів України – функціонує Урядовий офіс з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції, який є типовою 
координаційною структурою (на зразок тих, що функціонували у 
країнах, які стали членами ЄС в останню та передостанню хвилю 
розширення, а також функціонують у країнах, які обрали шлях 
економічної та політичної інтеграції в межах Європейського 
Союзу).  

Початок реалізації реформи державного управління дозволив 
створити аналогічну горизонтальній координації інституційну 
структуру внутрішньої організації міністерств щодо впровадження 
євроінтеграційних реформ. Зокрема, на додаток до запроваджених 
у 2014 р. посад заступників міністрів з питань європейської 
інтеграції в 10 міністерствах утворені директорати з питань 
стратегічного планування та європейської інтеграції. На практиці 
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такий підхід забезпечує реалізацію євроінтеграційних завдань 
нерозривно з внутрішньою політикою кожного міністерства 
окремо та Уряду загалом. 

Реалізовані та нереалізовані програми включають в тому 
числі:  

• 3,41 млрд євро у вигляді позик у рамках програми 
макрофінансової допомоги (МФП), 2,81 млрд євро з яких уже були 
надані Україні. Це найбільший обсяг макрофінансової допомоги, 
яка надається Євросоюзом державі, що не входить до складу ЄС. 
Незважаючи на те, що в цілому програма реалізується стабільно, 
Комісія не змогла надати останній транш третьої програми МФП, 
оскільки Україна не виконала низку політичних зобов'язань до 
закінчення програми. Україна звернулася з проханням надати нову 
програму МФП, і зараз Європейська комісія розглядає цю 
пропозицію. 

• 3 млрд євро у вигляді позик, виданих Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ) в період між 2014 і кінцем 2016 р. на 
підтримку розвитку інфраструктури і реформи в галузі транспорту, 
енергетики, сільського господарства, освіти і в муніципальній 
сфері, а також надана значна фінансова і технічна підтримка 
розвитку малого і середнього бізнесу. 

• 3,5 млрд євро інвестицій від Європейського банку 
реконструкції та розвитку у 2014 – 2017 рр. завдяки підтримці ЄС і 
його держав-членів, які виступили донорами, – на допомогу в 
розвитку та проведенні реформ, у тому числі в банківському 
секторі, агропромисловому комплексі та сфері малого бізнесу в 
Україні. Крім того, банк сприяв закупівлі газу на 300 млн доларів 
США для опалювального сезону 2015 – 2016 рр. У вищевказану 
суму не входили проекти у сфері ядерної безпеки. 

Гранти на суму 965 мільйонів євро в рамках Європейського 
інструменту сусідства, в тому числі:  

• Контракт державного будівництва з бюджетом в 355 млн 
євро для підтримки боротьби з корупцією, а також для проведення 
реформи державного управління, судової, конституційної та 
виборчої систем.  
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• Програма розвитку громадянського суспільства з бюдже-
том в 10 млн євро для розширення потенціалу громадянського 
суспільства з метою сприяння процесу реформ і спостереження за 
ними. 

• Програма з бюджетом в 110 млн євро, спрямована на 
розвиток приватного сектору і стимулювання економічного 
відновлення України. Надається технічна допомога для вдоскона-
лення законодавчої бази малого і середнього бізнесу та сприяння 
реалізації Угоди про асоціацію, в той час як ЄС допомагає 
створювати консультативні бізнес-центри в регіонах і спрощує 
доступ підприємств малого та середнього бізнесу до фінансування.  

• Програма децентралізації та підтримки місцевого самовря-
дування з бюджетом в 90 млн євро. Місцева влада отримує 
рекомендації щодо підвищення прозорості, підзвітності та 
чуйності до потреб населення. На всій території України надається 
допомога в удосконаленні місцевих адміністративних послуг. 

• Антикорупційна програма бюджетом в 15 млн євро для 
підтримки нещодавно створених антикорупційних інституцій, 
посилення парламентського контролю та зміцнення потенціалу 
громадянського суспільства та незалежних ЗМІ задля сприяння 
боротьбі з корупцією.  

• 28,5 і 37,5 млн євро кредитних коштів у рамках технічного 
співробітництва (у 2016 та 2017 рр., відповідно) для підвищення 
потенціалу українських державних органів влади в розробці та 
проведенні ключових реформ і підтримки реалізації Угоди про 
асоціацію.  

• Програма реформи державного управління з бюджетом у 
104 млн євро для сприяння у формуванні нового покоління 
українських державних службовців, організації управління відпо-
відно до європейських стандартів, реалізації кращих практик 
прийняття рішень і досягнення прогресу в реформах ключових 
галузей.  

• Програма підтримки верховенства права з бюджетом у 
52,5 млн євро, що забезпечує підтримку реформ юстиції і 
правоохоронної системи.  
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• Програма підтримки енергоефективності з бюджетом у 
50 млн євро, що складається з вкладів до Фонду енерго-
ефективності, інформування громадськості, а також підтримки 
реформ і політичного діалогу.  

• Програма підтримки управління державними фінансами з 
бюджетом у 50 млн євро для вдосконалення бюджетного процесу, 
підвищення ефективності бюджетних витрат і мобілізації доходів, 
а також для формування потенціалу важливих інститутів.  

• Програма підтримки постраждалих внаслідок конфлікту на 
Сході України у 50 млн євро (райони підконтрольні уряду) для 
підтримки місцевих урядів у Донецькій і Луганській областях, 
стимулювання економічного розвитку і створення робочих місць, 
посилення соціальних зв'язків і примирення.  

• 13 млн євро на підтримку кредитування в місцевій валюті 
для забезпечення додаткового фінансування мікропідприємств і 
малого бізнесу, сільськогосподарських підприємств і приватних 
господарств. 

• 80,7 мл. євро з коштів Інструменту підтримання миру і 
стабільності (ІПМС). Кошти виділялися з 2014 р. на сприяння 
спостереженню за виборчим процесом і вжиття заходів зміцнення 
довіри, а також Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 
внутрішньо переміщеним особам, населенню, яке постраждало 
внаслідок конфлікту, на відновлення управління і примирення в 
постраждалих громадах; а також на реформу поліції. 

• Безвізовий режим для громадян України, які мають 
біометричні паспорти, набув чинності 11 червня 2017 р. після 
виконання Україною вимог Плану дій щодо лібералізації візового 
режиму. Мета безвізового режиму для здійснення громадянами 
України, що володіють біометричним паспортом, короткостро-
кових поїздок – сприяти контактам між людьми та розширювати 
ділові, соціальні та культурні зв'язки між ЄС і Україною. 

О. Стефанішина, донедавна директор Урядового офісу з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вважала, що за 
умови стабільного руху України в цьому напрямі, збереження 
інституційних та правових основ, закладених протягом кількох 
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останніх років, успішне виконання Угоди відповідно до 
зазначених вище етапів є абсолютно реалістичною перспективою. 
За висновком О. Стефанішиної, «якщо застосовувати кількісний 
підхід до оцінки прогресу у виконанні Угоди про асоціацію, то 
результати такої оцінки виглядають не надто привабливо – лише 
41% у 2017 р. Однак, заглиблюючись у зміст досягнутого 
прогресу, стає очевидним, що обсяг впроваджених євроінтегра-
ційних змін країною, яка не є кандидатом на членство в ЄС, можна 
назвати вражаючим» [14]. 

Звісно, говорячи про роль ЄС у вітчизняній політиці, не варто 
ігнорувати суспільно-політичні процеси, які відбуваються в ЄС 
протягом останніх років. Криза ЄС, безумовно, ускладнює 
євроінтеграційні перспективи України. Раніше європейські пер-
спективи України унеможливлювалися, власне, не тільки інститу-
ційною невідповідністю України, а й її перебуванням у сфері 
впливу Росії через посилення її впливу у регіоні загалом. 
Наслідком цього стало вкрай складне геополітичне становище 
України – не просто між двома великими регіонами, а між двома 
принципово різними політичними режимами, які поступово від 
співпраці скотилися до відвертого протистояння. Україна, яка у 
2014 р. нібито остаточно віддала перевагу європейському вектору 
розвитку, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, з поглибленням 
кризи в ЄС опинилася перед складною дилемою – з одного боку, 
навряд чи хтось сумнівається в тому, що європейський вектор є 
чинником, який істотно сприяє руйнуванню кланово-олігархічної 
моделі. З іншого боку, криза ЄС і доволі невизначені перспективи 
ЄС робить європейський вектор української політики вкрай 
вразливим, тому що точно ніхто не може відповісти на питання, 
яким буде ЄС після кризи, як здатна змінитися інституційна 
система ЄС під впливом реформ, зумовлених кризою і т. ін. 
Скептики стверджують, що може статися так, що Україні не буде 
куди рухатися, оскільки ЄС рухне. Криза ЄС дає підстави для 
паніки у суспільствах країн ЄС, що посилює популізм і 
ксенофобію й істотно погіршує показники рівня демократії, які 
вимірює Freedom House. Звісно, що це підвищує євроскепсис і в 
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Україні. Показово, що за даними соціологічних досліджень у 
2018 р. кількість прихильників ЄС в Україні знизилася.  

Можливі варіанти розвитку подій в ЄС напевно найбільш 
детально охарактеризував у книзі «Після Європи» Іван Крастєв. 
Так, за результатами недавнього дослідження, проведеного Gаllup 
International, у разі серйозної загрози безпеці мешканці мінімум 
трьох держав – членів ЄС (Болгарії, Греції та Словенії) очікува-
тимуть підтримку від Росії, а не від Заходу. Радикально, на думку 
І. Крастєва, змінився й характер трансатлантичних відносин. 
Дональд Трамп – перший американський президент, який не 
вважає збереження ЄС стратегічним завданням США [15, с. 15].  

За І. Крастєвим, післявоєнний консенсус, який лежав у основі 
створення ЄС і базувався на цінностях толерантності і взаємо-
поваги, великою мірою сформований унаслідок Другої світової 
війни, нині послабився. Це відбувається з об'єктивних причин. 
Виросло вже не одне покоління, яке не знає жахів війни, але яке, 
натомість, має інші страхи. Спроба сформувати консенсус навколо 
інших проблем – проблеми тероризму, міграції з Близького Сходу. 
ЄС зазнав своєрідного аутизму. Діагноз став несподіванкою, хоча 
симптоми неможливо було не помітити: порушення соціальної 
взаємодії, погіршення навичок спілкування, звуження кола інтере-
сів, зацикленість на окремих проблемах. Європа втратила чутли-
вість до інших, – які багато хто вважав чимось природним. Це 
стало очевидним під час кризи в Україні, коли ЄС довго робив 
вигляд, що Росія не стане перешкоджати вступу України до ЄС, а 
наступне приєднання Криму стало повною несподіванкою» [15, с. 16].  

Ще одна проблема, яка так само стосується України і на яку 
звертає увагу І. Крастєв, «полягає в тому, що політична модель 
ЄС, яка дійсно є найдосконалішою у світі з точки зору 
представництва і узгодження інтересів, навряд чи буде сприйнята 
у всьому світі чи хоча б найближчими сусідами Європи» [15, 
с. 18]. Тобто, розвиваючи тезу І. Крастєва про складність 
європейської моделі, дійсно можна припустити, що надзвичайна 
складність вимог ЄС щодо України може стати фактором, який 
спричинить пробуксовування або й стагнацію проєвропейської 
політики в Україні. Причому не тому, що українцям не 
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подобаються європейські цінності. Ні! Радше тому, що їм вкрай 
складно жити в умовах конкуренції, оскільки це невизначеність. 
Значно простіше підтримувати корупцію, оскільки така інститу-
ційна система дає певну визначеність, а значить стабільність. Це 
саме стосується й бізнесу – значно зручніше будувати бізнес за 
принципом «коротких грошей», отримавши вигоду вже тут і зараз, 
а не нехай стабільного але нешвидкого заробітку. Адже брак 
інституційної довіри породжує неможливість створювати бізнес, 
який би функціонував за загальноприйнятими законами ринку. 
Причому в Україні переважна більшість населення, як 
виявляється, не бажає встановлення європейських правил гри. 
Адже усі нарікають на корупцію і хабарі, однак у ситуаціях, коли 
самі опиняються перед загрозою бути покараним за неправомірну 
діяльність, за порушення правил і т. ін., замість того, щоб сплатити 
штраф, воліють «домовитися, порішати» за хабар, аби тільки не 
платити офіційно в бюджет. Більше того, у свідомості часто той, 
хто платить штраф, платить податки, вважається невдахою, 
натомість той, хто «повирішував» – видається «крутим» – 
людиною з можливостями, яка має вплив. Отже, як не дивно, а 
скорочення кількості єврооптимістів є наслідком не стільки 
процесів в ЄС, скільки результатом безпосередніх випадків, коли 
після тієї чи іншої реформи доводиться жити «за правилами», а 
навичок жити за правилами немає, особливо це стосується фінан-
сово-промислових груп, які здебільшого звикли до надприбутків, 
отриманих корупційним шляхом завдяки лобіюванню власних 
інтересів через «своїх» депутатів у парламенті та органах 
виконавчої влади.  

Проте, чи такими самими ефективними є зміни інституцій? 
Відповідаючи на це питання, зауважимо, що Україна по суті так і 
залишається неопатримоніальним політичним режимом, незважа-
ючи на істотні покращення позицій у ряді міжнародних рейтингів. 
У контексті нашого дослідження доречно навести дані про стан 
України у рейтингу Freedom House, який вказує на динаміку зміни 
політичного режиму. Для кращого розуміння траєкторії змін в 
Україні наводимо дані останнього десятиріччя, які відображають 
динаміку змін (таблиця 2). 
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      Таблиця 2. 
 

Показники розвитку демократії в Україні (2007 – 2018 рр.) 
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Демократичність 
управління на 
рівні центральної 
влади 

4,75 4,75 5,00 5,00 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 

Виборчий процес 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 
Розвиток 
громадянського 
суспільства 

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,25 2,25 2,50 2,75 

Незалежність ЗМІ 3,75 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00 4,00 4,0 4,25 
Демократичність 
управління на 
рівні місцевих 
органів влади 

5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,0 4,75 

Ефективність і 
незалежність 
судочинства 

4,50 4,75 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 

Рівень корупції 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00 6,00 5,75 5,75 

Інтегральний 
індекс 
демократії 

4,25 4,25 4,39 4,39 4,61 4,82 4,86 4,93 4,75 4,68 4,61 4,64 

 

Таблиця складена автором на основі даних Freedom House [16]. 
 

Як видно з наведеної таблиці, наразі Україна за інтегральним 
індексом демократії перебуває на рівні 2011 р. Утім, тут важливо 
звернути увагу на таку деталь: як видно з цієї таблиці, в Україні 
очевидний великий дисонанс між рівнем розвитку громадянського 
суспільства (2,75 бала) і характером державного управ-
ління (5,75 бала) та незалежним судочинством (5,75 балів). Такий 
розрив у рівнях розвитку власне громадянського суспільства і 
держави як правлячої меншості свідчить, що стиль і форма 
управління далекі від цивілізованих, тих, на які є запит у 
суспільстві, чим утворюються передумови для посилення тиску 
суспільства на владу і державу, з одного боку, а з іншого – 
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породжується соціальна напруга. З огляду на вказаний дисонанс 
актуалізується проблема переведення суспільної активності у 
конвенційні форми через удосконалення системи зворотного 
зв’язку «знизу догори». Тим самим буде знижуватися потенціал 
неконвенційної участі і заохочуватиметься формування якісно 
інших політичних практик. 

Із таблиці видно, що динаміка розвитку демократії в Україні є 
радше позитивною. Однак ми все ще належимо до частково 
вільних країн, хоча наші індекси демократії хай і не істотно, але 
покращилися порівняно з попередніми роками. Україна все ще не 
пройшла точку неповернення, коли демократичні інститути та 
інституції є взаємовідповідними. В Україні розбіжність між демо-
кратичним фасадом (формальними інститутами) та політичними 
практиками (політичними інституціями) все ще лишається достат-
ньо сильною, що не дає змоги стверджувати про незворотність 
процесів демократизації. Тому, говорячи про результати і напрями 
реформування політичної системи, слід звернути увагу на 
наявність колосального опору з боку фінансово-промислових груп, 
які не зацікавлені у встановленні прозорих «правил гри». Показово 
те, що найважливіші реформи, які насамперед змінюють проце-
дури розподілу «владних ресурсів» і, відповідно, опосередковано 
змінюють характер системи влади, відбуваються під впливом 
зовнішніх (екзогенних) факторів – тиску західних партнерів, 
залежність від кредитування МВФ, Світового банку та фінансової 
допомоги інших західних установ, страху позбутися підтримки у 
війні на Донбасі, а не за рахунок внутрішніх імпульсів.  

Висновки 
• Динаміка демократичного транзиту в посткомуністичних 

країнах дає підстави стверджувати як про можливість демокра-
тизації через конвергенцію, так і регресу демократизації через 
конвергенцію. Результати у їх випадку залежать від того, з яким 
утворенням держави інтегруються. Європейський Союз у цьому 
сенсі є інтеграційним утворенням з високим рівнем демократії, а 
тому Угоди про асоціацію, а згодом і вступ країн ЦСЄ у це 
інтеграційне утворення мало дисциплінуючий вплив для розвитку 
їх демократичних інституцій. 
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• Завдяки чіткій інституційній політиці в країнах ЦСЄ були 
створені запобіжники для формування монополій в економіці з 
наступним зрощенням політики і бізнесу, завдяки чому ці держави 
уникнули істотних деформацій демократичних інститутів і 
утвердження гібридних політичних режимів, як це сталося у 
більшості пострадянських республік. Водночас негативна дина-
міка з процесами демократизації у Польщі та Угорщині останніх 
років радше є загальносвітовим трендом, коли зростає популізм і 
політична сцена у ряді країн радикалізується, що відбувається й у 
країнах «старої Європи», а не наслідками неправильної стратегії 
ЄС щодо країн-неофітів і т. ін.  

• В Україні процеси руху у напрямі ЄС істотно затрималися. 
Через багатовекторну політику, специфіку вітчизняних суспільно-
політичних процесів і відсутність своєрідних підпорок у вигляді 
інституцій ЄС у країні утвердився кланово-олігархічний режим 
(хоча реальних причин значно більше). Це означає, що навіть 
попри підписання Угоди про асоціацію у 2014 р. і ряд заходів 
інституційного характеру позитивний вплив ЄС на процеси 
інституціоналізації демократії в Україні не матиме належного 
ефекту знову ж таки, через те, що Україна нині переходить не від 
авторитаризму до демократії, як це було в країнах ЦСЄ та Балтії, а 
від кланово-олігарічного режиму. Його специфіка у тому, що він є 
надто гнучким, швидко призвичаюється до змін суспільно-
політичної ситуації в державі, яка фактично приватизована 
фінансово-промисловими групами.  

• Проблеми позитивного впливу ЄС нівелюються й самою 
соціально-політичною ситуацією в ЄС, який переживає найбільшу 
в своїй історії суспільно-політичну кризу і не є тим монолітним 
утворенням, з яким мали справу країни ЦСЄ. 

 

__________________________ 
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ЦІННІСНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ЕТАПУ 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Досліджено головні причини повільної модернізації українців 

та, відповідно, формування інституцій, здатних її каталізувати, 
а саме – домінування патернальних цінностей, відсутність 
об’єднуючих всю націю ціннісних нарративів та консервацію цього 
неадекватного стану власниками «захопленої держави» – 
олігархами. 

Ключові слова: цінності, модернізація, реформи, цінності 
розвитку, цінності виживання, олігархат. 

Natalia Kononenko. The valuable component of the modern state 
of government of Ukraine. The center of the article is the study of the 
main causes of slow modernization of Ukrainians and, accordingly, the 
formation of institutions that can catalyze it. Among them are the 
domination of paternal values, the absence of value-added narratives 
that unite the whole nation and the preservation of this inadequate state 
by the owners of the «captured state» – the oligarchs. 

Keywords: values, modernization, reforms, values of development, 
values of survival, oligarchy. 

 
Саме цінності є детермінантами суспільного розвитку, які 

пояснюють, заради чого люди/суспільство живуть та діють, а 
саме – витрачають сили, час та ресурси. Процитуємо на початку 
статті одного з провідних українських аксіологів - Я. Грицака, 
який наголошує: нація – це не про мову чи про історію, а про 
модернізацію. «Хочеш бути сильним – модернізуйся! Твори 
відповідні інституції: професійну армію, першокласну і некорум-
повану освіту, конкурентну науку. Дай стати на ноги бізнесу, 
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приведи в країну інвестиції. Іншими словами, нація є платформою 
чи інструментом для модернізації», – зазначає він [1]. Отже 
проблема, аналізу якій буде присвячений цей текст, я б 
сформулювала таким чином: що не так із нашим сус-
пільством, чому прагнення динамічних змін не стає центром 
ціннісного світу українців та нашої національної ідентичності? 
Більш жорстко, але не менш цікаво формулює проблему економіст 
Олександр Пасхавер, який наголошує на тому, що заради такої 
мети, як створення власної сильної держави, нам, українцям, 
потрібно дослідити/препарувати таку нашу характеристику, як 
нездатність упродовж трьох століть створити повноцінну власну 
державу [2].  

Щоб запропонувати кваліфіковану відповідь на це питання, 
вважаємо за потрібне:  

− проаналізувати та визначити тип домінуючих у суспільстві 
цінностей, які визначають стандарти політичної поведінки 
українців;  

− спробувати надати відповідь на питання, чи можливо 
подолати дуальність ціннісно-ідеологічного світу українців; 

− надати відповідь на питання, чому кількість адвокатів 
«цінностей розвитку» зростає в Україні дуже повільно; 

− зробити акцент на специфічності розвитку інститутів у 
межах «захопленої держави» (якою лишається Україна);  

− зробити наголос на важливості екзогенного тиску (на владу 
та суспільство) з боку західних партнерів України для завершення/ 
продовження/прискорення модернізації. 

Перше. Українці залишаються суспільством, хворим на 
домінування патернального типу поведінки. Суспільства, наго-
лошують Р. Інглгарт та К. Вельцель, де домінують патернальні 
цінності, «цінності виживання», відрізняються порівняно низьким 
рівнем особистого добробуту, невисокими показниками здоров’я 
населення, відсутністю міжособистісної довіри, нетерпимістю до 
інакодумців, гендерною нерівністю, підвищеним інтересом до 
матеріальних аспектів життя, вірою в могутність науки і техніки, 
ігноруванням природоохоронної проблематики, невисоким рівнем 
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розуміння суспільством сутності політики, готовністю підтриму-
вати авторитарні режими [3]. На жаль, велика кількість 
емпіричних кейсів свідчить, що ціннісні прагнення демократії, 
свободи, гідності, справедливості не збігаються із інструментарієм 
їх досягнення: українці, переважно, все ще перебувають у зоні 
впливу традиційних цінностей – «цінностей виживання».  

Як і має бути в суспільстві, яке «виживає», українці мають 
дуже високі патернальні сподівання на державу, яка повинна 
забезпечувати допомогу безробітним, обкладати податками бага-
тих і підтримувати бідних та забезпечувати рівність доходів. 
Абсолютно прогнозовано, що, обираючи між «підтримкою 
порядку в країні», «наданням людям більших можливостей впли-
вати на прийняття владою рішень», «боротьбою зі зростанням 
цін», «захистом свободи слова», більшість українців роблять 
акцент на «підтримку порядку в країні» [4] Як правило, 
суспільства із високим рівнем патернальності мають не дуже 
високий рівень глибинної поваги до демократичних практик та 
політичної культури. І Україна – не виняток. Українці, які в 
новітній історії пройшли крізь 4 революції («Революція на граніті» 
– 1990 р., «Україна без Кучми» – 2000 р., Помаранчева революція 
– 2004 р., «Революція Гідності» – 2013-2014 рр.), цінують 
демократію менше, ніж громадяни в Німеччині, Нідерландах та 
Польщі. Інтерес до політики в Україні виявлений значно менше, 
ніж, наприклад, у Німеччині та Нідерландах, де, відповідно, 62% і 
65% цікавляться політикою (в Україні – лише 37%) [4]. Рівень 
інклюзії громадян у різні форми політичного та громадського 
життя в Україні також набагато нижчий, ніж в Польщі та 
Німеччині [5]. 

Наголосимо на тому, що саме наша патернальність стала, не в 
останню чергу, причиною обрання діючого Президента Володи-
мира Зеленського та неймовірного успіху на парламентських 
виборах його політичної партії «Слуга народу». Так, дослідження 
мети розвитку українців, проведене соціологічною групою 
«Рейтинг» у червні 2019 року, фіксує, що лише 12% опитаних 
наголошують, що необхідно у найближчі 10 років досягнути 
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такого рівня демократiї, коли громадяни матимуть спроможність 
впливати на ухвалення рiшень, і 16% респондентів вважають, що в 
найближчі 10 років Україну потрібно зробити «чеснішою та 
справедливою» [6].  

Друге: для гармонійного консенсусного схвалення спільних 
національних цінностей та положень об’єднуючої спільної 
ідентичності необхідно завершити процес націогенезу українців. 
Питання можливості створення єдиних, об’єднуючих українців 
ціннісних наративів залишається активно дискурсивним. На 
думку М. Рябчука, в Україні ми все ще маємо справу з двома 
несумісними, взаємовиключними ідентичностями: «радянською» 
та «антирадянською», українофобською та українофільською, 
антизахідною та проєвропейською, колоніально-імперською та 
антиімперсько-антиколоніальною» [7]. Науковець вважає, що спе-
цифіка дихотомності української ідентичності полягає в тому, що 
«етнічна» (аутентична, за Рябчуком, ментальність українців) її 
частина (на відміну від «західнослов’янської ідентичності») наба-
гато тісніше пов’язана з західними, ліберальними цінностями, 
розвиток яких украй необхідний для здійснення реформ в Україні [8].  

Шалений успіх Володимира Зеленського та його політичної 
партії під час останньої електоральної кампанії не знімає з порядку 
денного питання спільних цінностей для українців. Так, головним 
мотивом обрання Зеленського, відповідно до результатів дос-
лідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва, 
проведеного у серпні 2019 року, стало не прагнення більшості 
українців жити в демократичній європейській країні, що вбудована 
в євроатлантичні безпекові структури, а бажання «повного 
оновлення влади» (54,9%) та «небажання лишати П.Порошенка на 
посаді Президента» (32%) [9]. А ціннісний та світоглядний 
портрет українців, які підтримали Зеленського, залишається і 
сьогодні доволі строкатим. Так, лише половина виборців Зелен-
ського підтримує вступ України до НАТО. А переважна більшість 
тих, хто підтримав Президента, мають не просто патернальний, а 
інфантильний світогляд [10]. 
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Третє: було б помилкою вважати, що кількість українців, 
які розділяють/підтримують/слідують цінностям розвитку, не 
зростає, але динаміка збільшення цієї частини суспільства, що 
може підтримати модернізацію та надати принципову нову 
генерацію лідерів, невисока. М. Шульга вважає, що тривалий час 
українське суспільство перебувало в транзиті без чітких орієнтирів 
на певні ідеологічні, державні та економічні моделі. Зміни в усіх 
сферах відбувалися хаотично та непередбачувано, що стало 
підставою для тривалої кризи ідентичності. Більше того, ця 
невизначеність накладалася на традиційні для українців розколи 
суспільної свідомості на ціннісному рівні по лініях «європейські – 
азіатські цінності», «радянські цінності – ліберально-ринкові 
цінності», «радянські цінності – традиційні українські цінності», 
«націоналістичні цінності – західні ліберальні цінності» [11]. Надії 
на подолання кризи аберантності у суспільній свідомості 
з’являються після Революції Гідності, коли після президентських 
та парламентських виборів 2014 р. до влади прийшла прозахідна 
більшість і проголосила європейську та євроатлантичну інтеграцію 
метою зовнішньої та внутрішньої політики. Дійсно, останні роки 
все більше українців роблять акцент на тому, що обирають як 
бажану модель життя в сучасній цивілізованій Західній країні та 
орієнтуються при цьому і на демократичний устрій, і на захист 
прав людини, і на ринкову економіку, і на право індивідуальної 
самореалізації. Питання, наскільки ці орієнтації стають реальними 
регуляторами поведінки українців, поки що залишається відкри-
тим. Певне занепокоєння під час аналізу цінностей українців 
викликає і те, що відсоток тих, хто свідомо обирає патернальні 
(або «пострадянські», або «східнослов’янські») цінності, все ще 
залишається критично великим. Наприклад, згідно з дослідженням 
соціологічної служби «Рейтинг», яке проходило у грудні 2018 р., 
більше 50% українців (на шостому році війни України з Росією!) 
не підтримують вступ України до НАТО (7% – повністю проти, 
17% – не визначились, 33% – скоріше проти, ніж за). Більше 50% 
мешканців Донецької, Харківської, Луганської та Одеської облас-
тей не вважають Російську Федерацію країною-агресором [12]. 
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Четверте. Обмеженість ендогенного ресурсу (політичного 
класу, владних і політичних інститутів та громадянського 
суспільства) для швидкого та успішного завершення Україною 
транзиту (і ціннісної модернізації – в першу чергу) зумовлені тим, 
що Українська держава зберігає свій патримоніальний чи 
«захоплений» характер. Вплив олігархїі на всі сфери діяльності 
суспільства спричиняє бідність, яка консервує патерналізм україн-
ців. Патернальна ментальність не продукує продуктивні націє- та 
державотворчі сенси. Захопленій олігархами країні не потрібні 
свідомі громадяни, які відчувають себе тут господарями і 
власниками. Саме через це націєтворчі процеси в тій частині, де на 
них може впливати держава (в конвертації, наприклад, військо-
вого, економічного, культурного, спортивного патріотизму, лока-
льних ідентичностей /регіональних, етнічних/ у загальну політич-
ну ідентичність) відбуваються повільніше, ніж того вимагає 
історична ситуація. Серед найбільш дефектних результатів 
політики, що здійснюється владою у «захопленій державі», такі:  

− подальше зубожіння переважної більшості українців, 
зростання рівня суспільного цинізму та наростання кризових явищ 
у суспільній свідомості. Згідно з Індексом бідності від Bloomberg 
(2017 р.) Україна перебуває в десятці найбідніших країн світу [13]. 
За інформацією ООН, більше 60% живуть за межами бідності [14]. 
Згідно з доповіддю ООН World Happiness Report 2017, українці є 
гостро нещасливими і перебувають на 132-й позиції рейтингу 
щастя із 155 існуючих [15]. Небезпека цинізму сучасних українців 
полягає в тому, що він унеможливлює їхню конструктивну 
взаємодію, руйнує соціальний капітал, який є вирішальним 
фактором зростання добробуту та перспективи сталого розвитку 
соціуму [16]; 

− аморальна поведінка майже повністю афільованого з 
олігархатом і шалено корумпованого політичного класу країни, 
який, з одного боку, проводить жорсткі (за своїми соціальними 
наслідками для більшості українців) реформи, пояснюючи 
необхідність їх реалізації саме в такому форматі «євроінтеграцій-
ними вимогами», а з іншого – дуже повільно скорочує власну 
корумпованість та подальше збільшення персональних прибутків, 
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чим девальвує для населення цінність реформ та задекларований 
прозахідний політичний курс. Аморальність влади спричиняє 
розвиток суспільства, за влучною характеристикою співака та 
політика C. Вакарчука, із «перекрученою мораллю» [17];  

− закріплення дуже небезпечного наративу безумовного 
домінування концепту «сильної, заможної економіки» над потре-
бою у «демократичній політичній системі» стають наслідками 
консервації патернального стану українців та домінування 
«цінностей виживання». Важливість демократії в липні 2017 р. 
розуміли 34% українців, у той час як прагнення «заможної 
економіки» демонстрували 54% наших співгромадян [18]; 

− зростання популярності технологічних, майже віртуальних, 
і, як правило, популістських проектів (наприклад, партій «Слуга 
народу» та «Голос»);  

− продовження практики вибіркової, але агресивної боротьби із 
інститутами громадянського суспільства (його антикорупційними 
організаціями – в першу чергу) та розширення практик інкорпорації 
протоеліти в діючу афільовану із олігархатом еліту. До прикладів 
«вдалої» колаборації можна віднести проекти LIVE.LOVE (Р. 
Ахметов, SCM) та «Нові лідери» (В. Пінчук, EASTONE).  

Маємо зробити поки що обережний акцент на тому, що нова 
влада, яку було обрано, не в останню чергу, через обіцянки 
демонополізації та деолігархазації, поки що не надсилає сус-
пільству чітких сигналів про реалізацію своїх передвиборчих 
обіцянок. Більше того, припущення політтехнологів про певну 
афіляцію Зеленського із українськими олігархами, а саме - 
Коломойським та Пінчуком, створюють підстави робити припу-
щення про зростання впливу олігархату на політичні та економічні 
процеси в Україні, що може стати не лише підставою для 
підсилення патрімонільності влади, а й для призупинки\згортання 
європейської та євроатлантичної інтеграції України.  

П’яте. Діяльність традиційних інститутів (школа, медіа, 
мистецтво, церква) та новітніх структур, що входять до створеної 
після Революції Гідності спеціальної системи запобігання коруп-
ції, здатних докорінним чином переформатувати ціннісний світ 
українців, також на сучасному етапі або дефрагментована (медіа, 
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Антимонопольний комітет України), або перезавантажується 
(школа, церква, мистецтво), або девальвується (Національне анти-
корупційне бюро, Національне Агентство запобігання корупції, 
Спеціальна антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслі-
дувань, Антикорупційний суд). Базовою ознакою «захопленої 
олігархатом держави» є відсутність рівності усіх громадян перед 
законом, високий рівень корупції в усіх сферах та терпимість до 
корупції як начебто примордіальної (вродженої, ментальної) риси 
українців. Незважаючи на створення інститутів спеціальної 
системи запобігання корупції, активну роботу її окремих ланок, 
проведену судову реформу в країні, існування великих незалежних 
медіа (Суспільного ТБ, Громадського ТБ, наприклад), Україна 
залишається однією з найкорумпованіших країн світу, посідаючи 
130-е місце із 180 можливих у дослідженні Corruption Perceptions 
Index (Індекс сприйняття корупції) за підсумком 2017 р. [19]. 
Запит в українському суспільстві на справедливість та моральність 
влади залишається надзвичайно високим.  

Шосте. Криза ідентичності Західного світу та формування 
нового світового порядку збільшує ризик послаблення на діючу 
українську еліту, державу та інститути екзогенного тиску – тиску 
західних партнерів України. Якщо раніше ймовірність такого 
сценарію була лише припущенням, то друга половина 2019 року, 
пов’язана із першими дипломатичними кроками В. Зеленського, 
входженням в електоральні цикли США та Франції, перебудовою 
політичного ландшафту Німеччини, ослабленням ЄС через Brexit, 
поверненням РФ до ПАРЄ та підготовкою по початку експлуатації 
«Північного потоку» надає яскраві свідчення його фактичної 
імплементації. 

Чому такий сценарій є критичним для України? По-перше, як 
вже наголошувалося, специфіка України полягає в тому, що її 
дуальна ідентичність (спрощено – «прорадянська» та «про-
західна») посилює аморфність суспільства, робить його більш 
вразливим та ускладнює процес посткомуністичного транзиту. 
«Пострадянська» частина ідентичності українців корелює із 
відповідними ціннісними маркерами, де домінують патерналізм та 
боротьба за виживання. «Прозахідна» частина ідентичності 
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українців пов’язана із ціннісними нарративами більш успішного 
Західного світу, із повагою до людини, свободи, демократії, 
власності. Не буде перебільшенням стверджувати, що успішна 
модернізація України потребує посилення проєвропейської іден-
тичності. Як посилювати цю складову в умовах зосередження 
безпосередньо Європи та США на власних питаннях і ймовірного 
скорочення їх уваги до проблем України – не ясно.  

По-друге. Потрібно визнати, що Захід, його фінансові та 
політичні інститути, його лідери є драйверами і, що не менш 
важливо, донорами модернізації в Україні. Приміром, в аналітич-
ному звіті про виконання Антикорупційної стратегії на 2014-
2017 рр. та Державної програми щодо реалізації засад Антикоруп-
ційної стратегії чітко зафіксовано, що «чималу кількість заходів 
Антикорупційної стратегії органами держави було виконано 
завдяки значній і системній допомозі міжнародних донорів» [20]. 
Згідно з інформацією, наданою послом ЄС в Україні Х. Мінгрелі, 
лише за період 2015-2017 рр. Україна отримала від ЄС «10 млрд. 
євро фінансової допомоги» (кредити та гранти – Н. К.) [21] 

По-третє. Неможливо заперечувати, що після Революції 
Гідності українці розпочали і продовжують імлементувати важливі 
та складні реформи. Втім, потрібно визнати недостатність 
винятково ендогенного ресурсу (держави, інститутів, суспільства) 
для швидкого та успішного завершення Україною транзиту (і 
ціннісної модернізації – в першу чергу). Чому так відбувається, що 
однієї лише української ендогенності недостатньо для завершення 
реформ? Дуальна, або, за визначенням М. Рябчука, дихотомна 
ідентичність українців [22] не консолідує суспільство навколо 
спільної мети, а, навпаки, дефрагментує його, все ще залишаючи 
великими ризики появи в одній державі двох різних націй – з 
несумісними символами, історичними наративами, зовнішньопо-
літичними орієнтаціями та, загалом, ціннісними системами. Саме 
відсутність світоглядної консолідації серед українців, співісну-
вання двох – регресного та прогресного – ціннісних світів зробили 
можливими, по-перше, захоплення України олігархатом (90-і рр. 
ХХ ст.), а по-друге, анексію РФ Криму та фактичне захоплення 
руками місцевих бойовиків частини Сходу України.  
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1. Грицак Я. «Нація – це не про мову чи про історію, а про 
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Світлана Брехаря  
 

ПЕРЕХІД ВІД ДОКТРИНИ НАВЗДОГІННОГО РОЗВИТКУ ДО 
СТРАТЕГІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ 

 
 У статті проаналізовано становлення, характерні риси та 

проблемні моменти економічної системи України. Йдеться й про 
заходи та фактори, які здатні стимулювати іноваційну діяль-
ність та сприяти розвитку інтелектуально орієнтованої 
економіки. 

Ключові слова: економічна модель, інновації, сировинна 
економіка, корпоративізм 

Svitlana Brekharia. Transitioning from the catch-up doctrine to 
the advancing frontier development strategy. 

 In the article was analyzed the formation, characteristics and 
problems of the economic system of Ukraine. In the article was 
described measures and factors that can stimulate innovation and 
promote the development of an intellectually oriented economy. 

Keywords: economic model, innovation, commodity economy, 
corporatism 

 
 У незалежній Україні трансформація планової економіки в 

ринкову відбувалася в рамках моделі інверсійного типу. За 
класичною моделлю розвиток ринку відбувається разом з 
індустріальним розвитком. У рамках інверсійної моделі 
індустріальне виробництво вже існує, а ринкова економіка – ні.  

 На початковому етапі становлення ринкової економіки в 
Україні було сформовано індустріальне виробництво, більшість 
підприємств належало державі, а визначальна ринкова інституція - 
економічна самостійність господарюючих суб'єктів – була 
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відсутня, виробничі сили були розташовані відповідно до інтересів 
народногосподарського комплексу СРСР. Саме в цих умовах і 
відбувався перехід від державної монополії на власність до 
різноманітних форм власності, від планової економіки до 
конкуренції і вільного ціноутворення. Отже, об’єктом нашого 
дослідження є модель економічного розвитку України, а 
предметом – її інноваційна скадова. 

 Одним із перших економічних завдань у незалежній Україні 
стало перетворення відносин власності. Для реалізації цього 
завдання у серпні 1991 року було створено Фонд Держмайна 
України, а в червні 1992 року - затверджена перша Державна 
програма приватизації.  

В ідеалі приватизація мала б не лише змінити парадигму 
власності, а й стимулювати розвиток приватного капіталу та 
адаптацію країни до ринкової економіки. На практиці ж Україна 
зіткнулася з трьома факторами, що суттєво обумовили подальший 
перебіг приватизаційних процесів: 

• з відсутністю кадрів (ідейних реформаторів), що були б 
здатні професійно провести економічну реформу відповідно до 
українських реалій;  

• з радянською номенклатурою, яка усвідомлювала свій 
інтерес у процесі зміни відносин власності і готова була на цей 
процес впливати;  

• з низькою на той час громадянською зрілістю суспільства, 
яке переважно індиферентно ставилося до контролю за процесом 
переходу власності із державної в приватну.  

Одним із поширених на першому етапі приватизації став 
метод викупу підприємств і створення акціонерних товариств, 
контрольний пакет акцій яких нібито належав трудовому 
колективу. Саме це дозволяло адміністрації підприємств зберегти 
контроль над ними – як правило, на папері 51% акцій мав 
колектив, а насправді в дев’яти випадках із десяти левова частка їх 
належала певній групі осіб на чолі з директором [1] («Мотор-Січ», 
ММК ім.Ільїча). 
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 Методи тіньового лобіювання власних інтересів найбільш 
активно використовуються бізнес-елітою в ході приватизаційного 
процесу після двохтисячних – прикладом тому можуть служити 
закриті приватизаційні конкурси, умови яких виписувалися під 
конкретного покупця («Криворіжсталь», «Укррудпром», «Запоріж-
сталь»). Так, наприклад, в 2001 році в ході приватизації 
«Запоріжсталі» серед умов допуску до аукціону була вимога 
поставок на комбінат у попередні роки 700 тисяч тонн залізної 
руди – цим вимогам відповідали тільки компанії, що були 
наближені на той момент до керівництва комбінату. Аналогічна 
ситуація спостерігалася і в ході приватизації в 2004 році 
«Криворіжсталі» – додаткові умови конкурсу, що були прописані 
ФДІ, вимагали від потенційного покупця «Криворіжсталі» 
виробництва і реалізації українського коксу в обсязі не менше 
1 мільйона тонн на рік протягом 3 останніх перед приватизацією 
років. Цій умові відповідав лише консорціум «Інвестиційно-
металургійний союз», що був створений Віктором Пінчуком і 
Рінатом Ахметовим незадовго до приватизації «Кріворіжсталі».  

 Активну участь в українській приватизації стратегічних 
об’єктів брав і російський капітал. 63,49% «Керчрибпрому» було 
придбано «Морською зіркою» (Росія); 25% «Гарантспецсервісу» 
опинилося у власності корпорації «Росзагмаш» (Росія) [2]; 30% 
акцій Миколаївського глиноземного було придбано «Українським 
алюмінієм», що представляв інтереси «Русалу» [3], 76% «Луган-
ськтепловозу» акцій було продано російському «Трансмаш-
холдингу» [4]. 

 Стосовно участі широких верств населення в приватизації. У 
1995 році за результатами опитування Фонду «Демократичні 
ініціативи» 28% українських громадян не знали, що робити з 
приватизаційним сертифікатом [5]. Як наслідок, більшість 
пересічних громадян продала свій приватизаційний сертифікат на 
чорному ринку, де ціна державних приватизаційних паперів не 
перевищувала десяти доларів США.  

«Не слід очікувати від неконтрольованої суспільством влади 
ефективності та чесності», – слова Олександра Пасхавера ознаме-
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нували процес української приватизації, головними бенефіціарами 
якої, зрештою, стали три основні групи: «червоні директори», 
вітчизняне олігархічне лоббі та російський капітал.  

 Економічна влада виявилася зосередженою в руках у невеликої 
групи суспільства, була використана цією групою для здобуття влади 
політичної, яка у подальшому стала головним інструментом для 
реалізації приватних інтересів і боротьби з іншими групами за 
фінансові ресурси і перерозподіл власності. Приватизаційні процеси 
та умови їх проведення дали поштовх до формування в Україні 
олігархічних груп, олігархічної моделі економіки та олігархічно-
чиновницької моделі управління державою. За висновками авторів 
національної доповіді «Соціально-економічний стан України: 
наслідки для народу та держави» саме така система політичної влади 
– з домінуванням груп впливу і конкурентною боротьбою між ними – 
стала головною причиною неефективності змін в Україні, 
спричинила вибух корупції, поширення тіньових і навіть 
кримінальних процесів, спровокувала фундаментальне руйнування 
ціннісної структури українського суспільства. 

 Завдяки владному ресурсу представники великого капіталу 
зосередили у своїх руках потужності і активи окремих ринків. 
Особливістю української економіки стала велика ступінь її 
монополізації. За Законом України «Про захист економічної 
конкуренції» монопольним (домінуючим) вважається становище 
суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 
35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції, 
також монопольним (домінуючим) може бути визнане становище 
суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару 
становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної 
конкуренції, зокрема, внаслідок порівняно невеликого розміру 
часток ринку, які належать конкурентам. 

 Формування монополізму в Україні на відміну від більшості 
країн світу відбувалося не внаслідок укрупнення конкуруючих 
підприємств, а в результаті переходу промислових підприємств-
гігантів із державної форми власності у недержавну. За резуль-
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татами дослідження БізнесЦензора, об’єктом якого були підпри-
ємства, створені державою ще до обрання Україною незалежності – 
до 1991 року, домінуюче становище на ринках України належить 
підприємствам Ріната Ахметова, що добувають ЗРК (65% від 
загального виробництва у країні залізорудного концентрату), а також 
його комбінатам, що виробляють сталь (більш ніж 50% відсотків від 
загального виробництва сталі). 89% виробництва феросплавів в країні 
засереджено на заводах Ігоря Коломойського, на ринку 
авіаперевезеннь його компанії МАУ належить 72,5%. Компанії 
Дмитра Фірташа DF Group належить приблизно 80% всіх 
потужностей з розподілу газу в країні, а його компанія Ostchem 
контролює 52% виробництва аміаку та 44% карбаміду [6].  

 Ще одна з рис української економіки – її сировинний 
характер, основою якого є споживання природних ресурсів. Якщо 
ми проаналізуємо структуру українського експорту за даними 
Державного комітету статистики (таблиця 1), то побачимо, що 
найбільшу частку у загальному обсязі експорту становлять 
недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, 
продукти рослинного походження, жири, шкіряна і хутряна 
сировина. На сьогодні, як і в далекому 2001, Україна переважно 
експортує напівфабрикати, сировину і продукцію з низькою 
часткою доданої вартості – макроструктура українського експорту 
залишається приблизно однаковою всі роки незалежності. За 
моделлю українська економіка залишається аграрно-сировинною з 
низьким ступенем диверсифікованості та технологічності. По-перше, 
це робить українську економіку залежною від кон’юнктури мінливих 
світових сировинних ринків, по-друге, для сировинної економіки 
характерна велика частка некваліфікованої праці, отже, дуже низькі 
шанси на зростання заробітної платні, що, по-третє, значно скорочує 
можливості економічного зростання за рахунок внутрішнього 
попиту. «Сировинний ухил структури виробництва, розрахований 
переважно на потреби експорту, зробив промисловість і економіку в 
цілому надзвичайно залежними від кон’юнктури зовнішніх ринків, 
стримуючи при цьому розвиток внутрішнього».  
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Таблиця 1.  
Структура експорту України  

(створено за даними Держкомстату). 
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Всього 100,00*) 100,00*) 100,00*) 100,00*) 100,00*)  
I.Живi тварини та продукцiя 
тваринництва 2,11 1,2. 1,7 2,1 2,6 2,6 

II.Продукти рослинного 
походження 6,24 8,3 14,2 22,3 21,3 20,9 

ІІІ. Жири і масла тваринного 
та рослинного походження 1,91 2,9 5,5 10,9 10,6 9,5 

IV.Продукцiя харчової 
промисловостi 3,04 3,8 5,6 6,7 6,5 6,4 

V.Мiнеральнi продукти 12,50 10,5 11,8 7,5 9,1 9,2 
VI. Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловостi 

7,78 7,5 6,8 4,3 3,8 4,0 

VII. Полімерні матеріали, 
пластмаси та каучук 1,46 1,5 1,2 1,1 1,3 1,5 

VIII. Шкiряна i хутряна 0,89 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 
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сировина та вироби з них 
IX. Деревина і вироби з 
деревини 1,61 1,2 1,8 3,1 2,8 3,2 

X. Паперова маса з деревини 
або інших волокнистих 
волокон 

1,55 1,3 2,0 1,5 1,2 1,2 

ХI. Текстиль та текстильнi 
вироби 3,65 1,5 1,3 1,9 1,8 1,8 

XII. Взуття, головнi убори, 
парасольки 0,42 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 

XIII. Вироби з каміння, 
гіпсу, цементу, скла, азбесту 0,82 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 

XIV. Дорогоцінне або напів-
дорогоцінне каміння, доро-
гоцінні метали та вироби з 
них 

 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

XV. Неблагороднi метали та 
вироби з них 39,68 41,2 27,8 22,9 23,4 24,6 

XVI. Машини, устаткування 
та механізми; електротех-
нічне устаткування; звукоза-
писувальна та відтворюваль-
на апаратура, телеапаратура 

9,79 9,5 11,0 10,0 9,9 9,8 

XVII. Транспортні засоби та 
шляхове обладнання 3,84 6,5 5,3 1,5 1,4 1,4 

XVIII. Прилади і апарати оп-
тичні, фотографічні, кінема-
тографічні, вимірювальні, ме-
дичні та хірургічні; годин-
ники, музичні інструменти 

1,02 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 

XIX. Рiзнi промисловi 
товари 0,54 0,7 01,0 1,5 1,7 1,7 

XX. Твори мистецтва 0 0 0,00 0 0 0 
Товари, придбані в портах 0,04 0,1 0,0 0 0 0 
Рiзне 1,11 0,4  0,9  0  
 *) Сума питомої ваги груп товарів у загальному обсязі не 

дорівнює показникам у цілому в Україні за рахунок 
округлення даних 
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Однією з головних проблем української економіки зали-
шається корупція, яка, з одного боку, істотно стримує розвиток 
малого і середнього бізнесу, а з іншого – є засобом, який 
використовують олігархічні групи, щоб мати доступ до розподілу 
державного бюджету чи суспільної власності. Так, у 2010 за 
даними IFC близько 46% опитаних підприємств підтвердили, що 
вдавалися до неофіційних шляхів вирішення питань із державними 
органами [7]. У 2016 році фіскальний тиск і корупція залишалися 
головними проблемами для сегмента МСБ – про це говорили і 
українські бізнесмени, і експерти [8; 9]. А у 2018 році, за даними 
дослідження PWC, хабарництво та корупція (73%) залишаються 
домінувати серед економічних злочинів, від яких постраждали 
організації, в топ 5 також входять: незаконне привласнення майна 
(46%), шахрайство у сфері закупівель (33%), шахрайство у сфері 
управління персоналом (33%) та кіберзлочини (31%) [10]. 

До цього часу в рамках антикорупційної реформи вже 
створені Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань 
запобігання корупції. 22 грудня 2017 року Петро Порошенко 
зареєстрував в парламенті проект Закону про Вищий анти-
корупційний суд, у парламенті зареєстровано ще чотири 
альтернативні проекти, але вже 1 березня 2018 року депутати 
підтримують в першому читанні президентський законопроект. 
7 червня Рада ухвалює законопроект про Антикорупційний суд у 
другому читанні. Законопроект ухвалено голосами 315 депутатів, 
не голосують Опозиційний блок (у фракцію входять 43 депутати, 
«за» голосують лише Вадим Рабіновіч та Нестор Шуфрич) та РПЛ 
(у фракції – 21 депутат, «за» голосують лише Оксана Корчинська 
та Артем Вітко).  

Слід зазначити, що всі новостворені антикорупційні органи – 
НАБУ, САП, Антикорупційний суд – покликані боротися з топ-
корупціонерами – державними чиновниками вищого рангу, в той 
час як ніша боротьби з корупцією в середній ланці залишається 
відкритою. За результатами дослідження, що було проведено 
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Фондом «Демократичні ініціативи» у 2017 році, 44% громадян 
оцінюють корупцію як найбільш серйозну проблему в Україні, ще 
36% вважають її досить серйозною. 90% опитаних вважають 
корупцію поширеною високою мірою. При цьому ставлення до 
хабарів у громадян неоднозначне. Лише 49% за даними фонда 
оцінили хабарі як неприпустиме явище, 44% знайшли для них 
часткове або цілковите виправдання, а 9% вважають корупцію 
нормальним засобом швидкого й ефективного розв’язання 
проблем. Водоночас 58% опитаних відмовилися відповідати на 
питання, чи від них вимагали хабара, чи це була їхня власна 
ініціатива [11]. Як демонструють результати дослідження, на 
побутовому рівні у суспільства відсутнє стійке негативне ставлення 
до будь-яких проявів корупції, отже завданням державної політики на 
шляху формування нової моделі економіки є не лише зміна 
законодавства, судова реформа, створення антикорупційних 
інститутів, а й формування антикорупційної культури.  

Оцінюючи сучасний економічний стан, ми маємо акцентувати 
увагу на високому рівні монополізації економіки, її олігархізації, 
корупції та сировинному характері – роки незалежності не були 
використані для переведення економіки на рейки розвитку та 
інновацій. Очевидно, що Україна не зможе забезпечити 
економічне зростання без змін: одним із факторів змін мають стати 
структурні трансформації економіки з акцентом на випереджа-
ючій, а не навздогінній стратегії розвитку. Експерти наголошують 
на необхідності нарощувати інтелектуальну частку в економіці та 
акцентувати на інноваційності – наукових, технологічних, 
інституціональних нововведеннях, що стимулюють економічний 
прогрес і соціальний розвиток, формують вікна нових можли-
востей для громадян. Саме від спрямованих дій держави в цьому 
напрямі залежать перспективи України як на світовому ринку, так 
і участь України в міжнародному поділі праці.  

Слід зазначити, що в Україні постійно анонсувалися заходи і з 
стимулювання науково-технічного прогресу, декларувалися 
програми інноваційного розвитку, але інноваційний вектор до 
сьогодні так і не став пріоритетом на шляху економічного розвитку.  
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Положення державної інноваційної політики були задекла-
ровані у Концепції науково-технологічного та інноваційного 
розвитку України, що була схвалена Постановою Верховної Ради 
України у липні 1999 року, правові норми, що регулюють сферу 
інноваційної діяльності, містилися в Указі Президента «Про 
Концепцію державної промислової політики» (2003 рік), в 
Посланнях Президента «Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2001 році», «Європейський вибір. Концептуальні засади 
стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002 –
 2011 роки», «Про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні у 
2003 році», в Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефектив-
на держава», розроблена Комітетом з економічних реформ при 
Президентові України, передбачала низку заходів з реформування 
державної інноваційної політики в науково-технічній та інновацій-
ній сферах, в Законах України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (1991, 2015), «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки» (2001), «Про науково-технічну інфор-
мацію» (2015), а також у Законах «Про інноваційну діяль-
ність» (2010), «Про спеціальний режим інвестиційної та іннова-
ційної діяльності технологічних парків» (1999), «Про державні 
цільові програми» (2004), «Про Загальнодержавну комплексну 
програму розвитку високих наукоємних технологій» (2004). 

Незважаючи на заходи стимулювання інноваційного розвитку, 
закріплені законодавчо ще на початку двохтисячних, упрова-
дження інновацій відбувається дуже повільно. За даними 
Держкомстату за 2014-2016 роки частка підприємств, які 
займалися інноваційною діяльністю, становила 18%. Одночасно, в 
Україні спостерігається низька наукомісткість ВВП – ключового 
показника, який використовується в усьому світі для моніторингу 
надходжень до наукової сфери: у 2014 році наукомісткість ВВП 
становила 0,66% [12], у а у 2017 заступник міністра освіти та 
науки Максим Стріха озвучив актуальну цифру наукомісткості 
ВВП у 0,3% [13]. В Європі цей показник становили близько 3%. 
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Державна політика, стимулююча інноваційну діяльність, 
активізується у 2017 році, і орієнтована, перш за все, на 
формування дієвої системи державної пітримки нових технологій. 
В 2018 році вже сформована архітектура національної моделі 
розвитку інновацій, яка включає стратегічний, дорадчий і 
виконавчий рівні.  

Стратегічний рівень у цільовій моделі інноваційного 
розвитку - за прем’єр-міністром. Дорадчий рівень представляють: 

• Національний комітет з розвитку промисловості (тимча-
совий консультативно-дорадчий орган при Кабміні, створений у 
2016 році з метою надання рекомендацій з трансформації 
економіки України з сировинно-орієнтованої на високотехно-
логічну індустріальну модель шляхом запровадження ефективних 
інструментів реалізації промислово-інноваційної політики; 

• Національна рада з науки та технологій (постійно діючий 
консультативно-дорадчий орган при Кабміні, створений у 2017 році з 
метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової 
громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору 
економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у 
сфері у наукової і науково-технічної діяльності); 

• Рада з розвитку інновацій (тимчасово-консультативний 
орган при Кабміні, створений у 2017 році з метою вивчення 
проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики 
у сфері розвитку інновацій, забезпечення ефективної співпраці 
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, громадян-
ського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів іннова-
ційної діяльності з метою розроблення, організації, координації та 
впровадження заходів, механізмів та умов для інноваційного 
розвитку національної економіки, створення інноваційної інфра-
структури та впровадження реформ у сфері інноваційної 
діяльності).  

На виконавчому рівні працюють Офіс з розвитку інновацій, що 
підпорядкований Секретаріату Кабміну, Офіс з просування 
експорту, Офіс із залучення та підтримки інвестицій, Націона-
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льний фонд досліджень, що підпорядкований МОН, Державна 
інноваційна фінансово-кредитна установа, що підпорядкована 
Мінекономрозвитку та покликана здійснювати фінансову під-
тримку суб’єктів господарювання в рамках інноваційної політики 
держави, залучаючи зовнішні та внутрішні інвестиції.  

Окрім цього, в 2019 році в Україні почав функціонувати Фонд 
пітримки інновацій та стартапів, який здатний профінансувати 
близько 80 найбільш перспективних проектів – бюджет Фонду 
становить 400 мільонів гривень. Маємо зазначити, що для молодих 
компаній вчасно і правильно підібране фінансування – запорука 
виживання і розвитку. Так, наприклад, український стартап 
Ecoisme – система сенсорного моніторингу енергії, яка дозволяє 
домовласникам заощаджувати до 15% своїх рахунків за 
електроенергію, відбувся завдяки фінансовій підтримці європей-
ських інвесторів: перші інвестиції проект залучив у 2014 році – 
80 тисяч євро від Deutsche Telecom, далі у 2016 команда отримала 
100 тисяч євро від Électricité de France, а у 2018 Ecoisme залучив 
200 тисяч євро інвестицій від InnoEnergy та дістав доступ до 
спільноти інноваторів і партнерів InnoEnergy.  

Заохочення молодих стартапів, безсумнівно, потребує 
державної підтримки на ранніх етапах розвитку – якщо ми 
звернемося до західного досвіду, то побачимо, що на Заході в 
більшості випадків держава не стає акціонером компанії, а 
допомагає шляхом грантів або податкових пільг:  

• Наприклад, у Великобританії для стартапів діють податкові 
знижки, в тому числі знижка на придбання меблів і обладнання на 
першому році існування, а у 24 зонах Англії бізнес звільняється на 
100% від податків на п’ять років. Під час інвестування бізнес-
ангелу (приватному інвестору, який допомагає на ранніх етапах 
розвитку компанії) повертається від 30-50% (в разі успіху 
стартапу) до 100% (в разі невдачі) від вкладених коштів у вигляді 
податкових пільг. Крім того, у Великобританії держава повертає 
стартапу до 30% коштів, витрачених на розробку; 
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• У Фінляндії під час реєстрації стартапа в країні і залучення 
30 тисяч євро приватних інвестицій можна отримати державний 
грант в розмірі 50 тисяч євро. Але якщо стартап буде переміщений 
в іншу країну – то його команда зобов'язана віддати грантові 
гроші [14]. 

Маємо зазначити, що фінська інноваційна модель визнана 
однією з найуспішних у світі – за два десятиліття економіка країни 
переорієнтувалася з природних ресурсів на наукомістке вироб-
ництво. Сировинний характер економіки, модель якої була 
заснована на експорті лісу та лісопродуктів, був трансформований 
в інноваційну модель, і на сьогодні Фінляндія посідає одне з 
перших місць у світі з рейтингу винахідливої активності. Якщо 
порівнювати Україну з Фінляндією, то побачимо, що і в Україні 
сьогодні, і в Фінляндії багато років тому, одна й та сама модель 
економіки – сировинна. За іншими параметрами – ситуація 
принципово різна. В Фінляндії, на відміну від України, завжди був 
низький рівень корупції та стабільна правова база для бізнесу. 
Маємо звернути увагу і на те, що становлення інноваційної 
економіки в Фінляндії перебувало не лише і не стільки у 
технологічному вимірі, скільки в ціннісно-інституційній площині. 
Фінляндія стала першою країною, яка на державному рівні 
сфокусувала увагу на інноваціях, як на основному векторі 
політики в сфері науки та технологій, і, одночасно, поряд з 
інвестиційними програмами для досліджень і стартапів, визнала 
домінантою соціальної політики гарантію якісної і доступної 
освіти. Тобто, державні інвестиції були спрямовані не лише на 
підтримку розробок і технологій, а й у соціальний капітал – в 
освіту, яка стимулювала громадян до пошуку творчих рішень і 
відкритості новому досвіду. Ідея освіти протягом всього життя – 
стала національною ДНК фінів, для яких освіта сьогодні – 
головний ресурс суспільства і суспільно-економічного прориву, а 
ідеологічна база освіти – не високі бали і оцінки учнів, а 
виховання мислячих, діяльних і творчих особистостей.  
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Орієнтирами формування власних практик інноваційної 
політики для України мають стать положення стратегії «Європа 
2020: стратегія розумного, стійкого й всеосяжного зростання», 
головний вектор якої – вектор інтелектуального зростання, 
розвитку економіки, основаної на знаннях та інноваціях. Один із 
пріоритетів стратегії – «Інноваційний союз», який передбачає:  

• завершення формування Європейського наукового просто-
ру, розробку програм стратегічних досліджень, фокус яких – на 
проблемах енергетичної безпеки, транспорту, кліматичних змін, 
ефективному використанні ресурсів, охороні здоров'я та старіння 
населення, екологічно нешкідливих методах виробництва та 
управління земельними ресурсами; 

• поліпшення умов для бізнесу (створення єдиного патенту 
ЄС, модернізація основ для авторських прав, покращення доступу 
до охорони інтелектуальної власності і прискорення впровадження 
стандартів сумісності, розширення доступу до капіталу та 
ефективне використання політики стимулювання попиту); 

• розвиток інструментів для сприяння інноваціям – фондів та 
програм науково-дослідницької діяльності, розвиток партнерських 
відносин між освітою, господарською діяльністю, дослідженнями та 
інноваціями, надання підтримки інноваційним стартапам, спрощення 
бюрократичних процедур для отримання доступу до фінансування; 

• реформування систем національної науково-дослідної та 
інноваційної діяльності, зміцнення співпраці між університетами, 
зв'язків між науковою та господарською діяльністю, реалізація 
спільних програм та посилення міждержавного співробітництва, 
забезпечення поширення технологій по всій території ЄС; 

• забезпечення достатньої кількості фахівців з природничих, 
математичних та технічних наук, забезпечення фокусу шкільних 
програм на розвитку творчого потенціалу, інноваційних 
технологіях та підприємництві; 

• пріоритетність витрат коштів на знання, використання 
податкових пільг та інших фінансових інструментів для 
стимулювання інвестицій в науково-технологічну сферу. 
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В українській економіці має бути створена така модель, де 
поєднувалося б і взаємодіяло одночасно декілька елементів: освіта, 
спрямована на розвиток креативності, наука, інноваційно-
орієнтований бізнес та високотехнологічні підприємства. При 
переході України у інноваційну площину, маємо акцентувати 
увагу не лише на необхідності інституційних і нормативних змін, а 
й на ціннісних і соціальних нюансах.  

В цілому, серед ризиків і проблемних моментів на цьому 
шляху слід зазначити наступні:  

• домінування сировинного виробництва і, одночасно, 
несформований попит на інновації з боку промислових 
підприємств: світоглядна позиція власників бізнесу, орієнтована 
на максимальний прибуток в мінімальні строки, як наслідок – 
мінімальні інвестиції в модернізацію виробництва; 

• низький ступінь зв’язку науки і промисловості, низький 
рівень підприємницької мотивації в науковій сфері; 

• відтік кадрового потенціалу – країна експортує не лише 
сировину, а й кадри; 

• система освіти, що орієнтована переважно на оцінку знань, 
а не на креативні рішення і нестандартні підходи. 

За результатами звіту ООН про інноваційний розвиток країн 
світу «Глобальний інноваційний індекс» в 2017 році Україна 
посіла 50 місце в рейтингу [15]. У 2018 році – 43 місце. У 
2019 році – 47 місце. До п’ятірки країн інноваційних лідерів 
увійшли Швейцарія, Швеція, Нідерланди, США та Велика 
Британія. Вже декілька років поспіль лідери інноваційних 
технологій в світі не змінюються. 

Серед сильних сторін України у Глобальному інноваційному 
індексі є людський капітал. Однак, в порівнянні з 2016 роком цей 
показник зменшився за рахунок скорочення державних витрат на 
освіту та науку. Фактор, який за результатами Глобального 
інноваційного індексу стримує інноваційний розвиток в Україні – 
це низький рівень витрат на дослідження і розвиток, що 
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обумовлює пошук інших джерел фінансування та міграцію 
науковців за межі України. У європейців-лідерів – високі 
показники за рівнем кооперації університетських та галузевих 
досліджень, як наслідок – висока кількість поданих патентних 
заявок. В Україні ж – відсутня розвинена система взаємодії між 
наукою і потребами бізнесу, слабо представлені technology transfer 
office − центри комерціалізації технологій.  

Для того, щоб сприяти розвитку інтелектуально орієнтованої 
економіки, перш за все, маємо звернутися до освітньої реформи, 
тому що саме інтелектуальний капітал може стати точкою 
зростання української економіки. За рейтингом QS World 
University Rankings українські виші не займають високих позицій, 
кращим вишем в Україні став Харківський національний 
університет імені Василя Каразіна. Він увійшов до числа вишів, 
які ділять місця з 401-го по 410-те. На місце 411-420 потрапив 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, на 
501-550 – Національний технічний університет України «Київсь-
кий політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», на 701-750 – 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут". Два українські ВИШі, Донецький національний 
університет імені Василя Стуса і Сумський державний 
університет, розмістилися на місцях 801-1000 [16].  

Законом про «Наукову і науково-технічну діяльність» 
передбачено фінансування наукової і науково-технічної діяльності 
у розмірі не менше 1,7% ВВП. Утім кількість коштів, які щорічно 
виділяються на науку, суттєво менший передбаченого законом. 
Так, наприклад, якщо у 2016 році цей показник становив 0,16% 
ВВП, то у 2108 – 0,27%, а у 2019 – 0,23% ВВП. 

5 вересня 2017 року був ухвалений новий закон «Про освіту», 
який замінив колишній Закон, прийнятий 1991 року. Відтоді 
щороку на освіту мають виділяти не менше 7% ВВП (у 2016 цей 
показник становив близько 5%). Документ увів посаду освітнього 
омбудсмена, який має розглядати скарги на порушення права на 
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освіту. Один з найголовніших пунктів, на наш погляд, це опис 
десяти компетентностей для школярів, якими в процесі навчання 
вони мають оволодіти – це спілкування державною та іноземними 
мовами, математична компетентність, загальнокультурна, 
екологічна, підприємливість, інноваційність, уміння навчатися 
упродовж життя. А також – наскрізні вміння: критичне та 
системне мислення, творчість, ініціативність, вміння конструк-
тивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 
розв’язувати проблеми. 

Але крім розвитку креативних здібностей в процесі освіти, 
Україна опинилася і перед необхідністю створення правових, 
соціально-економічних умов для реалізації потенціалу високваліфіко-
ваних працівників. Через відсутність цих умов висококваліфіковані 
українці й досі стають донорами для економік інших країн.  
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Досліджується система соціального захисту в європейських 
країнах, розвиток профспілкового руху в контексті соціально-
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Складні завдання створення системи демократичних со-
ціально-трудових відносин, формування механізмів узгодження 
суспільних інтересів, що спроможні запобігати масштаним 
внутрішнім потрясінням і забезпечувати соціальний мир, визна-
чають актуальність цього дослідження. Динамічний розвиток 
соціальної держави призів до ще однієї характерної риси 
соціально-трудових відносин у всіх країнах Європейського 
Союзу – розгалуженої системи соціального захисту.  

Так, у Франції (як і в більшості європейських країн) система 
соціального захисту населення передбачає перерозподіл доходів 
бюджету на соціальне забезпечення, що формується за рахунок 
внесків найманих працівників і підприємців. Ця система 
сформувалась у Франції «згори», тобто за суттєвої участі держави 
ще в далекі післявоєнні роки. Іншими учасниками процесу 
перерозподілу виступали профспілки та організації працедавців. 
На той час завдяки такій формі соціального партнерства вдалося 
створити матеріальну базу для всеохоплюючої системи 
соціального захисту та збереження миру в суспільстві. З 1997 р. 
відбулося скорочення витрат на соціальне забезпечення, яке, тим 
не менш, дорівнювало чверті ВВП. Одночасно реформування 
структур соціального захисту населення супроводжувалося поси-
ленням впливу державної влади в управлінні системою 
соціального захисту. На сьогодні для французької системи 
соціального захисту характерним є висока частка витрат на 
соціальні програми, яка перевищує середній рівень по ЄС, а також 
її фінансування, що відбувається переважно за рахунок внесків 
соціального страхування. Наприклад, резиденти Франції у віці від 
25 років, які перебувають на території країни більшу частину року, 
у яких дохід на сім’ю нижчий встановленого мінімуму, мають 
право на допомогу Revenu de solidarité active (RSA), яка становить 
від € 513,88 до € 1079,14 в місяць (залежно від складу сім’ї) [1]. На 
цьому фоні сповільнилося зростання реальної заробітної плати до 
1,8% в 2017 р з 2,4% в 2016 р і виявилося мінімальним з часів 
фінансової кризи 2008 р. Особливо помітна ця тенденція в країнах 
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з розвиненою економікою. Реальна заробітна плата в країнах G20 в 
2017 р. зросла на 2,1% після підвищення на 2,7% роком раніше.  

У 2017 р. витрати з держбюджету на соціальний захист (за 
винятком витрат на охорону здоров’я) в низці країн Європи мають 
такий вигляд: 
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1 1 Франція 22,9 127 125▼ 

2 2 Фінляндія 22,9 70 40▼ 

3 3 Італія  22,0 88 немає даних 

4 4 Греція 21,1 314 немає даних 

5 5 Бельгія 20,9 70 96▲ 

6 6 Україна 20,6 - - 

7 7 Данія 19,8 103 54▼ 

8 8 Іспанія 19,7 153 68▼ 

9 9 Кіпр 19,7 32 316▲ 

10 10 Австрія 19,7 41 2▼ 

11 11 Португалія 18,4 13 15▲ 

12  Середній показник по 
Північній, Південній 
та Західній Європі  

17,7   

13 16 Угорщина 16,5 23 4▼ 

14 17 Словенія 16,5 19 немає даних 

15 18 Німеччина 16,2 13 17▲ 
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16 20 Польща 15,0 5 2▼ 

17 21 Білорусь 15,0  немає даних 

ее1
8 

22 Норвегія 14,1 48 66▲ 

19 24 Велика Британія 14,0 28 20▼ 

20 25 Болгарія 13,9 немає даних 0 

21 26 Чехія 13,6 немає даних немає даних 

22 27 Словаччина 13,5 5 0▼ 

23 28 Нідерланди 13,2 8 13▲ 

24 29 Молдова 12,6 - - 

25  Середній показник по 
Центрально-Східній 
Європі 

12,5   

26 30 Швейцарія 11,6 4 1▼ 

27 33 Естонія 10,9 4 9▲ 

28 34 Російська Федерація 10,7 - - 

29 35 Латвія 10,5 1 0▼ 

30 36 Румунія 10,3 24 немає даних 

31 37 Литва 10,3 5 5 

32 39 Туреччина 9,3 - - 

33 41 Грузія 9,0 - - 
 

Варто зазначити, що вказані дані з втрати робочого часу не 
включать кількість страйків за 2018 р., а також дають лише 
середній показник за сім років. Тим не менш, втрати робочого часу 
вже за 2017 р. значно відрізняються від даних за попередні роки, 
Наприклад, згідно з офіційною статистикою Норвегії за 2017 р. 
загальна кількість втрачених робочих днів сягнула 8942 дні [4]. 

Незалежно від географічної широти, громадяни виходять на 
вулицю з однаковими вимогами. Найчастіше йдеться про 
невдоволення зарплатами, політикою економії, намаганнями урядів 
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реформувати трудовий кодекс, пенсійну систему, охорону здоров'я чи 
освіту. Найбільше страйків відбулось у Франції, яка має 22,9 % 
витрат від ВВП на соціальний захист (найвищий у Європі). Мешканці 
країни 15 разів цього року виходили на акції протесту. 

Найбільша хвиля протестів почалася 17 листопада 2018 р. 
через анонсоване підвищення цін на пальне. На вулиці країни вийшли 
близько 280 тисяч людей, 7 загинуло. Відтоді акції не припинялися, і 
5 грудня під тиском протестувальників французький уряд відмовився 
від наміру підвищити акцизи на пальне, мінімальна заробітна плата 
зросте на 100 євро. В результаті, податкові пільги та інші фіскальні 
заходи, які президент країни Е. Макрон оголосив для заспокоєння 
демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. З 
них шість мільярдів євро будуть спрямовані на нові заходи, 
оголошені Макроном. Крім того, французький бюджет матиме збиток 
в 3,9 млрд євро через відмову уряду підвищувати податки на пальне. 
Все це призведе до ще більшого зростання бюджетних видатків 
Французької держави. Очевидно, що ситуація розвивається по 
замкненому колу, і навіть у найближчій перспективі варто очікувати 
нових соціальних сплесків. 

Працівники й інших європейських країн з високим ступенем 
соціального захисту також активно вийшли у 2018 р. на акції 
протесту.  

 Профспілка EVG німецької залізниці Deutsche Bahn 
оголосила страйк після того, як 8 грудня були перервані 
переговори про нову тарифну угоду. Співробітники залізниці 
вимагали підвищення зарплат на 7,5 відсотка, але концерн 
запропонував менше підвищення. У профспілці не погодилися з 
пропозицією. У свою чергу, залізниця заявила про «абсолютно 
зайву ескалацію». Також у квітні страйкували співробітники 
авіакомпанії Lufthansa, вимагаючи підвищення зарплат. Як 
наслідок, було скасовано 895 рейсів. 

Європейська міжнародна профспілка 13 вересня 2018 р. 
закликала співробітників лоукостера Ryanair у п'яти країнах 
(Бельгії, Італії, Іспанії, Португалії та Нідерландах) до страйку. 
Профспілки ведуть переговори з керівництвом ірландської 
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авіакомпанії з січня 2018 р., прагнучи покращення умов праці та 
підвищення заробітних плат. У серпні пілоти лоукостера в 
Німеччині та інших європейських країнах уже оголошували 
страйк, що став найбільшим за всю історію Ryanair. Тоді 
скасування рейсів торкнулися понад 55 тисяч пасажирів. 

Уряд запевнив, що розуміє вимоги протестувальників, однак 
закликав до терпіння, мовляв, вихід з фінансової кризи ще деякий 
час триватиме. В Греції фермери, транспортники, вчителі, 
адвокати та журналісти виступили проти пенсійної реформи уряду 
та продовженням заходів економії після завершення третьої 
програми фінансової допомоги країні у серпні поточного року. 
Взимку почалися масові протести в Угорщині. У Будапешті 
8 грудня 2018 р. тисячі людей зібралися під будівлею парламенту 
із протестами проти намірів запровадити в країні зміни до 
трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-
міністра В. Орбана «Фідес» (Fidesz) законопроект, який критики 
називають «законом про рабство», передбачає збільшення 
кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 
400 год. Стає реальністю заява, зроблена президентом Європей-
ського центрального банку ще в лютому 2012 р. в інтерв’ю Wall 
Street Journal про загибель Європейської соціальної моделі [5]. 
Надзвичайно важливо звернути увагу на місце, яке посідає Україна 
в рейтингу соціальних виплат. Показник України (20,6%!) пере-
вищує не лише середньостатистичний показник по Центрально-
Східній Європі, але й середні цифри Північної, Південної та 
Західної Європи, країн, які входять в число найбільш розвинених 
економік світу. Ставлячи себе в пряму залежність від соціальних 
видатків та пільг, наша держава може отримати ще більш 
вражаючі наслідки, ніж країни ЄС.  

Прямим підтвердженням цього є кількість протестних акцій в 
Україні. Так, за перше півріччя 2017 р. відбулось 33 акції 
соціального протесту та 12 страйків, у яких взяли участь понад 
15,6 тис. найманих працівників [6]. Але фактичний рівень 
невдоволення своїм соціально-економічним становищем і, 
відповідно, ситуацією в трудових відносинах серед найманих 
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працівників є незрівнянно вищим. Так, за словами голови Федерації 
профспілок України Григорія Осового, кожний третій працівник 
обурюється тим, що порушуються його права, але боїться за них 
боротися, кожний другий (47%) змушений терпіти, тому що не 
бачить можливості захистити свої права, і лише кожний десятий 
(12%) обстоює свої права всіма доступними засобами [7]. 

Причини конфронтації – невдоволення низькими зарплатами, 
пенсіями, затримки з їх виплатами, (ціни, тарифи – але вони 
пов’язані з рівнем зарплат), низька захищеність перед загрозою 
звільнення (низький рівень захищеності, насамперед, у сфері 
приватного бізнесу).  

Не виправляє складну соціально-економічну ситуацію в 
Європі і укладення колективних договорів. Згідно звіту ETUI 
(Європейський інститут профспілок) про участь працівників у 
колективних угодах в країнах Європейського Союзу у найкращому 
становищі перебувають Скандинавські країни. Ці держави мають 
високий ступінь залученості найманих працівників до профспілок 
і високий відсоток поширення колективних договорів. 

 

Країна 

Кількість членів 
профспілки, % 

загальної кількості 
працюючих [8] 

% працівників, 
охоплених колек-
тивними догово-
рами у 2000 р. [9] 

% працівників, 
охоплених 

колективними 
договорами у 

2016 р.[9] 
Фінляндія 74 85 89 
Швеція 70  94 90  
Данія  67 85 84 
Норвегія 52 71  67 
Бельгія 50 96 96 
Італія  35 80 80 
Австрія 28 98 98 
Великобританія 26 36 26 
Греція 25 82 40 
Словенія 22 100 65 
Нідерланди 20 82 79 
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Іспанія 19 83 73 
Португалія 19 78 72 
Німеччина 18 68 56 
Чехія 17 48 46 
Словаччина 13 51 24 
Латвія 13 18 14 
Угорщина 12 37 23 
Польща 12 25 15 
Естонія 10 28 19 
Франція 8 98 99 
Литва 8  15 7 

 
Найменша кількість працівників, охоплених колективними 

договорами, в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, і спостерігається 
тенденція до зниження частки працівників, охоплених колектив-
ними договорами. На стабільно високому рівні, близько 90 від-
сотків, залишається рівень колективних договорів у Франції, 
Австрії, Бельгії, Швеції і Фінляндії. Проте кількість членів 
профспілок не є головною ознакою здатності профспілок 
мобілізувати працівників. Наприклад, в Іспанії про підтримку 
профспілок свідчить велика кількість голосів, здобутих ними на 
виборах, а у Франції профспілки неодноразово демонстрували, що, 
незважаючи на низький рівень членства, здатні мобілізувати 
працівників на масові страйки та демонстрації.  

У Польщі є три представницькі штаб-квартири профспілок: 
Незалежна самоврядна профспілка «Солідарність» (NSZZ 
«Solidarność»), створена у вересні 1980 р. У 1982 р., під час 
воєнного стану, «Солідарність» була заборонена, а після перего-
ворів за круглим столом у 1989 р. профспілка відновила свою 
діяльність. «Солідарність» нараховує на 900000 членів, які 
організовують майже 12 тисяч робітничих комітетів.  

Національна профспілкова угода (OPZZ) була створена 
1984 р. Асамблеєю представників профспілок. Вищим органом 
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OPZZ є Конгрес, який збирається раз на чотири роки. Головним 
органом асоціації є Рада, члени якої обираються у 12 галузях, що 
включають 99 загальнонаціональних профспілкових організацій та 
16 місцевих рад. 

Професійний форум (FZZ) був зареєстрований 31 січня 
2002 р. Форум об'єднує 27 профспілкових організацій, що 
представляють працівників різних галузей транспорту, а також 
поліцейських, медсестер та акушерок. Усього FZZ нараховує 
близько 400 000 членів. 

Крім «Solidarność», OPZZ та FZZ у Польщі, є ще близько 300 
профспілкових організацій, з яких 273 загальнонаціональних та 
близько 24 – місцевих профспілкових організацій. На додаток до 
вищезгаданих союзів та організацій, у Польщі існують також 
профспілки фермерів, які мають окремий правовий статус. До них 
належать: Національна спілка фермерів та сільськогосподарських 
організацій, профспілка сільського господарства «Самооборона» 
тощо [10].  

У Польщі згідно з поправками до нового Трудового кодексу, 
репрезентативною вважається та профспілкова організація, яка 
об’єднує не менше 30% працівників компанії або підприємства і 
зареєстрована в Національному судовому реєстрі. Згідно з 
попереднім варіантом, 10% робітників могли утворити профспіл-
кову організацію. На думку профспілкових лідерів Польщі, такий 
рівень репрезентативності означає ліквідацію невеликих проф-
спілок. Тим більше, що право на страйки зберігається лише за 
великими представницькими асоціаціями [11].  

На порядку денному і в Україні, і в Польщі стоїть питання 
репрезентативності профспілкових організацій. Всеукраїнським 
об’єднанням профспілок потрібно налічувати не менше 150 тис. 
членів (отже, в наявності конкретна негнучка межа мінімальної 
чисельності членів профспілок). На галузевому рівні представляти 
інтереси працівників повною мірою здатна профспілка, що 
об’єднує не менш як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі 
економіки; на територіальному – інтереси працівників можуть 
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представляти обласні або місцеві профспілки, їх організації й 
об’єднання, створені за територіальною ознакою, членами яких є 
не менш 2 % зайнятого населення у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці [12]. 

З 6 до 11 жовтня 2017 р. соціологічною службою Центру 
Разумкова було проведене дослідження, присвячене політичній 
культурі та парламентаризму в Україні. На питання Центру «Хто 
має представляти Ваші інтереси в суспільних процесах у першу 
чергу?» лише 13,2 % населення відповіли – профспілки [13, с. 39]. 

Чи брали Ви участь у роботі профспілок протягом останніх 
15 років? Так – 18,1%, ні – 81,7%, не відповіли – 0,2 % [13, с. 46]. 

Там само було проведено опитування депутатів Верховної 
Ради. На думку народних обранців, існуючий рівень впливу 
профспілок у політичному житті дорівнює 2,43%, бажаний рівень 
впливу – 5,81% [13, с. 94]. 

Точка зору поляків на роль профспілок у суспільстві дещо 
збагається з позицією українців. 45 % респондентів не мають 
жодної думки про діяльність польських профспілок. Майже кожен 
третій респондент (30%) діяльність профспілок оцінює як 
позитивну, а кожен четвертий (25%) – як несприятливу.  

На думку польських респондентів, ефективність профспілок у 
сфері захисту прав працівників є досить низькою, такої точки зору 
дотримується 41% опитаних. І лише 24% вважають, що проф-
спілки належним чином захищають права працівників [14, c. 7]. 
Вплив профспілок на рішення влади у Польщі 38% опитаних 
оцінюють як незначний, 10% вважають цей вплив дуже значним, 
14% оцінюють вплив таким, яким він і повинен бути, 38% 
респондентів взагалі не можуть визначити вплив профспілок на 
політичні рішення [14, с.8]. 

За даними Міжнародної конфедерації профспілок у багатьох 
країнах деякі роботодавці відмовляються укладати колективні 
договори навіть після відповідних судових рішень. З боку україн-
ських профспілок до Міжнародної організації праці надходять 
численні скарги на дії роботодавців, наприклад, через примус 
голосувати на виборах відповідно до вказівок адміністрації. 
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У Польщі кількість працівників, на яких поширюється 
колективний трудовий договір, значно скоротилася: з 25% у 
2000 р. до 15 % у 2016 р. [15].  

 За даними ETUI, ситуація в Польщі є катастрофічною. Проте 
не лише тому, що роботодавці не хочуть укладати колективні 
договори з найманими працівниками. Головна проблема полягає в 
тому, що відсутні дієві правові механізми залучення роботодавців 
до переговорів та укладання договорів.  

Найменша частка працівників, охоплених колективними 
договорами на 2016 р., окрім Польщі, є в Литві (7 %), Латвії 
(14 %), Естонії (19 %) та Угорщині (23 %). Європейськими 
країнами, в яких охоплення працівників колективними договорами 
залишається на стабільно високому рівні, є Франція (99 %), 
Австрія (98 %), Бельгія (96 %), Швеція (90 %) і Фінляндія (89 %) [15].  

Отже, наразі йдеться про сталу тенденцію до зменшення 
кількості первинних профспілкових організацій та профспілкового 
членства як в Україні, так і в Польщі. Протягом останніх 
одинадцяти років рівень членства в профспілках у Польщі 
залишається досить стабільним, але нижчим, ніж у попередній 
період. У 1991 р. там кожен п’ятий дорослий був членом 
профспілки. У наступні роки ця кількість скоротилася майже 
наполовину, а за останнє десятиліття відсоток працівників, які 
входять до профспілкових організацій, скоротився до 9%. 

Ситуація зі скороченням кількості членів профспілок 
характерна не лише для України. Відігравши чималу і досить 
визначальну роль у розвитку цивілізованого ринку робочої сили, 
профспілки в розвинених країнах світу в міру становлення 
соціальної економіки поступово втрачаючи своє значення. Життя 
довело, що чим багатша країна, чим вищого рівня добробуту вона 
досягла, тим спокійніші в ній відносини на ринку праці, тим менш 
гострою стає боротьба праці й капіталу, не такими частими й 
коротшими є страйки. 

Так, за даними Організація економічного співробітництва та 
розвитку кількість членів профспілок від загальної кількості 
найманих працівників у різних країнах становить [16]: 
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Показники кількості членів профспілок у різних країнах світу* 
 

Країна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Австрія 34,9 33,9 31,6 30,5 29,7 29,4 29,0 28,4 28,0 27,8  - 
Велика 
Британія 29,0 28,6 28,2 28,1 27,3 27,3 26,6 25,8 26,0 25,8 25,1  

Естонія 11,0 9,7 8,4 7,6 6,2 7,6 8,2 7,0 6,1 5,7  - 
Німеччина 22,2 21,7 20,7 19,9 19,1 18,9 18,6 18,5 18,3 18,1 - 
Польща 19,0 18,1 16,3 15,6 15,1 14,6 14,6 13,6 12,7  - - 
Словаччина 23,6 22,8 20,6 18,8 17,2 16,0 15,2 14,1 13,6 13,3 - 
США 12,0 12,0 11,5 11,6 11,9 11,8 11,4 11,3 10,8 10,8 10,7  
Угорщина 17,9 17,5 16.1 15,1 14,6 13,9 12,9 11,8 10,7 10,5  - 
Франція 7,7 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7  - 
Чехія 21,0 19,7 18,7 17,9 17,4 17,2 16,6 15,8 14,3 12,7 - 
Швеція 78,1 76,5 75,1 70,8 68,3 68,4 68,2 67,5 67,5 67,7 67,3  

 

Як видно з таблиці, майже всі представлені країни, 
незважаючи на тип трудових відносин у кожній, мають стійку 
тенденцію до зниження кількості членів профспілок. Навіть у 
Франції – країні з найбільш усталеними профспілковими тради-
ціями – спостерігається фактичний спад активності. Причина такої 
кризи – в зміні традиційної структури економіки, що викликана 
динамічним розвитком галузі ІТ та переходом до нової 
постіндустріальної моделі розвитку. В таких умовах змінюється і 
статус працюючого персоналу, який вже не є традиційним. До 
речі, в деяких країнах, таких як Об’єднані Арабські Емірати і 
Саудівська Аравія, взагалі відсутні профспілкові організації. 

Існування будь-якої політичної системи вимагає наявності 
мінімально необхідного ступеня стабільності. Особливе значення 
це має для тих суспільних систем, які знаходяться на перехідних 
етапах свого розвитку і тому відрізняються особливою складністю 

                                           
*  Таблицю укладено за: Organisation for Economic Cooperation and 

Development. Trade Union Density. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
DataSetCode=UN_DEN. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?%20DataSetCode=UN_DEN
http://stats.oecd.org/Index.aspx?%20DataSetCode=UN_DEN


 

117 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

та динамічністю. Несвоєчасне розв’язання назрілих проблем, а 
також відсутність у суспільстві правових способів урегулювання 
конфліктів веде до кризи політичної системи і загрози її 
стабільності. 

 Професійні спілки – закономірний та необхідний інститут 
цивілізованого суспільства. Вони існували і будуть функціонувати 
до тих пір, поки існує система найманої праці, що породжує 
об’єктивний конфлікт інтересів власника засобів виробництва та 
власника робочої сили – найманого працівникак. Як суб’єкт 
соціального партнерства, профспілки повинні стати важливою 
ланкою промислової демократії як на рівні конкретного 
підприємства, так і в національному масштабі. 

На нашу думку, для підвищення ефективності діяльності 
профспілок та досягнення поставлених перед ними цілей у 
формуванні, представленні та забезпеченні прав та інтересів у 
трудовій діяльності коло напрямів та адресатів повинно бути 
звужено. Концентрація зусиль на головних напрямах регулювання 
соціально-трудових відносин (забезпечення справедливої та 
своєчасної оплати праці, підвищення гарантій зайнятості, збере-
ження здоров’я та працездатності на виробництві, формування 
умов для отримання справедливої частки власності в процесі 
приватизації тощо) дозволить ефективно захищати інтереси осіб 
найманої праці, а в результаті – підвищити результативність 
профспілкової діяльності. До того ж, зарубіжний досвід 
профспілкового руху якраз і свідчить про виправданість обмежень 
напрямів діяльності профспілок сферою праці. 

 Незважаючи на суттєві проблеми та важливі завдання, які 
стоять перед професійними спілками в Україні, на міжнародній 
арені вони мають досить презентабельний вигляд не лише 
кількісно, але й якісно. 

У 2010 р. Freedom House опублікував доповідь «Ситуація з 
правами робітників у світі: свобода праці у недружньому 
оточенні», в якій було викладено класифікацію країн у сфері 
дотримання прав найманих працівників, за якою держави визна-
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чались як «вільні», «переважно вільні», «частково вільні», 
«репресивні» та «дуже репресивні». 

Відповідно до цієї класифікації, серед 12 пострадянських 
країн, не враховуючи країн Балтії, лише Україна отримала 
достатньо високий бал як «переважно вільна» країна, в той час 
коли інші визнано «репресивними» або «дуже репресивними». 

 
Країни колишнього Радянського Союзу і Центральної  

та Східної Європи* 
 

Дуже репресивні Репресивні Частково 
вільні 

Переважно 
вільні Вільні 

Білорусь Азербайджан Албанія Болгарія Хорватія 
Туркменістан Казахстан Вірменія Литва Чехія 
Узбекистан 
 

Таджикистан Боснія і 
Герцеговина 

Чорногорія Естонія 

  Грузія Румунія Угорщина 
  Косово Сербія Латвія 
  Киргизстан Україна Польща 
  Македонія  Словаччина 
  Молдова  Словенія 
  Росія   

 
У цілому з 14 країн світу, які за критерієм дотримання прав 

працівників визнано «дуже репресивними», три пострадянські 
держави – Білорусь, Туркменістан та Узбекистан; чотири азійські – 
Бірма, Лаос, Північна Корея, В’єтнам; три близькосхідні – Лівія, 
Саудівська Аравія і Сирія; а також  Екваторіальна Гвінея, Еритрея 
і Судан; і одна країна західної півкулі – Куба. До «репресивних» 
держав віднесено Китай, Єгипет, Іран, Таджикистан, Казахстан, 
Азербайджан, Сінгапур, Венесуелу та Зімбабве. За регіональною 
ознакою найгірший результат на Близькому Сході, також погані 

                                           
* Таблицю укладено за: The Global State of Workers’ Rights: Free Labor 

In a Hostile World URL: https://freedomhouse.org/sites/default/ 
files/inline_images/The%20Global%20State%20of%20Workers%20Rights.pdf. 
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показники в Азії в цілому. На противагу їм, серед країн 
європейського континенту, які не входили до соціалістичного 
блоку, тільки одна держава – Туреччина не змогла потрапити до 
переліку «вільних» [17]. 

Для підвищення ефективності діяльності профспілок та 
досягнення поставлених перед ними цілей у формуванні, 
представленні та забезпеченні прав та інтересів у трудовій 
діяльності коло напрямів та адресатів повинно бути звужено. 
Зарубіжний досвід профспілкового руху свідчить якраз про 
виправданість обмежень напрямів діяльності профспілок сферою 
праці 

Соціально-економічні зміни в Україні мають підтримку на 
міжнародному рівні. В ході 105-ї сесії Міжнародної конференції 
праці Україна стала 53-ю державою-членом МОП, яка 
ратифікувала Конвенцію №102 про мінімальні норми соціального 
забезпечення. Це – ключовий міжнародний правовий акт, що 
стосується формування комплексної і адекватної системи 
соціального забезпечення. При цьому генеральний директор МОП 
Гай Райдер підкреслив, що прийняття Україною конвенції у всіх її 
дев’яти частинах, які охоплюють основні соціальні ризики, – 
важливий крок для країни на шляху до забезпечення достойного 
рівня соціального захисту населення та дотримання принципів 
соціальної солідарності, доступності та фінансової стабільності. 
Ратифікація конвенції, на думку генерального директора, також 
допоможе Україні реалізувати нещодавно прийняту Програму 
достойної праці для України на період 2016–2019 рр. У 2017 р. 
видатки державного бюджету на соціальний захист і соціальне 
забезпечення знизилися, порівняно з 2016 р., з 32,6% до 25,8%. 
Таке зниження пояснюється тим, що частину фінансування 
соціальних функцій органів державної влади було передано на 
місцевий рівень [18], на якому було витрачено 73 млрд грн, що 
майже в 2,5 рази більше, ніж у І півріччі 2014 р. Унаслідок 
бюджетної децентралізації видатки на охорону здоров’я знизилися 
з 2,7% до 1,8%. 
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 Унаслідок дослідження, проведеного в рамках Проекту 
технічного співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації 
основних принципів та прав у світі праці», установлено, що 
забезпечення профспілками належного рівня захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників 
відрізняється від рівня ведення соціального діалогу: національ-
ного, територіального, локального. Найбільш високий рівень 
захисної функції профспілок дослідженням установлений на 
підприємстві, а чим вищий рівень – тим нижчий належний рівень. 
Тобто, чим «далі» профспілки від найманого працівника, тим 
менше вони турбуються про дотримання прав працівників. Тому 
найважливішим завданням діяльності профспілок повинна стати 
реалізація переходу від взаємодії профспілок на локальному та 
територіальному рівнях до національного рівня, який найбільшою 
мірою відповідає завданням захисту трудових, соціально-
економічних прав і інтересів найманих працівників.  

Система соціального партнерства повинна охоплювати не 
лише працюючих громадян, але й таких, які виїхали працювати за 
кордон. Ця категорія громадян фактично не залучена до процесу 
врегулювання соціально-трудових відносин, а між тим, вона 
становить суттєвий прошарок українського суспільства. 

За останні 5 років рівень безробіття в Україні знизився на 
0,3 відсотка. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. 
Якщо у вересні 2013 року в Україні безробітні становили 1,5% від 
загальної кількості працездатного населення, то у 2018 р. вони 
становили всього 1,2%. Найвищим рівень безробіття за останні 
роки був у 2014-му: тоді без роботи офіційно залишалися 1,6% 
громадян України працездатного віку. Починаючи з 2015-го 
відсоток непрацевлаштованих почав демонструвати динаміку до 
зниження. За даними Центру Разумкова, «ринок праці віднов-
люється, демонструючи позитивні тенденції. Рівень безробіття 
серед економічно активного населення віком 15–70 років 
зменшився з 9,3% у 2016 р. до 9,1% у IІ кварталі 2017 р. і до 8,9% у 
IІІ кварталі 2017 р.» [19, с.4].  
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За даними статистики, у І кварталі 2018 року в Україні рівень 
безробіття серед економічно активного населення (розрахований 
за методологією МОП) становив 9,7%, або знизився на 0,4 відсот-
кові пункти, порівняно з І кварталом минулого року. Серед осіб 
працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і становив 
10,0%. Загальна кількість безробітних серед працездатного 
населення − 1713 тис. осіб. Найвищий рівень безробіття серед осіб 
працездатного віку, із зрозумілих причин, зафіксований у 
Луганській (17,8%) та Донецькій (15,0%) областях. Ще у 
15 регіонах рівень безробіття перевищував середній показник по 
Україні. Найменше від безробіття потерпало працездатне 
населення Харківської та Київської областей, де його рівень не 
підійнявся вище 7%. При цьому, кількість вільних робочих місць 
(вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби 
зайнятості, у березні 2018 р., порівняно з лютим 2017 р., 
збільшилася на 352, або на чверть, і на кінець місяця становила 
1744. Порівняно з березнем 2017 р. цей показник збільшився на 
48,2% [20]. 

 Допомогу у разі безробіття отримували 81,5% осіб, які мали 
статус безробітного на кінець місяця. Середньооблікова кількість 
безробітних, які отримували допомогу у разі безробіття у березні 
2018 р., становила 4,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги через 
безробіття становив 2207 грн, що становить 59,3% законодавчо 
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн) [21].  

Поряд з позитивними тенденціями український ринок праці 
набуває ознак працедефіцитності. Спостерігається тенденція 
зменшення кількості економічно активного населення – з 20,2 млн 
осіб у 2014р. до 17,8 млн осіб у 2017 р., що пов’язано не лише з 
природним його зменшенням, анексією АРК та окупацією частини 
районів Донбасу, але й з істотним відтоком робочої сили за 
кордон. Щороку Україна втрачає близько 130 тис. осіб економічно 
активного населення. Одним з найбільших викликів для України 
стає трудова міграція, особливо молоді та висококваліфікованої 
робочої сили, яка набуває характеру остаточної еміграції з 
України. Варто наголосити, що достовірної статистики стосовно 
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кількості емігрантів з України немає, особливо з початку 2014 р., 
внаслідок неможливості отримати інформацію щодо переміщення 
осіб з окупованих територій та через те, що більшість українців 
працює за кордоном нелегально. За офіційними даними Євростату 
Україна належить до 20 країн, громадяни яких нелегально 
перебувають на території ЄС. Так, у 2014 р. нелегально на 
території ЄС перебувало 16905 громадян України, у 2015 р. – 
23920, у 2016р. – 20785 [22]. За даними польського Управління у 
справах іноземців (UdSC), у 2017 році до Польщі було подано 
125 000 заяв від працівників з України щодо їх законного 
перебування та роботи в Польщі. Порівняно з 2016 роком ця 
тенденція зросла на цілих 30% і постійно зростає [23].  

Державна служба зайнятості повідомляє, що, за даними МЗС, 
наразі за кордоном працюють 5 млн українців [24].  

За даними Eurostat 87% посвідок на проживання, які українці 
отримали в ЄС у 2016 р., були надані Польщею. Також, за даними 
Міністерства сім’ї, праці і соціальної політики Польщі, 95% усіх 
дозволів на працевлаштування, виданих країною в першому 
півріччі 2017 р., отримали українські громадяни. 

Крім Польщі, українці найчастіше виїжджають на заробітки 
до Росії, Італії та Чехії. Водночас міграція до Росії останнім часом 
зменшилася, в тому числі через ускладнення міждержавних 
відносин. 

Серед внутрішніх чинників, що підсилюють трудову мігра-
цію, Нацбанк України відзначає військову агресію, макро-
економічну кризу, погіршення добробуту домогосподарств, 
високий рівень молодіжного безробіття [25].  

Доцільно одним з напрямів подальшого розвитку соціального 
партнерства вважати створення спеціальної інфраструктури, яка 
була б спрямована на надання робітникам та тимчасово 
непрацевлаштованим допомоги у сфері юридичних, психологіч-
них, соціальних та інформаційних послуг. 

«Важливим завданням соціального партнерства є сприяння 
розвитку творчого потенціалу всіх суб’єктів соціально-трудових 
відносин для максимальної реалізації цього потенціалу та 
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становлення в майбутньому постіндустріальної моделі соціально-
трудових відносин, де роль держави зводиться до служіння 
суспільству та створення умов для інноваційного саморозвитку 
різнорідних суб’єктів, кожний з яких є самоцінним та 
самодостатнім» [26, с.157].  

Важлилву роль тут можуть відіграти профспілкові організації. 
Але на фоні рецесії профспілкового руху вони повинні позбав-
лятися політичної та фінансової залежності і почати по-справ-
жньому опікуватися проблемами найманих працівників. Тільки 
тоді вони зможуть відновити традиції європейського 
профспілкового руху, а не лише виконувати декоративну функцію 
у переговорному процесі, сприяти справедливому розподілу 
соціальних виплат і реальному та відповідальному соціальному 
захисту. Розгалужені і необґрунтовані системи соціальних пільг 
створюють перешкоди для розвитку ринку праці. Адже збільшення 
соціальних виплат не призводить до очікуваного результату – 
миру і стабільності у суспільстві. Відбувається фактична 
зрівнялівка на всіх рівнях, що ліквідує не лише мотивацію до 
праці, але й до заробляння грошей у цілому. Все це призводить не 
лише до погіршення рівня життя працюючої частини населення, 
збільшення акцій протесту, але й до глобальної кризи соціальної 
держави та держави добробуту. 

 
_________________________ 
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Володимир Гнатюк   
 
СУБНАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В УКРАЇНІ 

 НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ, ЛЬВІВСЬКОЇ  
ТА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У ПЕРІОД 2010 – 2015 РР.: 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ 
 
У дослідженні здійснено вимірювання субнаціональних 

політичних режимів в Україні на основі інституційних індика-
торів у період 2010 – 2015 рр. у Закарпатській, Львівській та 
Чернівецькій областях. У статті представлено авторську ме-
тодику, яка складається з дев’яти індексів, дев’ятнадцяти 
індикаторів та тридцяти двох умов, що ієрархізовано відобра-
жають її структуру. Також було запропоновано типологізацію 
режимів у субнаціональних одиницях. Окреслено чинники, які 
впливають на формування та зміну типу режимів, а також 
охарактеризовано специфіку, тенденції та виняткові ситуації у 
цей період.  

Ключові слова: інституційна методика вимірювання, 
субнаціональний політичний режим, інституційні індикатори, 
типологізація субнаціональних режимів. 

Volodymyr Hnatiuk. Subnational Political Regimes in Ukrai-
neon the Example of the Transcarpathian, Lviv and Chernivtsi 
Regioninthe Period 2010 – 2015: the Institutional Measurement.  

The study measures subnational political regimes in Ukraine on 
the basis of institutional indicators in 2010 – 2015 in Transcarpathian, 
Lviv and Chernivtsi regions. Article presents the author’s methodic 
(technique), which consists of nine indices, nineteen indicators and 
thirty-two conditions that hierarchically reflect its structure.Author 
offers a typology of subnational regimes and their numerical meaning. 
The factors that influence the formation and change of the regime types 
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are outlined, as well as the specifics, trends and exceptional situations 
during this period. 

Key words: methodic of institutional measurement, subnational 
political regime, institutional indicators, typologization of subnational 
regimes. 

 
Дослідження субнаціональної тематики у порівняльній 

політології є новим напрямом сучасних наукових розвідок. Якщо 
бути точнішим, то ця проблематика осмислюється націлено 
менше, ніж три останні десятиліття. У 90-х рр. ХХ ст. першим, хто 
підійшов до розгляду субнаціональної проблематики, був 
Г. О’Доннелл, який здійснив кореляцію просторового чинника з 
дотриманням принципу верховенства права, що функціонує на 
території. Відповідно до цього, дослідник розділив Латинську 
Америку на «сині», «зелені» та «коричневі» зони, де у перших 
функціонує верховенство права, у других – воно більш обмежене, 
а у третіх – практично відсутнє. По суті, він відзначив, що 
демократичний національний режим – це лише оболонка 
складного інституційного процесу, який інтегрує територію, де 
протікає, додаючи при цьому, що «режим поліархія, що акумулює 
регіональні режими, які за своєю природою не є поліархіями, 
володіють журналістською інформацією та доповідями право-
захисних організацій (вони є безпосередніми учасниками 
місцевого життя, що здійснюють його моніторинг), що деякі з цих 
регіонів функціонують менш, ніж в поліархічний спосіб». 
Очевидно, тут буде доречною теза про те, що ступінь, у якому 
громадяни демократії користуються політичними правами та 
свободами, широко відрізняється не тільки через соціальні 
розколи, такі, як клас та етнос, але і через субнаціональні кордони. 
З іншого боку, незважаючи на такий короткий часовий проміжок, 
було отримано ключовий синтезований результат як окреслення 
особливої ситуації зіставлення (juxtaposition), при якій виникала 
специфічна інституційна невідповідність поміж протіканням 
політичних процесів та їх теоретичним обґрунтуванням у певних 
частинах країни і цілим тлом (загальнодержавний рівень), де вони 
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здійснювалися. Таким чином, формувалися «територіально-
політичні системи» – субнаціональні одиниці як сфери, де 
«народжувалося» та починало функціонувати явище субнаціо-
нального політичного режиму.  

Це вивчення тематики не лише накопичило значну кількість 
різноманітних наукових розвідок, а головним чином, зумовило 
подальші більш деталізовані дослідження. У свою чергу, це було 
спрямовано на розширення теоретичного контексту отриманих 
висновків як майбутньої основи уніфікованої методології для 
субнаціональних досліджень. 

Зрештою, оцінюючи теперішню ситуацію у вивченні 
субнаціональної проблематики на третьому етапі розвитку[7], 
отримання такої монолітної та утвердженої методології є досі 
відкритим питанням у порівняльній політології, проте це не стало 
причиною, аби гальмувався процес творення різноманітних 
авторських методик (waytostudy) задля аналізу субнаціональних 
політичних режимів, їх вимірювання та типологізації. Врешті-
решт, сьогодні у науці відомі два види таких методик – 
об’єктивний та суб’єктивний, які є вираженням двох автономних, 
проте діалектично залежних поглядів на розвиток одного 
феномену. Поряд з цим, для методик характерна відкритість щодо 
авторських інновацій та гнучкість у використанні, що сприяє їх 
застосуванню у широкому діапазоні об’єктів аналізу.  

Тенденція у компаративних субнаціональних дослідженнях з 
середини другого десятиліття ХХІ ст. почала відображати нові 
практичні площини для застосування порівняльних методик і 
методології у субнаціональній проблематиці. Також новітні 
дослідження[24; 25; 26; 28; 32; 33; 34; 35] свідчать, що «федератив-
ний монізм» [6] на сьогодні на стадії подолання, оскільки розвідки 
стосуються безпосередньо й унітарних держав. Відтак критерій 
«політичний устрій» постав у зовсім іншому аспекті: статус 
«монопольності» трансформувався у статус «одного з декількох». 
Урешті-решт, наукові дослідження не обмежилися феноменоло-
гічно-територіальним ототожненням субнаціонального політич-
ного режиму і межами адміністративно-територіальної одиниці 
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певної держави, яка аналізувалася (як це було раніше), а натомість 
виокремили нові перспективи у дослідженнях, зокрема, аналіз 
муніципальних одиниць як вираження типу субнаціонального 
політичного режиму [41]. Дослідники (зокрема С. Монтеро, 
К. Чаппл, Х. Кукічі, М. Мера, Х. Ф. ПіноУрібе та ін.), наприклад, 
почали осмислювати стратегії місцевого економічного розвитку в 
рамках ідеї так званого «фрагільного управління» (неформальні 
процеси планування) [40], розвинули теорію субнаціонального 
виборчого зв’язку [36], зазначили про економічну диверсифікацію 
як чинник субнаціонального авторитаризму [39], окреслили 
поняття субнаціональної демократії через явище «траєкторії 
розвитку» [31]. В цілому, вивчення і порівняння субнаціональних 
режимів сьогодні стало науковим інтересом не тільки латино-
американських та американських вчених (хоча, їх вклад у цю 
справу найвагоміший), але й доповнилося роботами дослідників з 
Європи та Африки [29; 30; 38] тощо. При чому кількість учених, 
які цікавляться цією темою, постійно зростає. Власне сама 
проблема інтернаціоналізується, тобто стає проблемою для держав 
у всьому світі. І це ще не «кінець» у дослідженнях, адже предмет 
«субнаціональний політичний режим» володіє гнучкістю в аналізі, 
специфікою в інтерпретації і варіативністю у виявах в політичній 
практиці. 

Зважаючи на новизну та локалізацію виникнення 
субнаціональної проблематики (Латинська Америка), дослідження 
у цій галузі в українській політичній науці з’явилися зовсім 
недавно.  

У 2014 р. вийшла монографія дослідника В. Литвина В. [13], у 
якій було присвячено цілу структурну частину – Розділ 7. 
Субнаціональні політичні режими: визначення, типологія і 
порівняльний аналіз, де автор окреслив ряд важливих питань: 
концептуальне визначення феномену, методики його вимірювання 
та типологізацію, а також відзначив на прикладі країн Європи про 
функціонування субнаціонального демократичного режиму, 
охарактеризував поняття «анклав» авторитаризму і демократії в 
контексті субнаціональної проблематики, провів висвітлення 
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субнаціонального авторитарного/недемократичного режиму. В 
цілому, ця наукова розвідка, зважаючи на наявні дослідження 
українських політологів протягом 2014 – 2018 рр., є, на даний 
момент, найвагомішою з точки зору обсягу та глибини розкриття 
проблематики в історіографічному, теоретичному, методологіч-
ному та методичному аспектах. По суті, автора можна вважати 
першовідкривачем цієї тематики в українській політології. Того ж 
року вийшла також стаття С. Рибалка [17], яка була спрямована на 
розкриття «особливостей формування регіональних політичних 
режимів як способів взаємодії регіональних владних структур та 
суспільства».  

Уже в 2016 р. було опубліковано ряд досліджень у «Наукових 
записках Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України», де автори заснували тенденцію у 
методологічному окресленні феномену «субнаціональний політич-
ний режим», вдаючись до конкретних прикладів [2; 3; 10; 18] з 
української політичної практики. Ці дослідження характеризу-
валися двоякою особливістю. З одного боку, було проаналізовано 
політичний процес у певному регіоні (Полтавський, Чернівецький, 
Дніпровський чи Львівський), а з іншого боку, існував акцент на 
якомусь теоретичному концепті, який відображав специфіку 
протікання таких процесів (історична причинність, інтернальні та 
екстернальні чинники, символічні ресурси чи інститут місцевих 
виборів). Період 2017 – 2018 рр. можна вважати найбільш плідним 
у наукових розвідках (за цей проміжок вийшли два випуски 
«Наукових записок Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України» з рядом статей про 
субнаціональну проблематику) [1; 4; 5; 8; 11; 12; 19; 20; 22; 23], 
що, з одного боку, було продовженням ранніх напрацювань тих 
самих дослідників, а з іншого боку, окреслило певні методологічні 
рамки як форму аналізу явища в українських реаліях. Спільною 
рисою усіх досліджень був історичний аналіз політичних процесів 
та їх розвиток навколо інституту виборів як механізму здобуття 
влади. По суті, феномен «субнаціональний політичний режим» 
конструювався як конфігурація владних сил у субнаціональній 
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одиниці, який постає як даність через циклічне функціонування 
інституту місцевих виборів. Очевидно, що «владне коло» 
розумілося як сукупність формальних та неформальних акторів у 
регіоні, що впливали на рішення владних інститутів, а не лише 
його реалізували. Таким чином, класичної для західної науки 
методики аналізу субнаціональних політичних режимів – 
об’єктивної (інституційної) чи суб’єктивної (експертної) – не було 
ні створено, ні апробовано в українських реаліях досі. 

З іншого боку, зазначена проблематика в рамках вітчизняної 
порівняльної політології користується дещо специфічним катего-
ріальним апаратом. Визначаючи політичний режим, українські 
дослідники звертаються до його розуміння як «регіонального» 
явища. Натомість західна наука (вчені з Північної та Латинської 
Америки) аналізує це поняття через «субнаціональний» контекст 
(субдержавний погляд Дж. Сарторі). І хоча, така диференційована 
географічно-політична прив’язка (певна іманентна атрибутивність 
явища) відображає політичні режими по-іншому, детермінуючись 
науковими традиціями та різними підходами до визначення цього 
феномену, проте вона акумулює у собі тотожне змістове 
навантаження. Таким чином, під субнаціональним/регіональним 
політичним режимом розуміють територіальний спосіб організації 
влади через систему акторів та політичних інститутів, які 
уособлюють владний контекст та здійснюють управління біль-
шістю/всіма політичними процесами на цій території завдяки 
ресурсам різного роду, що їм підконтрольні. Різниця постає у 
тому, що західні вчені акцентують увагу на політичній 
екстраполяції територіального рівня аналізу, бо розглядають 
субнаціональні одиниці як в унітарних, так і федеративних 
державах, тому «субнаціональний» – це наступний нижчий рівень 
після «національного» у будь-якій політичній системі. У свою 
чергу, українська політична думка визначає режим як «регіональ-
ний» через те, що саме регіон постає формою, яка інтегрує усі 
інституційні елементи такого типу режиму, його акторів на 
нижчих рівнях, а не обмежується «обласним» окресленням. 
Область та регіон можуть ототожнюватися лише за просторовим 
чинником, тобто площею охоплення, де здійснюються ці політичні 
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процеси, проте не бути їх вираженням та способом реалізації 
інституційної владної конструкції: область належить регіону, якщо 
споглядати процеси ширше.  

Метою статті є аналіз та типологізація субнаціональних 
політичних режимів через авторську об’єктивну методику 
вимірювання у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях 
у період 2010 – 2015 рр.  

Відповідно до мети дослідження визначені такі завдання: 
1. Побудова об’єктивної методики вимірювання субнаціональ-

них політичних режимів. 
2. Отримання, обробка та формалізація результатів дос-

лідження відповідно до значення у типологізації субнаціональних 
політичних режимів. 

3. Порівняння типів субнаціональних політичних режимів у 
Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях у період 2010 – 
2015 рр. та окреслення їх специфіки. 

Вибір вищевказаних областей як предмета дослідження 
зумовлений декількома причинами. По-перше, спільністю їх 
історичного та політичного розвитку протягом тривалого часу у 
складі схожих різних/єдиних державних утворень, що формує 
спільний дискурс еволюції інституційної структури. По-друге, 
географічною близькістю територіальних одиниць, що сприяє 
отриманню підвищеної якості результатів у порівняльних 
дослідженнях, їх валідності (перший закон географії У. Тоблера). 
По-третє, науковим інтересом автора щодо сучасного інституцій-
ного розвитку цих областей та спробою апробації власної 
методики вимірювання субнаціональних політичних режимів у 
них. 

У статті представлено інституційну (об’єктивну) методику, на 
основі якої було проаналізовано субнаціональний політичний 
режим у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областяху 
період 2010 – 2015 рр., а також здійснено його типологізацію. 
Загалом, у процесі досліджень субнаціональних політичних 
режимів виникли два шляхи їх вимірювання, зважаючи на джерело 
заснування методики, – об’єктивний чи суб’єктивний. Якщо 
перший – це методика, що ґрунтується на аналізі об’єктивних 



 

133 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

(інституційних) індикаторів, то другий – це методика, яка 
відображає експертне (суб’єктивне) оціночне значення. 

Об’єктивний шлях вимірювання – це форма синтезу 
індикаторів, які інтегровані в індекси за груповим принципом, що 
діють у рамках адитивного ефекту, тобто ситуації, коли результат 
дії декількох чинників у системі дорівнює сумі впливів кожного з 
цих чинників, якщо кожен з них діє окремо. При цьому, кожен 
індикатор має умову(-и), за якої(-их) він дотримується або не 
дотримується, що в кінцевому результаті впливає за загальне 
сумарне значення субнаціонального політичного режиму. 
Відповідно до цього, структура методики включає: 

 

Структурна частина Індекс Індикатор Умова 
Кількість елементів 9 19 32 

 
В процесі обробки даних отримується число (х) як сумарне 

формалізоване значення субнаціонального політичного режиму: 
 

∑х=І1+Іn+1…, 
 

де Іn+1 – це сума індикаторів, які належать індексу.  
Наступним кроком стає обрахування числового вираження 

типу субнаціонального політичного режиму (S), що здійснюється 
за формулою: 

 
, 

 
де наявні умови: 1)min ≥ 32, 2) max ≤ 64, 3) 32 ≤ x ≤ 64.  

Таким чином, остаточне числове значення субнаціонального 
політичного режиму коливатиметься в межах [-10; +10]:  
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Унаслідок цього типологізація субнаціональних політичних 
режимів матиме такий вигляд, зважаючи на вищевказані 
особливості:  

 
Тип субнаціонального політичного режиму Значення 
Автократичний [-10 ; -6] 
Наближено автократичний [-5,99 ; -2] 
Анократичний [-1,99 ; 2] 
Наближено демократичний [2,01 ; 6] 
Демократичний [6,01 ; 10] 

 
Процес застосування методики характеризується використан-

ням інтервального підходу до аналізу інституційних вимірів 
політики у кожній субнаціональній одиниці у двох часових 
проміжках – 2010 та 2015 рр. Відповідно, результати дослідження 
відображають акумулятивне значення у вивченні об’єктивних 
індикаторів саме у таких «часових точках» і постають їх 
вираженням через тип субнаціонального політичного режиму. По 
суті, порівняльний аналіз типів режимів уможливлюється через 
специфічну статичну динаміку отриманих результатів. Тим не 
менш, така «компаративна картина» дає можливість прослідкувати 
основні інституційні тенденції, які протікають у тій чи іншій 
субнаціональній одиниці, а тому дуже чітко транслюють ситуації, 
де виникають проблеми у процесі демократизації.  

Таким чином, після обробки вихідних даних та їх формалізації 
було отримано такі результати за 2010 р.: 

 
Субнаціональна 
одиниця 

Значення Тип субнаціонального режиму 

Закарпатська 5 Наближено демократичний 
Львівська 4,375 Наближено демократичний 
Чернівецька 5 Наближено демократичний 

 
Відповідно до цього для усіх аналізованих субнаціональних 

одиниць був властивий один тип режиму – наближено демокра-
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тичний. Про це свідчить доволі «вузький» проміжок, що охопив 
числові значення, які вони отримали [4, с. 375; 5]. Для 
Закарпатської та Чернівецької субнаціональних одиницьзначення 
було однаковим (далі буде здійснюватися скорочення: Закарпат-
ська субнаціональна одиниця (ЗСО), Львівська субнаціональна 
одиниця (ЛСО), Чернівецька субнаціональна одиниця (ЧСО)). 
Проте, незважаючи на такі близькі показники (∆ 0,625в межах 
одного типу), наявні значні інституційні особливості (різнома-
нітності) у кожній субнаціональній одиниці. Аби відобразити цю 
специфіку, буде здійснено аналіз щодо кожного індексу методики.  

Індекс змагальності електорального поля поєднав у собі 
індикатори змагальності, ревелантності та корелятивності 
партійного і непартійного (боротьбу за пост голови міста 
обласного значення) середовища у субнаціональній одиниці. Якщо 
перші два атрибути дотримуються цього повністю, то третій – це 
те, що відображає специфіку кожної одиниці аналізу. У процесі 
розробки зазначеного індексу було використано два індикатори 
класифікації партійних систем А. Сіароффа та авторські ідеї, що їх 
доповнили. Ситуація постала так: 

 

Субнаціональна 
одиниця 

Умови та їх значення 

x/y, де 
x – перша партія, 

y – друга. 

y/z, де 
y – друга партія, 

z – третя. 

0,1≤z≤1-(x+y), 
де 

z – третя партія 
Закарпатська 1,18 4,75 0,074 
Львівська 2,28 1,8 0,086 
Чернівецька 2,13 1,35 0,16 

  
Унаслідок цього отримано такі висновки: для ЗСО була 

характерна партійна конфігурація з двома сильними партіями, 
проте слабкою третьою партією (за результатами місцевих виборів 
31.10.2010 р. до Закарпатської обласної ради ввійшли такі партії 
(за кількістю отриманих мандатів): Єдиний Центр – 45, Партія 
регіонів – 38, ВО «Батьківщина» – 8, Фронт Змін – 5, 
Демократична партія угорців України – 4, Сильна Україна – 4, 
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КМКС Партія угорців України – 3, Соціалістична партія України – 
1); для ЛСО була властива партійна система з домінуванням однієї 
партії, де відсутня сильна друга партія, а третя – також слабка (за 
результатами місцевих виборів 31.10.2010 р. до Львівської 
обласної ради ввійшли такі партії (за кількістю отриманих 
мандатів): ВО «Свобода» – 41, Фронт Змін – 18, Партія регіонів – 
10, НРУ – 8, «Наша Україна» – 7, ПППУ – 6, УНП – 5, Сильна 
Україна – 4, «Відродження» – 3, УДАР – 3, Народна партія – 3, 
КУН – 2, УСДП – 2, Єдиний центр – 1, РХП – 1, Партія захисників 
Вітчизни – 1, УСелДП – 1); для ЧСО кореляція партійного 
середовища відображалася через домінування однієї партії, зі 
слабкою другою партією, проте сильною третьою (за результатами 
місцевих виборів 31.10.2010 р. до Чернівецької обласної ради 
ввійшли такі партії (за кількістю отриманих мандатів): Партія 
регіонів – 49, Фронт Змін – 23, ВО «Батьківщина» – 17, «Наша 
Україна» – 9, ВО «Свобода» – 4, Народна партія – 1, Соціалістична 
партія України – 1, Громадянська позиція – 1). 

Індекс виборчої явки на виборах – це показник, що відображає 
громадянську виборчу активність у субнаціональній одиниці. 
Поряд з цим, він транслює також ключові партійні спів-
відношення, які виникають одразу у післявиборчий період. З 
одного боку, це є різниця у політичній силі поміж правлячою і 
опозиційною партіями, а з іншого – відношення політичної сили 
правлячої партії до суми сил другої і третьої партій за 
результатами місцевих виборів.  

Виборча явка як індикатор дотримувався у всіх 
субнаціональних одиницях і, в цілому, складав у межах 45-50%. 
Індикатор дотримувався за умови n ≥ 40%, де n – це відсоток 
виборців, що брав участь на місцевих виборах. Відношення 
правлячої партії до наступних двох, по суті, є показником, що 
підтверджує, по-перше, тип партійної системи у субнаціональній 
одиниці, а по-друге, додатково вказує у ній на ступінь політичної 
сили правлячої партії щодо другої та третьої сил у представ-
ницькому органі. Таким чином, у ЗСО він був 0,98, у ЧСО – 1,225, 
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а у ЛСО – 1,46, що безпосередньо відображає корелятивність 
партійного середовища, про яку зазначалося вище.  

Наступим є Індекс прозорості виборчого процесу, що 
інтегрував інформаційний контекст виборчого процесу та його 
правове поле здійснення. Якщо доступ громадян до інформації 
через різноманітні канали інформування та їх альтернативність в 
електоральний період був властивим для усіх субнаціональних 
одиниць (умовою дотримання цього індикатора була сукупність 
вимог: а) наявність каналів інформування (преса, телебачення, 
радіомовлення); б) їх альтернативність (n≤2); в) певна часова 
тривалість існування (≥24 міс.)), то відсутність/наявність фальси-
фікацій та порушення прав виборців розділили дотримання 
індикатора на дві ситуації. Додатково варто зазначити, що аналіз 
ЗМІ у субнаціональних одиницях є доволі складною про-
блематикою, зважаючи на ті методологічні межі, які окреслює 
суб’єктивний/об’єктивний типи методики, а тому обумовлює 
якісний/кількісний види обробки вхідних даних, відповідно. Таким 
чином, попри субнаціональну специфіку розвитку ЗМІ об’єктивно 
дотримання усіх умов було здійснено, хоча суб’єктивно деякі 
питання залишаються контраверсійними, але вони не входять до 
розгляду у цій статті. Відповідно до вище сказаного, у ЛСО були 
зафіксовані лише адміністративні порушення виборчого права, а з 
іншої – для ЗСО та ЧСО, окрім адміністративних, були наявні 
кримінальні порушення в електоральний період. Адміністративні 
порушення у виборчий період характеризувалися як помилками у 
роботі членів ДВК, так і втручанням у процес механізму 
адміністративного тиску за допомогою різних ресурсів влади, що 
було властиво не лише для аналізованих субнаціональних 
одиниць. Якщо говорити про кримінальні порушення, то були 
зафіксовані випадки «продажу голосів», тиску та погроз 
учасникам виборчого процесу, проте останні моменти зафіксувати 
офіційно не вдалося.  

Індекс розвитку громадянського суспільства відображає стан 
розбудови позаполітичної сфери соціуму, механізмів комунікації зі 
субнаціональними органами влади в обличчі представників 
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обласної законодавчої ради та голови міста обласного значення, а 
також їх контролю з боку громадянського сектору. Показники у 
рамках індексу, в цілому, вказують на високий рівень розвитку 
мереж громадських організацій та їх ефективного функціонування 
у ЛСО та ЧСО та значно слабший вияв у ЗСО. Якщо звертатися до 
питання виборчої активності ГО у різних субнаціональних 
одиницях, то отримаємо такі результати. У ЛСО активною 
діяльністю займалися ВГО «Комітет виборців України» та 
Громадська мережа ОПОРА. Також долучилися представники 
«Право і демократія» та «Народний контроль». Стратегію їх 
роботи можна визначити з позицій спостереження та очікування. 
Участь ГО ЗСО була вкрай обмеженою. Діяльність проводили 
лише дві організації: регіональні осередки Громадянської мережі 
ОПОРА та «Комітету виборців України». З іншого боку, їх 
намагань гарантувати реакцію на всі види порушень виборчого 
процесу було недостатньо. Загалом, електоральний процес 
контролювався доволі слабо (особливо у невеличких містечках та 
селах) та доволі прискіпливо у м. Ужгороді, що відображає 
неоднорідність та вимушену вибірковість. У виборчий період їх 
робота була активною та за критеріями оцінки наближена (схожа) 
до ситуації у ЛСО. Для сектору громадських організацій була 
також властива активна звітність [14]. Унаслідок цього такі 
особливості безпосередньо детермінували кількісно-якісний стан 
таких параметрів, як механізм комунікації та контроль за органами 
місцевої влади у цих субнаціональних одиницях.  

Два наступні індекси – Індекс контролю правонаступництва 
та Індекс часового обмеження. Дотримання цих показників слідує 
базовій умові: необхідна, по-перше, змінність влади, а по-друге, її 
часова обмеженість. Ідея такого підходу відображає демократичну 
спрямованість розвитку суспільно-політичної сфери в цілому. 
Адже, зважаючи на українські загальнонаціональні особливості у 
функціонуванні політичного режиму, влада – це основний фактор 
демократизації політичної системи, а якщо остання не 
демократизується – значить існує пряма необхідність в 
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альтернації. По суті, демократичний розвиток – це пошук 
оптимальної влади, що йому сприяє. На субнаціональному рівні це 
особливо загострюється через ті вимоги і підтримки, які перш за 
все актуальні для громадянина у такому контексті. Попри те, що 
це – два самостійні показники, для аналізу їх можна умовно 
поєднати. По суті, вони виражають критерій часового правління 
однієї влади та її альтернацію (чи її відсутність) на іншу як єдине 
явище. Відповідно, були такі результати:  

 

Субнаціональна 
одиниця 

Наявність 
альтернація Наслідки зміни 

Мер Обласна 
рада Мер Обласна рада 

Закарпатська Так Так С. Ратушняк → 
В. Погорєлов 

«Наша Україна» / 
БЮТ →Єдиний центр 
/ Партія регіонів 

Львівська Ні Так А. Садовий «Наша Україна» / 
БЮТ → ВО «Свобо-
да» / Фронт змін 

Чернівецька Ні Так М. Федорук БЮТ / «Наша 
Україна» → Партія 
регіонів / Фронт Змін 

 
Таким чином, числове значення у ЗСО, з точки зору 

дотримання усіх умов, буде найвищим завдяки подвійній зміні 
владних позицій (очільник міста та правляча/опозиційна партіїї у 
представницькому органі). Варто зазначити, що у методиці під 
«опозиційною партією» розуміється партія, що здобула другий 
результат на виборах. З іншого боку, відсутність альтернації чи її 
наявність на одній з двох позицій вказує на специфіку 
електоральних уподобань виборців або політичну безальтерна-
тивність вибору, попри те, що самі вибори є змагальними. 

Індекс ефективної кількості партій репрезентується через дві 
формули – Г. Голосова (перша) [27] та М. Лааксо і Р. Таагепера 
(друга) [37]. В процесі дослідження було обчислено та отримано 
такі дані: 
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Субнаціональна 
одиниця 

Значення за формулою Тип партійної 
системи Г Голосова М. Лааксо та Р. 

Таагепера 
Закарпатська 2,95 3,24 Багатопартійна 
Львівська 4,57 5,76 Багатопартійна 
Чернівецька 2,59 3,32 Багатопартійна 

 
Відповідно до цього, багатопартійність є типовою для усіх 

субнаціональних одиниць. Попри те, що числові значення 
відрізняються між собою навіть у межах єдиної формули, проте 
вони належать одному типу партійної системи. За формулою 
М. Лаакси та Р. Таагепера умова багатопартійності складає N > 2,4. 
Для формули Г. Голосова вона починається від значення 2,36 ≤ Nі 
вище (може досягати 10,61). Це пов’язано з тим, що дослідник 
диференціював вагу партій за кількістю мандатів на декілька умов: 
а) 0,35 < S1< 0,51; б) 0,3 < S1< 0,35; в) S1< 0,3, де S1 – значення 
партії, яка отримала найбільшу кількість голосів чи мандатів. 
Таким чином, багатопартійність розуміється дещо ширше, проте у 
рамках тієї самої системи. Незважаючи на те, що партійні 
конфігурації, про які зазначалося вище, можуть свідчити про 
притаманність до домінування однієї партії чи наявність 
двопартійності у системі (кореляційний аспект), проте за 
важливістю в електоральному процесі, а, як наслідок, потенціалом 
коаліційності у представницькому органі ці дані системи постають 
як виключно багатопартійні (інституційний контекст). 

Індекс ідеологічної диверсифікації – це показник, що відоб-
ражає діапазон ідеологічного різноманіття (ідеологія кожної партії 
взята з програми на сайті партії) як співвідношення між сумою 
ідеологій та партіями, які отримали мандати у представницький 
орган та є «носіями» цих ідеологій. Формула розрахунку Індексу 
ідеологічної диверсифікації така: Id = ∑(In+In+1…)/n, де In – це 
ідеологія партії n, а n – кількість партій, що отримали мандати до 
представницького органу. Аналізуючи вхідну інформацію, було 
отримано такі дані: 
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Субнаціональна 
одиниця 

Сумарна 
кількість Показник Найтиповіша 

ідеологія 
Партії, що її 
сповідують Ідеологій Партій 

Закарпатська 5 8 0,63 Центризм Єдиний Центр, 
Партія регіонів, 
Сильна Україна 

Львівська 7 17 0,41 Центризм Партія регіонів, 
ПППУ, Сильна 
Україна, «Відро-
дження», 
Єдиний Центр, 

Чернівецька 6 8 0,75 Націонал-
демократія та 
лібералізм 

Фронт Змін, 
«Наша Украї-
на», «Громадян-
ська позиція» 

 

У цілому, варто відмітити про такі особливості: по-перше, для 
ЗСО та ЧСО властива висока ідеологічна диверсифікація, яка 
обумовлена невисоким числом політичних партій у представ-
ницькому органі та їх різним ідеологічним спрямуванням, а для 
ЛСО характерна низька ідеологічна диверсифікація через вкрай 
високу кількість партій; по-друге, ідеологія центризму є 
найтиповішою для ЗСО та ЛСО, а націонал-демократичні та 
ліберальні спрямування – для ЧСО.  

Останній – Індекс конфронтаційної сили – показує політичну 
напруженість між правлячою та опозиційною партіями у представ-
ницькому органі. Індекс конфронтаційної сили обраховується за 
формулою Ks= s/S, s – кількість мандатів у представницькому 
органі опозиційної партії, S – кількість мандатів правлячої партії. 
Ідеологія кожної партії була взята з програми на сайті партії. 
Ситуація виглядає так: 

 

Субнаціональна 
одиниця Значення Ступіть 

напруженості Між ким 

Закарпатська 0,84 Висока Єдиний Центр / Партія 
регіонів 

Львівська 0,44 Низька ВО «Свобода» / Фронт Змін 
Чернівецька 0,47 Низька Партія регіонів / Фронт Змін 
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Таким чином, лише для ЗСО відповідна висока ступінь 
конфронтаційної напруженості між правлячою та опозиційною 
силами, що обумовлюється партійною конфігурацією з двома 
сильними партіями. Відсутність сильної другої партій (за резуль-
татами місцевих виборів) у представницькому органі – причина 
низької конфоронтаційності у ЛСО та ЧСО в обласній раді. Як 
наслідок, наявні корелятивні ситуації з домінуванням однієї 
політичної сили в аспекті електоральної переваги.  

Узагальнюючи всі дані, які виражені через «точки» індексів, 
було додано інший порівняльний контекст – середнє арифметичне 
значення (абревіатура САЗ) кожного з дев’яти індексів. Загалом 
компаративна картина склалася таким чином: у позиціях (номер 
позиції – порядковий номер індексу, який був розглянутий у 
статті) 1 та 7 значення було ідентичним для усіх субнаціональних 
одиниць та САЗ, у 2,3,5,6,8 та 9 – середнє арифметичне значення 
було дещо більшим за найменше число аналізу (∆0,33) у п’ятьох 
випадках, або меншим (∆0,33) в одному разі. Єдиною позицією, де 
була суттєва відмінність – це 4 (діапазон склав 5 одиниць, а 
середнє арифметичне значення 18,33, що значно більше, ніж у 
ЗСО, та доволі менше, ніж у ЛСО та ЧСО.  

 

 
Середнє значення субнаціонального політичного режиму – 

4,775, що, зважаючи на дані режимів ЗСО, ЛСО та ЧСО (5; 4,375; 
5, відповідно), є типовим вираженням наближено демократичного 
режиму для усіх субнаціональних одиниць у 2010 р. з мінімальною 
∆ відхилення. 
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Застосування об’єктивної методики у визначенні типів 
субнаціональних політичних режимів у 2015 р. дало такі 
результати: 

 
Субнаціональна 

одиниця Значення Тип субнаціонального режиму 

Закарпатська 4,375 Наближено демократичний 
Львівська 6,875 Демократичний 
Чернівецька 8,125 Демократичний 

 
Відповідно до даних у таблиці спостерігається неоднорідна 

зміна у всіх субнаціональних одиницях. Якщо для ЛСО та ЧСО 
властиве не лише кількісне зростання значення, а й якісна 
трансформація типу субнаціонального політичного режиму – з 
наближено демократичного у демократичний, то для ЗСО 
характерне зниження показника (∆0,625), проте тип режиму 
залишився таким самим. Специфіка становлення типів режимів у 
ЗСО, ЛСО та ЧСО у 2015 р. розглядатиметься аналогічним 
способом, як було продемонстровано вище.  

В Індексі змагальності електорального поля необхідно зазна-
чити про зміну (тут і далі зміна стосується значень за 2010 р.) 
кореляції у партійному середовищі як єдиного показника, що 
оновився у значеннях після чергових місцевих виборів у 2015 р.:  

 

Субнаціональна 
одиниця 

Умови та їх значення 

x/y, де x – перша 
партія, y – друга. 

y/z, де 
 y – друга партія, 

z – третя. 

0,1≤z≤1-(x+y), 
де z – третя 

партія 
Закарпатська 1,27 1,36 0,17 
Львівська 1,43 1,17 0,14 
Чернівецька 1,25 1,71 0,11 

 
Це відобразилося у побудові партійної конфігурації, яка була 

характерна (дуже близька) для усіх субнаціональних одиниць, як 
двох з половиною – партійність з безпосереднім потенціалом до 
багатопартійності. У ЗСО (за результатами місцевих виборів 
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25.10.2015 р. до Закарпатської обласної ради ввійшли такі партії 
(за кількістю отриманих мандатів): Єдиний Центр – 19, БПП – 15, 
«Відродження» – 11, КМКС Партія угорців України – 8, 
ВО «Батьківщина» – 7, Опозиційний блок – 4), ЛСО (за резуль-
татами місцевих виборів 25.10.2015 р. до Львівської обласної ради 
ввійшли такі партії (за кількістю отриманих мандатів): БПП 
«Солідарність» – 20, «Самопоміч» – 14, ВО «Свобода» – 12, 
ВО «Батьківщина» – 9, «Громадянська позиція» – 8, УКРОП – 6, 
НРУ – 5, Радикальна партія Олега Ляшка – 5, ГР «Народний 
контроль» – 5) та ЧСО (за результатами місцевих виборів 
25.10.2015 р. до Чернівецької обласної ради ввійшли такі партії (за 
кількістю отриманих мандатів): БПП «Солідарність» – 15, 
ВО «Батьківщина» – 12, Аграрна партія України – 7, Радикальна 
партія Олега Ляшка – 5, «Самопоміч» – 5, Наш край – 4, УКРОП – 
4, Опозиційний блок – 4, ВО «Свобода» – 4, ГР «Народний 
контроль» – 4) виникла ситуація з відносно слабкими (маломан-
датними) першою і другою партіями за результатами місцевих 
виборів та, на цьому фоні, сильною третьою партією (майже 
рівноцінною з ними за мандатами). 

В рамках Індексу виборчої явки на виборах тенденція мала 
фрагментарні зміни: якщо явка у ЗСО та ЧСО далі не 
перевищувала 50%, (для ЗСО – 49,16%, а для ЧСО – 48,86%.), то у 
ЛСО вона підвищилася та стала високим результатом щодо всіх 
областей в Україні (для ЛСО було значення у 56,31%, що стало 
другим результатом по всій території України) [9]. Стосовно двох 
інших умов, то тут маємо на увазі умови: а) опозиційна різниця – 
це електоральна різниця між партіями, що зайняли перший та 
другий результати на місцевих виборах у представницький орган; 
б) частка переможця – це відношення кількості мандатів партії-
переможця до суми мандатів двох наступних (за мандатами) 
партій в обласній раді, то значення були наступними: 

 

Субнаціональна одиниця Опозиційна різниця Частка переможця 
Закарпатська 6,25 0,73 
Львівська 7,14 0,77 
Чернівецька 4,69 0,79 



 

145 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

Таким чином, значення електоральної ∆ між правлячою та 
опозиційною партіями є не надто високим, що сприяє 
потенційному збалансованому протистоянні математичної коаліції 
мандатів двох наступних політичних акторів у представницькому 
органі. Підсилює ефект такого зрівноваження кореляція сили 
партії-переможця, яка менша, ніж 1 у всіх субнаціональних 
одиницях. 

Щодо Індексу прозорості виборчого процесу, то тут характер-
ним були мінімальні зміни у ЗСО (покращення) та збереження 
показників у ЛСО та ЧСО. З точки зору кількості та видів 
порушення у виборчому процесі, можна окреслити таку ситуацію: 

 
Субнаціональна 

одиниця Базові види порушень та їх кількість 

Закарпатська Незаконна агітація (37), порушення з боку виборчих 
комісій (5), підкуп виборців (5), зловживання 
адміністративним ресурсом (3), перешкоджання роботі 
журналістів та спостерігачів (1). 

Львівська Незаконна агітація (8), порушення з боку виборчих 
комісій (7), підкуп виборців (2), фальсифікації 
результатів голосування (2), перешкоджання роботі 
журналістів та спостерігачів (1). 

Чернівецька Незаконна агітація (31), підкуп виборців (14), 
порушення з боку виборчих комісій (6), кримінальне 
втручання у виборчий процес (3), зловживання 
адміністративним ресурсом (2). 

 
Відповідно до цього, виділимо декілька висновків: по-перше, 

ЛСО – субнаціональна одиниця, де було здійснено найменше 
порушень (20), далі слідують ЗСО (51) та ЧСО (56), відповідно; 
по-друге, незаконна агітація, порушення з боку виборчих комісій, 
підкуп виборців та перешкоджання роботі журналістів та 
спостерігачів – це спільні порушення для усіх областей, хоча, їх 
кількість коливається у доволі широких межах; по-третє, 
кримінальне втручання у виборчий процес – порушення виключно 
ЧСО, де було здійснено три випадки (пошкодження майна та 
агітації), а зловживання адміністративним ресурсом було офіційно 
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зафіксоване лише в ЗСО та ЧСО, натомість ЛСО – єдина, де були 
фальсифікації результатів (двічі) [15].  

Інший індикатор – доступ громадян до інформації та її 
альтернативність – дотримується у всіх субнаціональних одиницях 
у рівномірній мірі та широкій репрезентації через конкуруючі (в 
електоральному контексті) телерадіокомпанії та пресу, проте зі 
своєю специфікою: якщо для ЗСО характерна відсутність незалеж-
них ЗМІ та їх поділ на три умовні групи, то для ЛСО засоби 
масової інформації могли представляти певну неупередженість та 
об’єктивність (відносну) стосовно суб’єктів електорального 
процесу, а у ЧСО була присутня «новинка» у місцевих виборах – 
дебати кандидатів на пост голови м. Чернівці, які організувала 
громадська спільнота за підтримки Чернівецької ОДТРКУ. В 
рамках проекту «Місцеві вибори – 2010» було виокремлено три 
такі групи: а) ЗМІ, які не діють постійно, а з’являються тільки у 
період виборчої кампанії з метою підтримки того чи іншого 
кандидата; б) ЗМІ, що діють на постійній основі і належать та/або 
симпатизують учасникам виборчої кампанії; в) ЗМІ, що розмі-
щували агітаційні матеріали будь-яких кандидатів і політичних 
сил за умови оплати цих матеріалів. Така ситуація (її виникнення 
було ще раніше) була наявна уже на момент місцевих виборів 
2010 р. та залишилася актуальною на наступні вибори 2015 р. 
Також варто відмітити, що статус «залежності» ЗМІ у ЗСО 
обумовлювався не лише тісними зв’язками політичних акторів з 
власниками цих ЗМІ, а й те, що політики були самі власниками. 

У цілому, значення Індексу розвитку громадянського сус-
пільства не змінилися в усіх субнаціональних одиницях. Якщо 
знову для ЛСО та ЧСО властива розвинута та розгалужена мережа 
громадських організацій у широкому спектрі напрямів, наявні 
дієві і функціонуючі механізми комунікації з представниками 
органів влади уже з попереднього виборчого періоду, то контроль 
за діяльністю місцевої влади на сьогодні посилився, а кількість 
громадських слухань збільшилася. З іншого боку, рівень 
публічності влади залишився середнім і найбільшою її проблемою 
є звітність [16]. Показники усіх індикаторів для ЗСО є стабільно 
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гіршими стосовно результатів ЛСО та ЧСО. Це зумовлено як 
слабко розвинутою структурою громадських організацій у 
суспільно-політичному напрямі та їх нечисленністю, так і низьким 
відношенням до активізації громадського сектору у комунікації та 
контролі за місцевими органами влади. Часто ГО у ЗСО 
функціонують як позавиборчі в електоральному процесі. Індекс 
публічності для цієї субнаціональної одиниці є найнижчим для 
середніх результатів. 

Ситуація в межах комбінації індексів – контролю 
правонаступництва та часового обмеження – має такий вигляд: 

 

Субнаціональ-
на одиниця 

Наявність 
альтернація Наслідки зміни 

Мер Обласна 
рада Мер Обласна рада 

Закарпатська Так Ні В. Погорєлов 
→ Б. Андріїв 

Єдиний центр / Партія 
регіонів →Єдиний центр 
/ БПП 

Львівська Ні Так А. Садовий ВО «Свобода» / Фронт 
змін → БПП «Солідар-
ність» / «Самопоміч» 

Чернівецька Так Так М. Федорук→ 
О. Каспрук 

Партія регіонів / Фронт 
Змін → БПП «Солідар-
ність» / ВО «Батьківщина» 

 
Порівнюючи дані з попередніми результатами за 2010 р., 

необхідно зауважити про:по-перше, у ЛСО не відбулося 
структурних змін (якщо у 2010 р. пост голови м. Львова обійняв 
А. Садовий, то на наступних виборах він переміг знову, а ситуація 
з позиціями правляча/опозиційна партія була змінена у двох 
виборчих циклах); для ЗСО характерна була зміна мера м. 
Ужгорода, проте альтернація в обласній раді не відбулася, 
зважаючи на позицію правляча/опозиційна партії; у ЧСО, навпаки, 
пост голови м. Чернівців був переданий іншому кандидату після 
багатьох поспіль каденцій(фактично п’ять термінів), а також 
відбулася перестановка у представницькому органі. 
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Аналізуючи Індекс ефективної кількості партій, було 
помічено спільну тенденцію до поглиблення багатопартійності у 
субнаціональних одиницях. Якщо у ЗСО вона окреслилася як 
помірна, то у ЛСО та ЧСО – як вкрай фрагментована, де 
електоральна підтримка для кожної партії була меншою, ніж 30%. 
У свою чергу, це відображає рух до розширення кола політичних 
гравців в областях.  

 

Субнаціональна 
одиниця 

Значення за формулою Тип партійної 
системи Г. Голосова М. Лааксо та 

Р. Таагепера 
Закарпатська 4,27 4,90 Багатопартійна 
Львівська 6,18 7,09 Багатопартійна 
Чернівецька 6,61 7,47 Багатопартійна 

 
Індекс ідеологічної диверсифікації, по суті, відобразив дві 

ключові особливості, а саме: у всіх субнаціональних одиницях 
утвердився високий рівень ідеологічного різноманіття та, 
незважаючи на відмінну кількість партій та ідеологій в кожній 
області, ідеології центризму/правоцентризму стали найтипо-
вішими у ЗСО, ЛСО та ЧСО. 

 
Субнаціональ-

на одиниця 

Сумарна 
кількість Показник Найтиповіша 

ідеологія 
Партії, що її 
сповідують Ідеологій Партій 

Закарпатська 4 6 0,67 

Центризм та 
правоцентризм 

Єдиний Центр, 
БПП «Солідар-
ність», «Відро-
дження», ВО 
«Батьківщина». 

Львівська 5 9 0,56 

Правоцентризм БПП «Солідар-
ність», ВО 
«Батьківщина», 
УКРОП, НРУ. 

Чернівецька 5 9 0,56 

Правоцентризм БПП «Солідар-
ність», ВО 
«Батьківщина», 
УКРОП, АПУ. 
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Завершальний Індекс конфронтаційної сили показав такі 
результати: 

 

Субнаціональна 
одиниця Значення Ступіть 

напруженості Між ким 

Закарпатська 0,79 Висока Єдиний Центр/ БПП 
«Солідарність» 

Львівська 0,7 Висока БПП «Солідарність» / 
«Самопоміч» 

Чернівецька 0,8 Висока БПП «Солідарність»/ 
ВО «Батьківщина» 

 
Таким чином, для усіх субнаціональних одиниць встановилася 

висока партійна напруженість, що зумовлено низькою 
електоральною різницею між правлячою та опозиційною партіями, 
а в цілому, багатопартійністю системи.  

Узагальнюючи результати по всіх індексах, було отримано 
такі висновки: по-перше, основна проблема та ключова причина 
диференціації типів субнаціональних політичних режимів – це 
активність громадського сектору, що не лише відображає стан 
розвитку мережі громадських організацій, контролю за органами 
місцевої влади та механізму комунікації з ними, а детермінує 
якість показників у інших суспільно-політичних зрізах; по-друге, 
лише для ЛСО та ЧСО були прикметні трансформації, які постали 
як зміна типу режиму (покращення), а для ЗСО – стагнація з 
пониженням якості того самого типу (погіршення); по-третє, за 
рахунок високих показників ЧСО та ЛСО середнє арифметичне 
значення типу режиму – 6,46, що, з одного боку, представлено 
двома демократичними (вищевказаними), а з іншого – нетиповим 
наближено демократичним у ЗСО. Таким чином, для субнаціо-
нальних політичних режимів у 2015 р. властива асинхронність (у 
2010 р. така тенденція не прослідковувалася): одні з них успішно 
демократизуються, а інші – коливаються у межах того самого 
типу, погіршуючи деякі показники.  
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Застосування інституційної (об’єктивної) методики в аналізі 

субнаціональних політичний режимів в Україні на прикладі 
Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей обумовило 
отримання важливих політологічних висновків для української 
політичної науки. Результати дослідження інституційних показ-
ників доводять, що кожна субнаціональна одиниця розвивається 
специфічно та відображає цю «ситуацію» як особливий набір 
способів та механізмів здійснення політико-владного процесу. З 
іншого боку, наявні спільні тенденції, які обумовлені різними 
чинниками в електоральних циклах.  

Ключовим висновком дослідження є безпосередня демонстра-
ція різного інституційного розвитку субнаціональних одиниць в 
Україні. Це наводить на думку, що загальнонаціональна 
демократизація – це процес, який має здійснюватися і на рівні 
системи, і на рівні її підсистем, аби результат був ефективним. 
Зважаючи на те, що Україна протягом більш ніж 20 років є 
«гібридною» в інституційному розумінні, очевидно, що десь цей 
процес відбувається з рухом «назад» – до авторитарних практик. 
Відповідно, маємо довготривалий «баланс» поміж демократичним 
та автократичним управлінням у нашій державі.  
 
____________________ 
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Ростислав Балабан   
 

ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПЕРЕБУДОВА: 2019 р. 
 

У статті розглядається тема про зміну електоральних 
преференцій, що виявилося в результатах президентських і 
парламентських виборів 2019 р. Автор доходить до висновку, що 
зміна умовних уподобань до політичних брендів не супро-
воджується конкуренцією ідеологем чи візією стратегічного 
курсу розвитку України. Суспільство зберігає запит на реформу в 
різних інтерпретаціях, як-то: оновлення, очищення, перезаванта-
ження, боротьба з корупцією, жити по-новому – разом з темою 
розв’язання проблеми миру – війни на Донбасі. Також помічаємо 
очікування простих і швидких рішень. Проте українське 
суспільство не подолало точку біфуркації. На базі наявних запитів 
можуть пополяризуватись ідеї «сильної руки», необхідності 
«навести порядок», що потенційно сприятиме формуванню 
авторитаризму. 

Ключові слова: вибори; електоральні настрої, очікування, 
соціальний запит, політичний клас. 

Balaban R. V. Restructuring the electoral field : 2019 
This article deals with the subject of the electoral preferences' 

change that has become evident based on the outcomes of 
the 2019 Ukrainian presidential and parliamentary elections. The 
author has reached the conclusion as to the lack of ideological 
competition and/or new visions for strategic development in Ukraine in 
the context of the shifting political brand allegiances. The Ukrainian 
society has retained its demand for reform in the latter's diverse 
interpretations, ranging from the notions of 'renewal' , 'purification', 
and 're-load', through the ones of 'anti-corruption activism' and 'living 
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anew', to that of solving the problem of war and peace in the Donbas. 
Further, the popular expectations may be viewed as focused on simple 
and swift decisions to take. However, the Ukrainian society has not still 
passed the point of bifurcation. The ideas of 'strong leadership' and 
'restoring the order' may thus gain in popularity, thereby potentially 
facilitating the emergence of an authoritarian rule.  

Keywords : elections; election sentiments ; expectations ; social 
demand ; political class.  

 
Потреба в трансформаційних процесах наявна в українському 

суспільстві, як інституційно, так і на рівні суспільного запиту. Цей 
процес іноді називають пошуком внутрішньої ідентичності [1, 
с. 254]. Це лишається характерним і досі для українського 
суспільства. Після проголошення Незалежності України – 
історичний етап, який переживала країна і суспільство разом з 
нею, політологи часто називали як «перехідний період». 
Причина – у концептуальній невизначеності: що будуємо і як 
маємо змінитися? Зміни (реформи), які переживає і політична 
система, і суспільство загалом, підпадає під концепт, визначений 
професором Г. Зеленько, як «навздогінна модернізація» [2]. 
Сьогодні визначення «навздогін», як ніколи, стали артикульовані, 
оскільки європейські країни, що називається, пішли вперед. 
Розуміючи те, що Світ не припиняє змінюватись, як і соціальні та 
економічні стандарти якості життя, що є інформаційно доступно 
українському споживачу, а відповідно – актуалізується запит на 
якісний стрибок. Українське суспільство традиційно покладає 
надію на політичний клас, який має здійснити цей стрибок у формі 
успішних реформ. 

Створюється враження, що політичний клас виховується і 
вирощується десь автономно, поза увагою суспільства, і що не 
суспільство продукує свій політичний клас. Місія останнього 
(суспільства) – влучно вгадати на виборах: хто месія – не змагання 
ідей і концептів, а саме «месія». Така модель поведінки приречена 
на те, що після виборів не спостерігається успішний стрибок 
економіки і персонального благополуччя, а тому бачимо 
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розчарування в електоральному виборі. Зміна влади в Україні 
жодного разу не привела до радикального поліпшення економічної 
ситуації і соціального становища [3, с. 5]. 

Завищені очікування спонукають до «розчарування», недо-
віри, критики і щодо представників політичного класу, і щодо 
державних інституцій. На цьому тлі наявні настрої відіграють 
позитивну роль, не даючи соціальних важелів переможцям 
електоральних перегонів «поглиблювати» реформи аж до автори-
таризму. Щоправда, на це впливають не тільки соціальні настрої, 
але і наявність конкуруючих політичних груп. 

 Інший автор, професор О. Майборода, називає поточну 
трансформацію і революційні події незавершеною українською 
революцією і продовженням пошуку українського варіанта. 

З моменту «Революції на граніті, ще за СРСР і далі – вже в 
незалежній Україні, відбулася низка соціально-політичних 
протестів (Помаранчева революція, Врадіївська хода, Податковий 
Майдан, Мовний Майдан, Євромайдан, Революція Гідності), 
цейтнотом яких була вимога змін і відновлення справедливості, а 
підтекст – актуалізація потреби реформ. 

У 2019 р. відбулися президентські і дострокові парламентські 
вибори, які, з одного боку, реалізували функцію виборів як 
«випуск пари», але, з іншого, продемонстрували електоральний 
сплеск у вигляді перемоги кандидата В. Зеленського з кратним 
(значним) відривом і підтвердження цих настроїв у вигляді 
перемоги партії Президента «Слуга народу», які власною 
фракцією створили правлячу більшість. Щодо нового – можна 
відзначити таку характеристику: що суспільство сприймало вже 
Президента В. Зеленського і його партію «Слуга народу» як «нові 
обличчя», що не заангажовані дотичністю до «влади» і як 
противагу старій номенклатурі, «старим обличчям». Саме в цій 
частині такий феномен можна зазначити як «електоральна 
революція». Відбулося не змагання ідеологем, або репутаційного 
досвіду, а виключно «прорив» нових. 

Ця електоральна хвиля (сплеск) мотивувалася теж тією самою 
ідеєю, що і протестні виступи – за зміни і справедливість. 
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Додатково це підживлювалося вірою в прості рішення і прості 
кроки, чому відповідав успішний імідж актора В. Зеленського, 
його риторика і образ Президента з телесеріалу «Слуга народу», 
який і зіграв актор. Електоральне волевиявлення не було 
ідеологічно орієнтованим. Пізніше було зазначено, що це ніби 
лібертаріанство, але очевидно, що, скоріше, щоб асоціативно не 
пов’язуватися з поширеними ідеологемами та відповідати іміджу, 
що все по-новому, не пов’язано з попередньою владою, з 
колишніми політиками, старими партіями тощо. 

У виборчій кампанії В. Зеленський вдало пропонував прості 
рішення на проблемні питання, як-то: «щоб зупинити війну, 
потрібно перестати стріляти»; щоб розібратися, «потрібно просто 
поговорити», мається на увазі з президентом РФ В. Путіним. З 
погляду простої логіки – все правильно, але інше питання – як 
воно буде реалізовуватися у практичній політиці. 

 
Результати першого туру президентських виборів: 
В. Зеленський – 30,24% виборців, 
П. Порошенко – 15,95% виборців, 
Ю. Тимошенко – 13,40% виборців, 
Ю. Бойко – 11,67% виборців, 
А. Гриценко – 6,91% виборців, 
І. Смешко – 6,04% виборців, 
О. Ляшко – 5,48% виборців, 
О. Вілкул – 4,15% виборців, 
Р. Кошулинський – 1,62% виборців, 
Інші кандидати (30 осіб) менше 1%. 
 

Уже перший тур показав майже подвійний відрив лідера, що 
демонструвало карколомні електоральні зміни. Далі ми будемо їх 
аналізувати. Також новим стала електоральна карта, а саме – те, 
що В. Зеленський здобув перевагу переважно і рівномірно на всій 
території України, за винятком Сходу (Донецька і Луганська 
області), де першість була за Ю. Бойко, та Західного регіону 
(Івано-Франківська і частина Волинської області), де першість 
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була за Ю. Тимошенко, та теж Західного регіону (Львівська і 
Тернопільська області), де першість була за П. Порошенком. 
Також було в Україні кілька округів з першістю Ю. Тимошен-
ко (208) і першістю П. Порошенка (11,12,18), що загалом не 
заперечує зазначеного вище. 

Насправді, дуже важливо, що депресивна теза, яку використо-
вували і технологи, і політики впродовж кількох виборчих 
кампаній про розділене українське суспільство на «Захід» і «Схід» 
і протиставлення цих уявних частин – спростована і не 
актуалізується. 

У другому турі виборів, коли залишилося два кандидати, 
В. Зеленський продемонстрував рівномірну динаміку підтримки 
його на всій території України. Першість (другий кандидат) 
П. Порошенко, який перед цим був Президентом, зберіг в округах 
Львівської області. Що, по суті, вже феноменально, оскільки 
діючим очільникам за фактом приписують і адмінресурс, й інші 
можливості ведення агітації, а за результатом потенціал 
електоральних настроїв перевищив назване.  

Умовно, основний кандидат, що називається від «влади» – 
чинний Президент П. Порошенко, скоріше за все не сприймав 
кандидата-артиста як основного опонента, більше того, на певних 
етапах він був бажаний, оскільки потенціал В. Зеленського 
недооцінювався. В свою чергу, ми припускаємо, що основним 
опонентом командою П. Порошенка вважалася кандидатка 
Ю. Тимошенко, і тому докладалися зусилля не допустити її до 
другого туру виборів. Ця місія була виконана, але для критики і 
руйнування образу В. Зеленського вже не лишалося часу. 

У конкуренцію, якщо говорити дуже стисло, вступило два 
тренди, які виявляються слоганами виборчої кампанії. Один – це 
«Зробимо їх разом». Другий – «Армія. Мова. Віра.». 

Виявилося, що суспільний образ «вони / їх» реально існує. 
Ним називали усіх політиків, чиновників різних рівнів, олігархів, 
від частини підприємців, особисті образи – тобто такий узагальню-
ючий образ. Більше того, перший слоган пропонує спільну дію з 
кандидатом, участь, залученість, а значить – значимість учасників, 
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а також помститися за власну неуспішність. Другий варіант – 
пропозиція цінностей, а кандидат осторонь і немає запиту на дію – 
щось статичне. Цінності правильні, ними могли бути і «сім’я», 
«любов», «правда», очевидно, й інші, але вони статичні, як 
даність. 

Теза про те, що в Україні немає ідеологічних партій, свого 
часу була майже крамольною, оскільки партійне будівництво 
тільки розгорталось і подібні твердження девальвували його. 
Сьогодні досить спокійно сприймається теза про те, що в Україні 
не ідеологічні партії, а політичні проекти. Така картина 
підтверджується хронікою рейтингів, а саме – появою нових 
партій, їх зростанням і потім занепадом чи «розчиненням» без 
залишку ідеологічних орієнтирів. Їх спільною рисою було не 
популярність ідеологічних принципів, а скоріше – успішна 
рекламна кампанія, як правило, «за все хороше» і асоціативне 
обличчя. Свого часу такі злети пережили партії СДПУ(о), НДП, 
«Наша Україна», БЮТ, Партія регіонів, Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», «Народний фронт», «Самопоміч». Причому, чим 
далі в минуле – більшу роль відігравав адмінресурс, можливість 
директивної агітації. Тепер більш значиму роль відіграють 
інформаційні технології. Але завжди – наявність фінансового 
ресурсу, який дозволяє фінансувати і організаційну роботу, і 
рекламну кампанію. 

Друга і більш системна причина полягає в тому, що такі 
суб’єкти, незважаючи на проголошені ідеї і принципи, 
об’єднуються на базі певних груп, які існували і без проголошення 
партійної структури і, очевидно, залишаться існувати і після 
електоральної девальвації їх партійних брендів. Вони уособлю-
ються з певними постаттями, до яких сьогодні є довіра, а завтра 
може не бути, тобто не об’єднуються навколо ідеї, яку б і надалі 
підтримували б незалежно від зміни лідера. 

Парламентські перегони 2019 р. продемонстрували збере-
ження кон’юнктури. А саме – швидкої появи нових суб’єктів, які 
виграли парламентські перегони і не мали попередньої історії 
політичної боротьби, громадської роботи, захисту прав громадян, 



 

161 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

чи будь-чого іншого, що наближало б суб’єкт до соціальної чи 
політичної участі. Для легітимації своєї суб’єктності вони охопили 
те, що називається громадський діяч: «волонтер», «експерт», «нові 
обличчя». (Попередники для легітимації включали «волонтерів», 
учасників АТО, Майдану, активістів тощо). Новими політичними 
проектами в 2019 р. стала партія «Слуга народу» і партія «Голос», 
а так звані «старі» партії фактично відійшли на другорядні позиції 
з майже карликовими фракціями, які поки не здатні створити 
парламентську противагу. 

Ці суб’єкти мало чим відрізняються від інших, які формують 
свій список навіть з пропагандою залучення сторонніх чи 
праймерізу, а за фактом – однією особою чи кількома 
наближеними, що зазвичай не афішується.  

Унікальним стало те, що нова хвиля витіснила низку 
мажоритарників, які вкладали у виборчу кампанію і значний 
матеріальний ресурс, і адміністративний, якому, за фактом, 
протиставлявся фактично бренд без ідеології і кандидати без 
відомих прізвищ. Але технологам вдалося досягти стійкого 
переконання, що бренд «Слуга народу» – це оновлення і системні 
зміни. Як ремарку, зазначу, що, описуючи феномен «підкупу 
виборців» (автор у 90-х. рр.), ще не розуміючи, як його можна 
подолати в окрузі, – моделював, що прямий підкуп з особистою 
винагородою має бути змінений, коли виборці почнуть голосувати 
не за особисту винагороду, а за колективну і, зрештою, за 
загальнонаціональну, у вигляді реформ і законопроектів [4]. Тому 
суспільний вибір у вигляді голосування за В. Зеленського і партію 
«Слуга народу» було подоланням і технологій підкупу, і 
адміністративного ресурсу на базі стійкого переконання в 
наступних змінах. 

Як ми зазначали вище – 2019 р. видався врожайним на 
вибори. Це вибори Президента України і дострокові парламентські 
вибори. Ці події вже назвали як «електоральний майдан», 
«контрбюрократична революція» тощо. Очікуваною несподіван-
кою стали спочатку високі рейтинги народних кумирів не як 
політиків (це В. Зеленського і С. Вакарчука), що транспортувалися 
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в політичний рейтинг і перемогу. На президентських перегонах 
С. Вакарчук не балотувався, хоча могла бути унікальна ситуація, 
коли б у другий тур вийшли два неполітики – артист і співак. Як 
відступ, зазначимо, що на парламентських перегонах С. Вакарчук 
взяв участь з нашвидкуруч новоствореною партією «Голос», але 
рейтинг вже просів і становив 5,82% від кількості тих, хто 
проголосував. 

Відзначимо важливі власні спостереження щодо падіння 
рейтингу цього кандидата, як характеристику українського 
виборця. Воно полягає в тому, що поки співак не брав участі в 
політичній діяльності – він мав потенційно високу впізнаваність і 
високу довіру (очікувань) для конвертації в політичний рейтинг. 
Саме в період президентської кампанії, коли співак не 
балотувався, – рейтинг просів. Можливо, через те, що він виявив 
«замасковану» політичну позицію, тобто вже долучився до 
політичного поля. Замаскована позиція була в акції, яку підтримав 
співак С. Вакарчук «голосую не по приколу!» Вона, очевидно, 
була на користь політичного кандидата і діючого Президента 
П. Порошенка, який, у свою чергу, мав високий антирейтинг. 
Думаємо, що український виборець широким колом готовий 
проголосувати за ідейно, теоретично, політично не визначеного. 
По-перше, це дозволяє надавати бажані риси й ідеї своєму 
кандидату, а також ширший спектр очікувань. Тобто, визначеність 
одразу звужує банк виборців. Зазначимо, що визначеність і 
підтримка ідеологій в Україні відносно низька. Так, підтримка 
комуністичної ідеології – 3,8%; соціалістичної – 5,8%; соціал-
демократичної – 10,2%; зелених – 1,6%; ліберальної – 2,1%; 
християнсько-демократичної – 3,7%; націонал-демократичної – 
14,5% [5, с. 487]. Також є ті, хто не підтримує жодної, – 9,8%. 
Тому ідейна невизначеність кандидата в Президенти В. Зе-
ленського була не його слабкою стороною, як вважали опоненти, а 
чітко прогнозованою – так звана технологія «ухопити кожного». 
Натомість, максимально чітка визначеність кандидата в 
Президенти П. Порошенка, яка зводилася до слогана «армія, віра, 
мова», також звузила коло виборців. Теза «армія», що може 
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інтерпретуватись як війна, оборонна сила, – виявилася 
програшною, оскільки в риториці іншого кандидата звучало: «буду 
радитись з народом», «треба поговорити», що було значно ширше 
і могло включати різні і протилежні ідеї. 

Парадоксально і дещо підзабуто, що попередня електоральна 
хвиля, на базі якої Президентом став у 2014 р. П. Порошенко, а 
базою парламентської більшості (того самого року) – політичні 
сили Блок Петра Порошенка (21,82%) і «Народний 
Фронт» (22,14%), яких нищівно критикують і на критиці яких 
формувалася нова хвиля, виграли попередню кампанію, фактично, 
з аналогічним трендом – мир, «жити по-новому», очищення 
(люстрація). Тобто, суспільний запит різко не змінився. 
Електоральна перемога вже нових політичних героїв відбулася на 
тому самому тренді – що мир можна досягнути і все буде по-
новому. Відповідно, виборець здійснив селекцію, змінивши 
політичні групи, але не змінив загальну мету – прагнення миру і 
змін. Зазначимо, що тренд «так жити не можна!» зберігається, але 
український виборець не відповідає на питання, «а Як?». 

Як те, що П. Порошенку вдалося акумулювати імідж у 2014 р. 
політика, що виступив проти корупційної системи (тоді «систе-
мою» уособлювався попередній президент В. Янукович і Партія 
регіонів), так і те, що потрібно змінювати країну, «перезаванта-
жувати», «жити по-новому», що були основними переможними 
гаслами 2014 р., сприяли його перемозі у попередній виборчій 
кампанії. 

Голосування в 2019 р. потенційно теж було саме за зміни – ні 
старим політикам, змінимо («зробимо їх»), а символом змін уже 
проти «корупційної системи» П. Порошенка став В. Зеленський і 
нова партія «Слуга народу». На парламентських виборах 
політична партія «Слуга народу» набрала 43,16% від кількості тих 
хто проголосував. Цікаво, що в 2014 р. теж 43% сумарно 
проголосували за зміни, проти старої системи в образі БПП і НФ, а 
НФ ще мав імідж сили молодих політиків. Так і в 2019 р. 43% 
проголосувало за зміни, проти старої системи і за молодих в образі 
нової політичної партії «Слуга народу». Це не тотожні між собою 
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43%, але вони демонструють значну частину суспільства, яка 
потребує трансформацій. 

У 2014 р. і 2019 р., незважаючи на зміни лідерів і партій, – 
українське суспільство голосувало за зміни, і ми вбачаємо 
наявність потреби реальних реформ. Суспільству, з ряду причин, 
дискомфортно в наявній політичній і державній системі. 

Очікування реформ формують кілька груп з різними 
орієнтирами. З одного боку, соціальні потреби і орієнтири 
випереджають трансформаційні процеси в політичній і економіч-
ній системі. І тому є потреба в змінах у бік прозорості, 
конкурентності тощо. А з іншого – є очікування (в тому числі 
патерналізм) від держави, яка має забезпечити і гарантувати, а 
тому наявна потреба в бік контролю, обмеження, регламентації 
цін, покарання олігархів тощо. Спільне, що об’єднує ці дві 
діаметрально протилежно орієнтовані групи, це потреба змін, яка 
актуальна і для першої, і для другої групи. Тому політична агітація 
часто не вдається до тлумачення інструментів і засобів, оскільки 
«тлумачення» одразу призведе до втрати однієї з груп. 

Проте електоральний цикл 2019 р. реально змінив політичну 
палітру і риторику. Зміна політичної палітри полягає в тому, що 
відомі політики і чинний Президент програли президентські 
вибори умовно неполітику на президентських перегонах. За 
незначного відриву переможця від другого місця – це могло 
означати конкуренцію візій. Але значний відрив кількості голосів 
переможця В. Зеленського 73,22 % проти 24,45 % П. Порошенка – 
говорить про умовну зміну епохи, за яку і агітували. Важливо 
відзначити, щодо реальних змін, це той факт, що адміністративний 
ресурс не використовувався «по безпределу» і за фактом не 
спрацював. Це позитивна характеристика новели політичної 
системи, тепер важливо її тривале використання. 

Передвиборча риторика різних кандидатів типу «армія, мова, 
віра», «новий економічний курс», «мир», «зменшимо ціну на газ» 
не витримали конкуренції з однією тезою «зробимо їх разом». 
П. Порошенко вже сприймався як «стара система». Кожен з 
кандидатів у Президенти говорив про необхідність боротьби з 
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корупцією, все ж більша довіра виникла до символічної тези 
«зробимо їх разом», куди вкладено розуміння і покарати 
корупціонера, і відставка «старим» політикам, а основне – 
«разом», тобто ви важливі, ви залучені, ви впливові. Однозначно, 
що раціональні слогани, але аналогічні за змістом, принесли б 
менше електоральних симпатій. Умовно – «буду боротися з 
корупцією», або «поборю корупцію», не дадуть такого захоплення, 
як “зробимо їх разом”. Ми це говоримо тому, що суспільство 
вірить у прості рішення, в реформи в одну дію, тобто, прагне 
емоційні настрої обміняти на прагматичні наслідки в реальному 
секторі економіки. Безумовно, що в цьому гаслі спрацював і 
реванш за власну фрустрацію, яка викликана очевидним розша-
руванням суспільства, в якому одна частина демонструє 
невиправдану розкіш і здебільшого пов’язана з владною 
верхівкою. 

Схематична конфігурація (розташування) конкурентів у 
передвиборчій президентській кампанії на старті була такою. Два 
основні опоненти, що боролися за першість, – це були Ю. Тимо-
шенко і П. Порошенко. Інші кандидати психологічно не 
сприймались як такі, що борються за першість. За фактом, вони 
брали участь у перегонах для збереження банку виборців в 
очікуванні парламентських виборів, умовно, для збереження 
рейтингів «своїх партій» і банків виборців. При цьому, фактично 
всі будували передвиборчу агітацію на критиці чинного 
Президента П. Порошенка. В свою чергу, потенційний кандидат 
В. Зеленський зберігав інтригу, а значить – і увагу, вступив 
пізніше «основних» кандидатів у перегони, коли «основні» з їх 
тезами і виступами вже викликали звикання і не демонстрували 
новел. 

Так, кандидатами в Президенти України в 2019 р. були: 
В. Зеленський, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко, 
А. Гриценко, О. Ляшко. Це ті кандидати, чиї виборчі кампанії були 
помітними. Разом з тим, один з ранніх помітних стартів був у 
кандидата С. Тарути, але, як і масове розповсюдження бордів у 
кандидата В. Скоцика, це не дало електорального сплеску. Всього 
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було зареєстровано 44 кандидати, з яких 5 зняли свої кандидатури. 
Звичайно, можна говорити про ступінь помітності інших 
кандидатів, але за фактом у більшості були «мовчазні» кампанії. 
Тут може бути як «наївне» висування і обмаль коштів, так і 
«технічне» висування з метою використання квот для формування 
виборчих комісій. 

Як ми вже писали, після президентських перегонів 2019 р. 
відбулися дострокові парламентські вибори, за результатом яких 
створена більшість, сформована однією партією «Слуга народу», 
за яку проголосувало 43,16 % виборців з-поміж тих, що взяли 
участь у голосуванні. Вона однозначно асоціювалась як партія 
новообраного Президента В. Зеленського. Особливістю було те, 
що «партія» не демонструвала ідеологем, персоналій, за неї 
голосували на знак підтримки новообраного Президента. 

Але маємо зазначити, що в українських реаліях голосування 
за зміни – це ідея певного делегування, а саме: те, що парламент 
має зробити, аби все було добре. Але концепт «щоб було добре» 
дуже слабо розроблено. Вибори стали досить примітивними з 
погляду сенсів. Свого часу доводилося на лекціях розповідати, що 
у народів з низьким рівнем освіти і поширеною безграмотністю 
виборці, не маючи змоги читати програми, голосують за картин-
ки – намальований тракторець чи сонце. Фактично ми сьогодні 
маємо аналогію. Виборець може казати, що передвиборча 
програма важлива, але за фактом голосує за символи – гасла на 
бордах, зовнішній вигляд тощо. Як ремарка, зазначимо, що, 
голосуючи за «борд» (гасло на зовнішньому носії реклами), де 
йдеться проти олігархів, тощо, – не розуміємо, що цей носій 
інформації теж кимось і значними коштами оплачено, що говорить 
про належність до уявної групи олігархату. Тут і далі ми 
аналізуємо вибори і виборчі кампанії за зовнішніми ознаками. 
Матеріальна частина лишається невідомою, оскільки публічні 
кошти, що вимушено декларуються, це лише частина всіх витрат. 

Фактично, після парламентських виборів в інформаційному 
полі від імені вже політичних фракцій, якими стали «Слуга 
народу» (254 мандати), «Опозиційна платформа – за життя» (43 



 

167 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

мандати), ВО «Батьківщина» (26 мандатів), «Європейська солідар-
ність» (25 мандатів), «Голос» (20 мандатів), маємо помітними, 
безумовно, партію «Слуга народу». Незважаючи на відмінні заяви 
різних членів команди, вони зберігають імідж, що називається 
«змінюємо країну». Саме тому позитивно сприймається швидке 
голосування, швидке ухвалення законів, розпуск ЦВК, нові 
призначення, ба навіть порушення регламенту, бо все це підходить 
під шаблон «змінюємо країну», за що і голосували виборці. 

Специфічність ситуації, що поки не актуалізовано, це, по-
перше, те, що ті, хто не увійшов у більшість – тобто опозиція, не 
мають доступу до формування порядку денного, постановки на 
голосування власних законопроектів. Тобто – політичне ігнору-
вання більшістю. Це суперечить передвиборчим «натякам», що 
будемо радитись і т. д. Проте це суспільством не сприймається 
негативно, оскільки частина політиків не асоціюється як частка 
суспільства чи представники. Політичні групи, які не мають 
впливу на владу, в цьому разі через законотворчі ініціативи та інші 
види парламентської діяльності будуть спрямовувати свої сили на 
інші засоби впливу. Передусім це вуличні акції і протести, 
блокування, але також не виключаються і специфічні форми, такі, 
як підкуп і компромат.  

Також не сформована однополюсна опозиція. Фактично 
чотири фракції, кожна з мінімальним впливом, тримаються 
автономно. Тобто, наявні чотири мікроопозиції («Опозиційна 
платформа – за життя», ВО «Батьківщина», «Європейська 
солідарність», «Голос»). Вони не можуть подолати чи блокувати 
голосуванням наявну більшість. На кінець 2019 р. час від часу 
лунає критика в бік більшості, але чуємо і натяки на співпрацю, 
чого не було в попередній політичній практиці.  

Також зазначимо, що фракції теперішньої опозиції, як 
мінімум, були дотичні в минулому до провладної більшості, окрім 
новоствореної партії «Голос». Тому амбіції і потенціал лідерів 
залишаються, а це означає, що маленькі фракції не позбавлені 
прагнення політичного «реваншу». Очевидно, що форми проти-
стояння і політичної боротьби змінюватимуться. Згадаємо умовну 
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аналогію, що мало хто вірив у подолання Комуністичної партії 
України, чиє домінування було закріплене навіть у Конституції, 
яка переважала і чисельно, і фінансово, проте її дискредитація 
звела потенціал нанівець. Так само «помаранчева електоральна 
хвиля» підняла на політичний олімп «Нашу Україну», яка, 
сприймалось, що прийшла надовго, а вже в наступній каденції її 
політичний успіх замінила «Партія регіонів», яка прийшла ніби 
назавжди, проте не відбула повної президентської каденції, 
поступилася першістю новим силам Блоку Петра Порошенка і 
«Народному Фронту», які за одну каденцію не витримали 
конкуренції, і першість посіла знову нова сила – партія «Слуга 
народу». Незмінним лишилася щоразу перемога «нових», які 
демонструють пікові настрої підтримки. 

 Сучасна кон’юнктура настроїв буде дозволяти і помилки, і 
недолугі виступи окремих членів команди. Більше того, команда 
Зеленського використовує нову для українського політичного 
класу практику, а саме – вибачатися, перепояснювати, що цілком 
позитивно сприймається і є амортизаційним стримувачем нако-
пичення негативних оцінок. Ми також прогнозуємо, що скоріше за 
все у разі появи політичних скандалів команда Зеленського буде 
позбавлятися (зрікатись) таких членів, що зберігатиме позитивний 
імідж. Така практика, – це новий елемент політичної практики. 

 Парламентські вибори 2019 р. теж підтвердили нову 
кон’юнктуру, а саме те, що новостворена політична партія «Слуга 
народу», яка однозначно асоціюється вже з новим політиком – 
новообраним Президентом України В. Зеленським, – здобула 
перемогу і в загальнонаціональному окрузі, і в багатьох 
мажоритарних. Суть полягає в тому, що партія не мала ані 
політичної історії, ані відомих політичних лідерів. Ба навіть 
частина її кандидатів не вела агітацію в округах, але вони 
вигравали. Таким чином змінена парадигма політичного поля. Як 
гіпотеза – можемо очікувати нової політичної каденції, нового 
яскравого образу (можливо, це буде інтелектуальний аскет, як 
противага попереднім політичним образам; можливо, технар, що 
здатен організувати). Не виключається атомізація, як мінімум, 
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поява з уявно великої партії «Слуги народу» кількох нових 
проектів, що конкуруватимуть з іншими новими проектами. 
Формально лишається потенціал для авторитаризації на базі 
потреб навести порядок, стабільності і сильної руки. 

Українське суспільство відчуває брак залученості і участі в 
політичних процесах. Щиро реагує на заклики про власну 
значимість, але делегує виконання власної мрії – «роботу» 
новообраним. Не витрачаючи власного соціального ресурсу, – 
будь-які прагматичні результати не будуть оцінені. Тому раціо-
нальний звіт Президента, парламенту, уряду не буде рейтинговим, 
а це означає, що слід очікувати сценаріїв, наповнених емоціями. 
Це за умови курсу на продовження участі в політиці в 
подальшому. Не виключений варіант «місіонерства», а саме – на 
фоні високого рейтингу Президента В. Зеленського, правлячої 
більшості «Слуги народу» в парламенті і, відповідно, нею 
сформованого уряду зробити певні рішення (відкрити шлюзи) для 
швидкої великої приватизації державного майна або швидкої 
приватизації землі. 

Таким чином, голосуючи на парламентських виборах 2019 р., 
український виборець надав перевагу новій політичній силі (без 
політичної історії, політичного досвіду, політичної участі, 
політичної діяльності), без відомих облич і без ідеології. Виникає 
запитання, за що голосував виборець? 

Як не парадоксально, але використана інтерпретація «класич-
них» очікувань. Тобто, новий порядок денний не запропонований. 

По-перше. «Бандитам тюрми», відоме гасло НРУ (Народного 
Руху України) ще з початку 2000-х рр., трансформувалося в 
аналогічне за змістом «Прийде весна – будемо саджати!» 

По-друге. «Почую кожного», відомий слоган кандидата в 
Президенти, а потім і Президента В. Януковича з 2010, говорить 
про те, що вже навіть політтехнологи вказують на відчуття в 
суспільстві, на наявне щось як таке, що не залучене до політичного 
процесу, а політичний клас достатньо автономізований. Ця 
частина змісту була реалізована не гаслом, а дією, а саме – 
меседжами в соціальних мережах з кавою і таке інше, що ламало 
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бар’єр. Також наглядна демонстрація політичного ліфтингу, що в 
список політичної партії «Слуги народу» потрапляли не звичні 
«господарники» чи директори заводів, а «звичайний» фотограф, 
артист, десь лікар, активіст, експерт, ба навіть безробітні і, ніби, за 
анкетою в Інтернеті, що разом демонструвало відкритість. До речі, 
тренд попередньої парламентської кампанії «волонтер, майда-
нівець, добробат АТО» змінився на «експерта». Команда В. Зелен-
ського вдало демонструвала готовність радитися з експертами. 

По-третє. Гасло і назва «Наша Україна» говорило не про що 
інше, як уявний політичний клас: вони ж корупціонери, вони ж 
«приватизували» Україну, а ми (народ) повернемо Україну собі. 
Ця сама логіка закладена в гасло президентської і парламентської 
кампаній В. Зеленського і «Слуги народу» – «Зробимо їх!», тобто 
покараємо старих політиків, чиновників тощо. 

Новий порядок денний не запропонований, за винятком 
кількох тез, як діджиталізація і країна в смартфоні. Це означає, що 
порядок денний не вичерпаний. Суспільство відчуває соціальну 
несправедливість в образі чиновника-корупціонера і олігарха. Це 
відчуття породжує недовіру до органів та установ і депресивні 
настрої в цілому. Суспільство відчуває себе незалученим і 
неважливим, що накладає ще один шар депривативних настроїв.  

Однозначно, потрібно вибудовувати канали комунікацій зі 
суспільством і в суспільстві, оскільки класичні канали, такі як 
громадська приймальня політика і скарга в держоргани, застаріли і 
не реалізовують місію; популяризовані громадські слухання не 
стали популярними і реальними; відносно нові, як громадські ради 
при держорганах, наявні номінально і теж не реалізовують 
покладеної функції; електронні петиції, як канал комунікації з 
владою, досить тонкий сегмент. 

В Україні і пропаганда, і виборчі кампанії переважно 
побудовані на постійній критиці влади, політиків як таких тощо, 
що виховало певну політичну культуру з елементами хронічної 
недовіри, зневаги, постійного заперечення, але водночас з 
постійним прагненням патерналізму. Так от, така віра (паралельно 
з власною неучастю, коли людина не здатна оцінити необхідні 
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трудовитрати) призводить до того, що в «один крок» можна 
змінити і покращити систему – і політичну, і економічну. Тому 
паралельно існують високі очікування на зміни і на економічне 
зростання. Можливо, не свідомо, але Прем’єр О. Гончарук на 
старті своєї роботи (2019 р.) одразу заявив про можливість 40% 
зростання ВВП, щоправда, прокоментував, що за п’ять років і що 
це мета. І це на тлі реального зростання в межах 3 %. Загалом, це 
не що інше, як віддзеркалення завищених очікувань і віри в 
«стрибок». В умовах, коли такого зростання не буде, розпочнеться 
зворотна хвиля: апатії, розчарування, критика. Брак очікуваного 
зростання може бути замінений (підмінений) вдалим PR / 
пропагандою та вмінням пропонувати свій порядок денний. 

Місія сучасної політичної системи – це забезпечувати канали 
виявлення латентних настроїв та їх імплементації, оскільки тільки 
традиційні вибори не забезпечують цього. Суспільство стає все 
більш складнішим за структурою, а тому виникають кластери, які 
не залучені і не помічені старими методиками управління і 
комунікування. Вони можуть бути носіями нового порядку 
денного, а їх незалученість сприяє зниженню довіри до політичної 
системи, її делегітимації – демонструє відставання реформатор-
ських потуг від нових соціальних запитів. 

У словах агітаційної кампанії Президента В. Ющенка чули 
«разом нас багато» і вкладали в це ідею спільної ідентичності 
громади і нової влади. Наступний Президент В. Янукович 
агітаційно декларував «почую кожного», в чому теж бачили і 
спільність, і комунікацію. Так само, як в агітці наступного 
Президента П. Порошенка «жити по-новому» бачили ті самі нові 
комунікації народ-влада, і Президент В. Зеленський теж запропо-
нував, що буду запитувати у суспільства. 

Фактично 15 років поспіль цим послуговувалися змінювані 
лідери нашої держави, очевидно дякуючи технологам, які вдало 
підказують ключову тему про комунікації, ліфти, потребу бути 
почутим (залученим), яку ми інтерпретуємо як слабкість 
інститутів участі. Новий демократичний уклад передбачає не 
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патерналізм, що суспільство теж очікує, але і нове – це участь. 
Бути почутим у широкому сенсі – впливати, бути залученим. 

Власне відчуття незалученості суспільство підтверджує через 
соціологічне опитування, що 86,9 % не належить до жодних 
громадських організацій. Відповідно, як ремарка, участь у 
профспілках не сприймається як громадська організація, тощо. 

Також суспільство дивно розуміє природу фінансування 
громадської діяльності. Громадська діяльність – це суспільне 
життя, яке може бути формалізоване і не формалізоване. А от 
суспільство вважає, відповідаючи на запитання, хто має фінан-
сувати громадські організації, – переважно (43% громадян), що 
міжнародні (закордонні) донори. Тобто, 43% вважають, що внут-
рішнє життя громади має фінансувати хтось із-за кордону. Чи це 
не є парадоксом. З таких настроїв випливає і віра в закордонних 
інвесторів, що хтось звідкись має приїхати і профінансувати 
громадське життя і стагнаційну економіку. Насправді – це 
відголоски патерналізму і демонстрація власної невідповідальності.  

Проте українське суспільство виробило модель позитивних 
очікувань, прагнення патерналізму і раз на десять років 
демонструвати збій системи. Це говорить про те, що віра в дію «в 
один крок» домінує. А практика системної участі, системного 
громадського тиску, корегування політичного курсу поступається.  

Тобто лишається модель набирати і призначати когось 
відповідального за реформи. Скажімо, які сигнали ідуть від селян 
щодо зміни аграрного законодавства, стимулювання фермерського 
і т. д.? Відповідь – публічно ніяких. Разом із тим, селяни, 
очевидно, очікують, що хтось таке прийме і щось буде краще. Така 
модель апріорі хибна. Вагома частка абстрактних уявлень у 
суспільній свідомості – окрема тема для дослідження. 

Враховуючи той факт, що кластер підприємців не є 
електорально вагомим, відповідно, ми не бачимо в агітації і 
промовах тез щодо бізнесу, хіба що узагальнюючими штрихами: 
«знизили податкове навантаження», – такі були рекламні борди 
часів президентства В. Януковича, ще до Революції Гідності. При 
президентстві П. Порошенка реалізувалась ініціатива з відповід-
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ним законопроектом – «стоп маски-шоу». Але ані в першому, ані в 
другому випадку це не стало оцінюватися як заслуга Президентів, 
і, здається, останнє, що реально є важливим у зміні кон’юнктури – 
ставлення до бізнесу, – навіть і не згадувалось.  

Виникає парадоксальний психологічний замок. Суспільство 
очікує матеріальних вигод, таких як підвищення зарплат, 
зниження тарифів, ремонт доріг, а оцінює політику і владу за 
емоційним сприйняттям. Причому «політика» – це те, що виборець 
бачить у ЗМІ, а «влада» – це разом усі чиновники, службовці, 
призначені і обрані, різних рівнів, судді, прокурори тощо. 
Виборець, як споживач, той, хто очікує «покращення», апріорі 
буде незадоволений і формувати потенціал недовіри тощо. 
Лікування цієї ситуації – це зростання громадянського сектору й 
особистої залученості і впливовості на різного масштабу процеси, і 
необов’язково на загальнонаціональні. Штучне, або адміністра-
тивне, стимулювання громадянського сектору матиме зворотні 
наслідки. Місія «влади» – не ізолюватися, хоча за зовнішніми 
ознаками вже нова влада демонструє певну ізоляцію. Це, 
передусім, репліка голови Офісу Президента А. Богдана, що нам 
журналісти непотрібні, мовляв, ми спілкуємося з народом 
безпосередньо. За фактом, журналісти – це один з каналів 
комунікування і відмова від нього, за великим рахунком, тільки 
шкодить. Відеозвернення Президента – цілком прийнятний 
формат, але без зворотних запитань (прес-конференція), він теж 
обмежує канал комунікування. Поява кортежів і охорони 
символічно теж не працює на імідж доступності і комунікацій з 
владою. Проте це окреме системне питання про автономність і 
закритість політичного класу, соціальні ліфти тощо.  

Що ми помічали, так це те, що умовна команда реагує на 
подразники, на настрої. Саме з цим ми пов’язуємо те, що після 
кількох скандалів з журналістами і поширення відповідних тез про 
зневагу і закритість, неготовність спілкуватися – Президент 
В. Зеленський дає безпрецедентну за часом прес-конференцію, 
чим інформаційно перебиває певний негатив. 



 
 

174 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 2 (98)  
 

Суспільні акценти і ЗМІ задали лінійку настроїв, які 
артикулюються короткими визначеннями, як-то «стара злочинна 
влада» і негативне ставлення до «старих облич». Відповідно – 
запит на «нові обличчя». В цьому контексті для нині масового 
виборця (ми підкреслили, що саме зараз, бо виборець у своїх 
настроях змінюється) симпатичним видається веселий і стриба-
ючий Президент (у день інавгурації), Президент без краватки і з 
закоченими рукавами сорочки, споживання шаурми на заправці, 
інтерв’ю, сидячи на сходах, пропозиція перенести Адміністрацію 
Президента, розпуск парламенту – всі ці кадри відеоряду говорять 
про сприйняття тренду «зміни системи», «нова політика», 
«доступність влади». Але також розуміємо, що це зовнішня форма, 
яка ще не викриває суті. 

 
ВИСНОВКИ: 
1. В українському суспільстві сталим залишається запит на 

«зміни» (реформування, оновлення, трансформацію, перезаванта-
ження), проте різні соціальні категорії і кластери мають відмінну 
інтерпретацію цих «змін», умовно, існуючу модель трансфор-
мувати в державу «нічний сторож», яка в ніщо не втручається. На 
іншому фланзі – запит на «прозору державу» з рівними умовами 
для всіх. І, зрештою, є прагнення держави «патрона», яка має 
забезпечити і гарантувати. Більш ретельне вивчення очікувань 
виявить й інші модифікації суспільно-політичного устрою, але 
вони, як мінімум, заперечують одна одну при спільній похідній, 
що потрібні зміни.  

Отже, зміни в одному з напрямів викликатимуть незадо-
волення соціальних категорій прихильників інших концептів. 
Невиправдані очікування спонукатимуть до збереження соціаль-
ного незадоволення, латентних протестних настроїв.  

Ми передбачаємо, що підміна запиту на зміни може 
відбуватися шляхом пропаганди, популізму і PR. Надалі виника-
тиме питання балансу реальної модернізації суспільного укладу і 
функціонування політичної системи з пропагандою і популізмом. 
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2. Разом із тим, прагнення модернізації не реалізується в 
постійну громадську роботу, лобізм тощо. Виникає когнітивний 
дисбаланс. З одного боку, прагнення до змін («покращення вже 
сьогодні»), але при цьому не готові докладати зусилля, виходити із 
зони комфорту, умовно заробляти більше і більше сплачувати 
податки, оперувати прагматичними цілями, як предметні вимоги – 
відсоток оподаткування, квоти тощо. 

3. Запит на зміни, а саме – реформування політичної системи 
і економічних відносин підмінено пропозицією «нових облич». 
Тут присутня і романтична віра простою дією реалізувати системні 
зміни. Формування партійних списків, пошук нових облич, 
ініціація рекрутингових акцій до цих списків не що інше, як 
запізнення в систематичному демонстративному оновленні 
політичних груп, демонстрації походження (зростання) нових 
лідерів, тобто, штучна інтерпретація походження «нових облич». 
Раціонально, здавалося б, що «нове обличчя» без попередньої 
історії, досвіду соціальної роботи, політичного зростання є 
недоліком, але в українському суспільстві це вважається позитив-
ною ознакою, ніби непов’язаності з кланами (олігархами, старими 
політиками). Проте сам факт наявності «нового обличчя» чи зміни 
політичних груп не забезпечує трансформації політичної системи. 
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МЕХАНІЗМИ ІНКОРПОРАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ  
В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ЦИКЛІ 2019 РОКУ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглядаються механізми інкорпорації української 

політико-управлінської еліти в електоральному циклі 2019 року. 
Проводиться якісний та кількісний порівняльний аналіз депутатсь-
кого складу Верховної Ради України VIII та IX скликань за рівнем 
оновлення «нових облич», віковим показником. Здійснюється аналіз 
відсоткового показника осіб у партійному розрізі, що стали 
народними депутатами вперше у Верховній Раді IX скликання. 
Розглянуто механізми створення політичних сил, стан парламент-
ської опозиції та партійний розріз парламенту IX скликання. 

Ключові слова: рекрутування, «електоральна революція», 
монобільшість, «механізми входження в політико-управлінську 
еліту», кланово-олігархічний політичний режим, інкорпорація, 
політична опозиція. 

Olga Naumenko. Mechanisms of political elites incorporation in 
the electrical cycle of 2019 in Ukraine. The article discusses the 
mechanisms of incorporation of the Ukrainian political-power elites in 
the 2019 electoral cycle. The qualitative and quantitative comparative 
analysis of the deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine of VIII and 
IX convocations is held, according to the level of updating of «new 
faces», by age indicator. The percentage of people in the party section 
who became MPs for the first time in the Verkhovna Rada of the IXth 
convocation is analyzed. The mechanisms of creation of political 
forces, the state of parliamentary opposition and the party cut of the 
parliament of the IX convocation are considered. 

Key words: recruiting, «electoral revolution», mono-majority, 
«mechanism of entering into political-power elites», clan-oligarchic 
political regime, incorporation, political opposition. 
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Вагомого значення в українському суспільстві набуває 
функціонування «елітарних ліфтів» для переміщення політично 
здібних індивідів у горизонтальному і у вертикальному напрямі 
суспільної ієрархії та значення політичних партій у функціону-
ванні цих ліфтів. Механізми рекрутування до управлінської 
верхівки мають закритий характер та зазнають впливу інтересів 
фінансових спонсорів. Рекрутування до «елітарних ліфтів» 
залежить також і від типу виборчої системи та наявної 
нормативно-правової бази.  

Рекрутування еліти або канали елітоутворення є механізмом її 
формування. Зокрема, під рекрутуванням мається на увазі процес 
відбору та просування людей в активне політичне життя. Під 
каналами рекрутування розуміються соціальні інститути, за допо-
могою яких людина може досягти владних позицій [1, c.158].  

Рекрутування політичне є процесом відбору та залучення 
людей до активної політичної діяльності та їх безпосередня 
підготовка для роботи в органах виконавчої та законодавчої 
політичної влади. Історично, в докапіталістичних суспільствах 
рекрутування здійснювалося главою держави самостійно. В сучас-
ному суспільстві рекрутування здійснюється через політичні 
партії, оскільки засади здобуття політичної влади є виборними. 
Процес політичної соціалізації як різновид рекрутування 
передбачає залучення людей у членство та діяльність політичних 
партій і громадських організацій [2, с.631].  

Рекрутування еліт є їх формуванням та поповненням новими 
членами. Виділяють два типи рекрутування: відкритий тип – 
здійснюється на основі конкурсу відповідно до здібностей 
претендента; закритий тип – формування еліти здійснюється 
вихідцями з вузького елітного прошарку, що характеризується 
низькою вертикальною соціальною мобільністю [3, с. 340].  

Поняття «механізми входження в політико-управлінську 
еліту» ще не є достатньо категоріально розробленим та методо-
логічно обґрунтованим як у вітчизняній, так і зарубіжній 
політичній науці, а тому поки не має загальноприйнятого 
етимологічного визначення. Серед визначень цього терміна, 
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представлених у дослідженнях низки вчених, присутні такі, як – 
«Інкорпорація в еліту є нагородою, надання якої супроводжується 
присвоєнням початкового політичного капіталу» (О. Криштанов-
ська) [4, с. 40], «Механізмами рекрутування політичної еліти є 
принципи просування до її складу новобранців, які відрізняються 
залежно від політичного устрою чи історичної епохи (такими 
принципами були кровна спорідненість, спадок, володіння 
власністю, професійна компетентність, партійна належність, 
особиста відданість, старшинство чи вислуга років, протек-
ціонізм)» (О. Гаман-Голутвіна) [5, с. 101], «Інкорпорація в еліту – 
це залучення до вузької і досить замкнутої групи осіб, яка має 
значні привілеї, до політичної корпорації та її капіталу, дивер-
сифікованого у багатьох конкретних проявах» (І. Равлик) [6, с. 97].  

Визначення терміна «механізми входження в політико-
управлінську еліту», які застосовуються у дослідженнях, недостат-
ньою мірою розкриті в межах політичної науки і потребують 
подальшої розробки. Насамперед, потребує етимологічного тлума-
чення сам термін «механізм». Синонімічно «механізм» можна 
тлумачити як «процес» або «процедура», в іншому значенні, як 
«спосіб». Ми можемо розглянути «механізм» як сукупність таких 
організаційних ланок: органи державної влади та структури 
приватного капіталу, людські ресурси як засоби задля отримання 
влади та її закріплення. Додатковим засобом для встановлення 
міцних владних позицій у сучасному суспільстві є грошові 
ресурси. На ґрунті цих складових певна особа здійснює 
входження, або «інкорпорування», до органів виконавчої, законо-
давчої влади і органів місцевого самоврядування.  

На нашу думку, механізм входження може тлумачитися і як 
система процедур, яку повинна пройти людина, перш ніж обійняти 
відповідну посаду в вищих щаблях органів державної влади, тобто 
бути «рекрутованою» до неї. 

Російський соціолог Г. Ашин відзначав, що «в стабільних 
політичних системах рекрутування еліти здійснюється згідно з 
ретельно розробленими процедурами». У стабільних політичних 
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системах здійснюється рекрутування або зміна еліт, в нестабільних 
системах – неглибока трансформація еліт [7, с. 388–389].  

Українська дослідниця М. Пірен визначала, що на сьогодні ще 
не достатньою мірою науково обґрунтовані основні категорії 
політології, такі як «еліта», «політична еліта», «політичний 
елітизм», «демократичний елітизм», «механізм формування еліти», 
«критерії елітарного відбору». Процес політичної елітизації на 
сьогодні, за М. Пірен, утверджує нову модель політико-
управлінської еліти [8, с. 242,249].  

Відтворення владної еліти відбувається за трьома моделями: 
1) рекрутування – кооптація вихідців з інших соціальних страт; 
2) репродукція або самовідтворення; 3) циркуляція – повна заміна 
еліти представниками інших соціальних страт [9, с. 176]. 
Простежуючи у часі розвиток політичної еліти, можна побачити, 
що більша частина осіб у політиці та державному управлінні і 
раніше перебувала в цих колах, притік нових людей відбувається 
досить уповільнено та фрагментарно. 

Український дослідник О. Крюков виділяв два механізми 
рекрутування політичної еліти – шляхом призначень та шляхом 
виборів. Паралельне застосування обох механізмів спричиняє 
формування неоднорідної політичної еліти, що дозволяє виділити 
в її структурі дві взаємозалежні спільноти: 1) політична еліта, 
просування до якої відбувається шляхом виборів: Президент, 
депутати всіх рівнів, лідери політичних партій; 2) еліта, утворена 
шляхом призначення: міністри та інші чиновники, які заповнюють 
управлінські структури державної влади [10, с. 28–29].  

На нашу думку, поняття «механізми входження в політико-
управлінську еліту» включає в себе процес або процедуру, яка 
регламентує входження особи до виконавчої, законодавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, побудована на основі 
встановлених критеріїв відбору, закріплених нормативними 
документами. Виходячи з такого розуміння поняття, як «політико-
управлінська еліта», цим терміном позначається владна верхівка та 
навколоелітне середовище, керівники державної форми власності, 
що наділені політичними та владними (адміністративними) 
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функціями щодо ухвалення, скасування та прийняття важливих 
державно-управлінських рішень у межах їх владних повноважень. 

Сучасні зарубіжні дослідники визначають еліту як сукупність 
людей, що приймають найважливіші рішення у державі та 
обіймають високі позиції в соціальній і політичній структурі 
суспільства, виділяючи при цьому певні фактори входження в 
політичне і управлінське елітне середовище до вищих органів 
влади. Відбір еліт здійснюється через вищі школи, де вони 
здобувають освіту, за допомогою особистих зв’язків з уже існую-
чими елітами, через участь у політичній діяльності та іншими 
механізмами [11, p. 369].  

Головними механізмами входження в політико-управлінську 
еліту як базові системи є вибори та призначення. До механізмів-
підсистем, що виступають як субмеханізми політикоутворення 
еліти належать: елітарна освіта; делегування політичними 
партіями; делегування громадськими організаціями; делегування 
бізнес-середовищем; «селективний механізм», який може застосо-
вуватися як до місцевих кандидатів, так і до іноземців; трайбалізм; 
пасіонарне самовисунення; близькість до правлячого клану 
(«сім’ї»); поповнення з регіональної еліти; «народне делегування» 
(наприклад, «за згодою Майдану»).  

Аналіз механізмів інкорпорації політичного класу як вклю-
чення до складу вищих органів державної влади та місцевих 
органів влади і аналіз функцій офіційних інституцій дає змогу 
зрозуміти про існування паралельних офіційних структур, що 
виконують функцію джерела влади. В політичному просторі діють 
актори, які є власниками політичного капіталу та перебувають 
усередині самої державної корпорації [12, c.13–14]. Способи 
інкорпорації політичного класу (еліт) та домінування неформаль-
них інститутів над формальними використовуються для 
легітимації владою рентоорієнтованої групи [13, c. 54].  

Як зазначає Г. Зеленько, для кланово-олігархічного політич-
ного режиму характерні відповідні механізми інкорпорації 
політичного класу, специфічні соціальні ліфти та специфічна 
конфігурація виборчої системи. Метою цих інструментів є 
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створення максимальних гарантій у відтворенні при владі 
представників фінансово-промислових груп, які грають за 
неформальними правилами. Фактично система інкорпорації 
політичного класу підпорядкована інтересам політико-економіч-
них груп [12, c. 20].  

Тип виборчої системи істотно корелюється з характером 
політичного режиму. Саме українська виборча система мала б 
сприяти політичному структуруванню суспільства, представ-
ництву у представницьких органах суспільних інтересів та 
заохоченню до законної політичної участі. Відповідно до думки 
вітчизняних учених найоптимальнішою виборчою системою для 
України є пропорційна виборча система з регіональними 
виборчими округами та «преференційним голосуванням». Тож, 
існуючі виборчі системи в Україні виконували функцію відтво-
рення у владі представників політико-економічних груп, заради 
якої вони запроваджувалися. Поряд з неформальною існує фор-
мальна система виборчих цензів – віковий ценз, ценз осідлості, 
грошова застава. 

За мажоритарно-пропорційної виборчої системи мажоритарна 
складова являла собою інструмент для скуповування голосів 
виборців у мажоритарних округах задля досягнення в парламенті 
необхідної кількості голосів за рахунок мажоритарників. Наявна 
виборча система унеможливила формування превентивних 
заходів, що дозволили отримати бажаний результат ще на 
початковому етапі виборчої кампанії. 

Для такого типу політичних режимів притаманні специфічні 
механізми інкорпорації політичного класу – це особиста відданість 
як належність до певного клану, що й виступає критерієм 
ефективності. Для такої системи соціальні ліфти не спрацьовують, 
адже особи, які потрапили до влади, не були ані публічними 
діячами, ані ефективними менеджерами, а натомість легалізацію у 
владу отримали завдяки належності до політико-економічних груп 
[12, c. 21–22].  

Законодавчо в діяльності політичних партій неврегульованим 
залишається функціонування «всеукраїнських» вождистських або 
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лідерських політичних сил, діяльність яких базується на фінансово 
забезпечених кліках, кланах та «сім’ях» (коли внутрішньопартій-
ний диктат вождя є недоторканним) чи членів тієї чи іншої полі-
тичної сили у виборних органах різного рівня. Наявні фактори не 
сприяють розвитку внутрішньопартійної демократії [14, c. 68–69].  

Існують сучасні механізми створення політичних сил, до яких 
відносять «купівлю/продаж партій», оскільки механізм створення 
партій на сьогодні є досить спрощений, порівняно з дев’яностими 
роками ХХ століття. 

Основними суперечностями в створенні і функціонуванні 
політичних партій, які не відповідають положенням Закону «Про 
політичні партії в Україні», є те, що партія не завжди є 
результатом конституційного права громадян на свободу об’єд-
нання в політичні партії; не виступає добровільним об’єднанням 
громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми 
суспільного розвитку; не відповідає вимогам законодавця щодо 
створення та діяльності винятково в правовому полі держави. 

На вартість партії впливає низка таких чинників, як рік 
реєстрації, наявність осередків, дата виборів, ситуація на 
політичному ринку, складність первинної організації партій, 
привабливість ціни та наявність певних бонусів, кількість 
посередників, долучених до купівлі-продажу. 

Механізм «рейдерство» полягає в захопленні та перей-
менуванні вже існуючої політичної партії. Наступний механізм 
«створення нової партії» є непрозорий та малоконтрольований 
державою і здійснюється поза суспільними інтересами. По суті, 
партія є товаром, який купується та продається [14, c.73–77].  

Серед експертного середовища побутує твердження, що в 
Україні немає справжніх політичних партій та партійної системи 
зокрема. По суті, партії не виконують функцію артикуляції і 
представництва суспільних інтересів – «залишаючи громадянина 
сам на сам з державою». Тому вплив суспільства на державу 
обмежується, віддаючи перевагу в цьому організованим 
суспільним групам. 
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Саме за умов кланово-олігархічного режиму політична партія, 
яка прагне вийти на парламентський рівень, має грати за 
правилами, створеними політико-економічними групами. Тому, 
окрім офіційного обмежувального бар’єра, який в Україні є на 
рівні 5 %, паралельно створюються різні поступки та домовленості 
«грати» на користь політико-економічних груп у необхідний час. З 
часом умов стає досить багато, тому, відпрацьовуючи свій 
електоральний ресурс, партія стає нецікавою виборцю та 
відходить в політичне небуття. Специфіка виборчого процесу не 
дає партіям обійти правила, які нав’язуються політико-
економічними групами. Коли ж політична партія все ж таки 
приймає правила гри, відбувається її «ефект розчинення» серед 
зобов’язань та втрата власної ідентичності і сутності [13, c. 47].  

Практика або феномен «електоральної революції», яку ми 
спостерігаємо після парламентських виборів, є першою в історії 
Верховної Ради України однопартійною більшістю, або моно-
більшістю. Невдоволення владою минулого Президента П. По-
рошенка призвело до цієї електоральної революції. Вперше одна 
партія «Слуга народу» змогла створити парламентську коаліцію. 
Як результат, відбулися зміни в складі політичної еліти України. 

В цій ситуації в парламенті фактично відсутня політична 
опозиція в класичному її розумінні. В травні 2019 р. під час 
розпуску Верховна Рада України нараховувала чотири фракції, які 
представляючи 33,68 % голосів виборців, що становили 5,2 млн 
громадян. Опозиція так і не змогла довести виборцеві мету свого 
існування [15, c. 22]. На сьогодні монобільшість партії «Слуга 
народу» нараховує 252 народні депутати, тоді як опозиція у складі 
«Євросолідарності», «Батьківщини», «Голосу», «Опозиційної 
платформи – За життя» та мажоритарники – 171 [16, c. 27].  

Для впливу опозиції на монобільшість, як зазначає А. Шкрум 
з фракції «Батьківщина», існують такі інструменти, як «година 
запитань до уряду, депутатські запити та звернення, внутрішній 
контроль у Комітеті з питань Регламенту, який мали віддати будь-
якій з опозиційних фракцій, але не віддали як і законопроекти, 
поправки, виступи в комітетах та робочих групах» [17, c.29]. 
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Наскільки опозиція зможе знайти своє місце в парламенті, є 
питанням риторичним. За наявної диктатури більшості в пар-
ламенті утворилася недемократична розстановка політичних сил. 

Щодо спільної співпраці зі «Слугою народу» – 43,16 % 
(6,2 млн голосів), то партія «Європейська солідарність» – 8,10 % 
(1,1 млн голосів), яка має мало шансів, «Опозиційна платформа – 
За життя» – 13,04 % (1,9 млн голосів) взагалі не розглядаються в 
спільному форматі, з «Голосом» – 5,82 % (850 тис. голосів) та 
«Батьківщиною» – 8,18 % голосів (1,1 млн голосів) можлива 
співпраця.  

 Бекграунд народних депутатів IX скликання є досить 
неоднозначним, адже в парламент потрапили «позасистемні» нові 
люди без політичного минулого, які до цього працювали в досить 
несподіваних сферах, будучи весільними фотографами, зірками 
шоу-бізнесу, коміками, ринковими продавцями, просто безробіт-
ними та спортсменами. Якість нинішнього парламенту вияв-
ляється у нових незаплямованих і незаангажованих обличчях, які 
далекі від корупційних схем. 

Аналізуючи політичний портрет Верховної Ради IX скли-
кання, відбулося оновлення парламенту на 79 %, тоді як Верховна 
Рада VIII скликання оновилася на 51 %. Найбільше «нових облич» 
з’явилося в партіях «Слуга народу» та «Голос», й «старі» політики 
майже повністю відсутні. В «Опозиційній платформі – За життя» – 
це 62 % нових облич, в «Батьківщині» та «Європейській 
солідарності» – лише по 21 %. 

Зміна облич не є гарантією підвищення якості парламенту. 
Депутати можуть потрапляти до парламенту трьома ліфтами: 
1) вихідці з бізнесу – частина підприємців входить у парламент 
через мажоритарні округи, інші через купівлю власного місця в 
партійному списку. До Верховної Ради часто потрапляють свої 
топ-менеджери та ділові партнери; 2) вербування парламентських 
кадрів з владних структур регіонального рівня, які в більшості теж 
комплектуються місцевим бізнесом. Тут вислів «політика – вища 
ліга бізнесу» має суттєвий зміст; 3) депутатство – це продовження 
подальшої кар’єри політичними функціонерами в особі помічників 
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народних депутатів та радників впливових політиків. Левова 
частина «нових облич» є вихідцями з низових щаблів старої 
кланово-олігархічної системи чи осіб, які давно прагнули вступити 
у взаємовигідний симбіоз зі старою системою. В кожному новому 
скликанні окрім кадрової ротації, відбувається ще й відтворення 
недоліків попереднього. 

У Верховній Раді VIII скликання в депутатському корпусі 
вихідці з бізнесу становили 50 %, а представники громадянського 
суспільства (волонтери, активісти, ветерани) – в межах 10 %. У 
Верховної Ради IX скликання бізнесмени становлять 43 %, а 
«третій сектор» – 25 %. Щодо представників шоу-бізнесу, у 
Верховній Раді VIII скликання «представників творчих професій» 
було лише 1 %, а в нинішній – всього 4 %. За віковим показником 
депутатів до 35 років Верховна Рада IX скликання оновилася на 
26 % завдяки «Слузі народу», тоді як Верховна Рада 
VIII скликання – тільки на 5 %. 

У партійному розрізі відсотковий показник осіб, що стали 
народними депутатами вперше, у Верховній Раді IX скликання 
становить: «Слуга народу» – нові обличчя, вперше 100 %, бізнес-
середовище (вперше) – 41 %, шоу-бізнес – 7 %, волонтери/-
ветерани/активісти – 5 %; «Опозиційна платформа – За життя» – 
нові обличчя, вперше 62 %, бізнес-середовище (вперше) – 58 %; 
«Європейська солідарність» – нові обличчя, вперше 21 %, бізнес-
середовище (вперше) – 12 %, волонтери/ветерани/активісти – 
12 %; «Батьківщина» – нові обличчя, вперше 21 %, бізнес-сере-
довище (вперше) – 33 %; «Голос» – нові обличчя, вперше 100 %, 
бізнес-середовище (вперше) – 45 %, шоу-бізнес – 5 %, волонтери/ 
ветерани/активісти – 35 %; самовисуванці та представники інших 
партій – нові обличчя, вперше 34 %, бізнес-середовище (вперше) – 
58 %, волонтери/ветерани/активісти – 2 %. 

Та поміж цими показниками якісне управління формують 
якісні процедури ухвалення рішень і надійні інститути, а не якісь 
певні якості народних обранців, такі, як особиста моральна 
стійкість, бездоганна репутація, відповідний вік та виняткове 
соціально-політичне становище [18, c.18–20].  
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Старий оновлений політичний клас отримав повний реванш 
на парламентських виборах 2019 р. Партія «Слуга народу» налічує 
254 народні депутати, «Опозиційна платформа – За життя» – 
43 обранці, «Батьківщина» – 26, партія «Європейська солідар-
ність» – 25, та партія «Голос» – 20, позапартійні – 46 та інші 
партії – 10. Партія «Слуга народу» привела до парламенту за 
мажоритарною виборчою системою 130 народних депутатів, що є 
рекордним.  

З приходом до влади В. Зеленського відбулося повне 
оновлення еліт, що спричинило суттєве перезавантаження системи 
влади в Україні. Попри те, що бізнес знаходиться в руках 
олігархів, факт політичного оновлення став очевидним. Згідно з 
рейтингом найвпливовіших людей за свідченням журналу «Новое 
Время» з’явилося 35 нових імен, порівняно з 26-а новими іменами 
за період 2003–2018 рр. Рівень оновлення за 2019 р. становив 
35 % [19]. Перезавантаження політичної еліти та політики, 
зокрема, свідчить, що нинішня влада, або «зелена хвиля», 
отримала колосальний кредит довіри від українського суспільства. 
Значні повноваження Президента України В. Зеленського 
передбачають високу відповідальність перед виборцями. 

Також пройшло суттєве оновлення українського уряду 
новими обличчями. Прем’єр-міністром став О. Гончарук, відбу-
лося об’єднання та створення нових міністерств, й кожне 
міністерство отримало нового очільника. Новоутворений уряд є 
швидше технічний, аніж технократичний, оскільки кожен міністр, 
як і народний депутат від «Слуги народу», нестиме особисту 
відповідальність перед В. Зеленським, отримавши високий мандат 
довіри Глави Держави. 

Сучасні політичні партії, які зрощені з владою, є, по суті, 
бізнес-проектами. За нової влади відбулося утвердження та 
посилення позицій таких представників олігархату, як В. Мед-
ведчука та В. Пінчука, але ні вони, ані Р. Ахметов чи Д. Фірташ не 
отримали у парламенті «золоту акцію». Тоді як І. Коломойський 
має свою «золоту акцію» в 30–40 народних депутатів та в особі 
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очільника держави. Зокрема, варто відзначити, що боротьба з 
олігархами є одним із пунктів програми монокоманди.  

Як стверджує український політтехнолог С. Гайдай – в 
українській владі відбулася кардинальна зміна еліт. Будь-яка 
ротація влади є корисною для суспільства, тоді як часта зміна еліт 
покращує його життєдіяльність. 

Отож, в цьому разі стандартні ліфти не спрацювали, оскільки 
всі проголосували за одну політичну партію, що є феноменальним 
для України явищем. До парламенту та, зрештою, у велику 
політику потрапили особи внаслідок дії ситуативних чинників. 
Саме завдяки політичному бренду В. Зеленського та його 
персонажа, вчителя історії Василя Голобородька зі серіалу «Слуга 
народу», до влади прийшов бренд «Зе!», який добре розроблений 
засобами політичного маркетингу та digital-реклами. Загалом 
принципи формування нового парламенту суттєво не змінилися. 
Тому прогнози щодо подальшого розвитку «оксамитової 
електоральної революції» покажуть час та політичні обставини. 
 
_________________________ 
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ПАРЛАМЕНТСЬКА КАМПАНІЯ 2019 РОКУ В УКРАЇНІ  

В ОЦІНКАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ 

 
У статті проаналізовано основні повноваження міжна-

родних організацій спостереження за виборами та їх роль у 
виборчому процесі. Досліджено попередні висновки місій 
спостереження за виборами під час позачергових парламентських 
виборів в Україні у 2019 році.  

Ключові слова: міжнародні організації спостереження за 
виборами, довгострокові та короткострокові спостерігачі, 
парламентські вибори, виборчий процес.  

Buchynska A. The 2019 Parliamentary Campaign in Ukrain in 
Estimates of International Election Observation Organizations. The 
basic powers of international election observation organizations and 
their role at the electoral process are analyzed in this article. The 
preliminary findings of the election observation missions during the 
early 2019 parliamentary elections in Ukraine are examined. 

Key words: international election observation organizations, long-
term and short-term observers, parliamentary elections, electoral 
process. 

 
В історії України 2019 рік запам’ятається як рік оновлення 

влади. Після перемоги на президентських виборах під час своєї 
інавгураційної промови 20 травня 2019 року Володимир 
Зеленський зробив заяву про розпуск Верховної Ради восьмого 
скликання. На наступний день Президент підписав указ «Про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 
призначення позачергових виборів» [1], відповідно до якого 
голосування мало відбутися 21 липня. Президент використав свої 
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повноваження, щоб розпустити парламент на підставі того, що 
правляча коаліція не мала підтримки більшості у парламенті [2]. 
Указ був опублікований 23 травня, а вже з 24 травня 2019 року в 
Україні офіційно розпочався виборчий процес, який протікав в 
умовах очікування рішення Конституційного Суду [3]. Указ 
Президента викликав невдоволення у 62 народних депутатів, які 
надіслали до Конституційного Суду України подання щодо 
конституційності цього указу. В поданні йшлося про те, що указ не 
відповідає такому елементу верховенства права, як юридична 
визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування 
наявності підстав для дострокового припинення повноважень 
парламенту [4]. 

Відповідно до статті 76 Конституції України строк 
повноважень Верховної Ради України становить п'ять років [5], 
тому Верховна Рада восьмого скликання, яка була обрана 
26 жовтня 2014 року [6], мала б діяти до проведення чергових 
виборів народних депутатів України, які мали б відбутися 
27 жовтня 2019 року. Проте Конституційний Суд України 
20 червня визнав конституційним [7] указ Президента України 
Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та 
призначення позачергових парламентських виборів. Організатори 
виборчого процесу мали діяти у вкрай стислі терміни, адже на 
підготовку виборів відводилось 58 днів, замість 90 [8] (відповідно 
до положень статті 16, пунку 2 про вибори народних депутатів). 
Проте це не завадило провести вибори та сформувати Верховну 
Раду дев’ятого скликання, адже наприкінці квітня відбулися 
президентські вибори, під час яких була проведена ревізія 
необхідного до виборів інвентаря, оновлено списки виборців та 
членів виборчих комісій. 

Слід зазначити, що немалу роль у проведенні голосування та 
обрання народних депутатів відіграли представники вітчизняних 
та міжнародних організацій спостереження за виборами. Наявність 
офіційних спостерігачів є гарантією чесних, незаангажованих та 
прозорих виборів, запорукою недопущення можливості зловжи-
вання прогалин у виборчому законодавстві, наданню виборцям 
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впевненості в об’єктивності та демократичності виборів, визнанні 
результатів виборів на міжнародній арені.  

Ступінь дослідження проблеми. Питання, пов’язані з 
проведенням виборів та участю в них офіційних спостерігачів, є 
об’єктом дослідження багатьох вітчизняних науковців. Зазвичай 
дослідників цікавить проблема впливу українських громадських 
організацій на виборчий процес, у той час як О. Боринська [9], 
О. Марцеляк [10], О. Пахолок [11], Н. Яковенко [12] та ряд інших 
науковців акцентують свою увагу на дослідженні міжнародних 
місій спостереження за виборами. Варто зазначити, що в наукових 
працях висвітлено лише певні аспекти діяльності міжнародних 
спостерігачів та проаналізовано їх напрацювання на попередніх 
виборах (до 2014 року). Тому метою статті є аналіз оцінок та 
висновків міжнародних організацій спостереження за вибо-
рами упродовж парламентської кампанії 2019 року, а саме: 
напрацювання Бюро демократичних інститутів і прав людини 
(БДІПЛ/ОБСЄ), міжнародної неурядової організації «CANADEM» 
та Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами 
(ENEMO). Вище перелічені організації заслуговують більш 
детального вивчення, адже вони були найбільш  масштабними, 
їхні ґрунтовні напрацювання були сформовані завдяки безпосерд-
ньому збору інформації довгострокових та короткострокових 
спостерігачів, які можна розцінювати як емпіричну базу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Спочатку буде 
проаналізовано загальну інформацію про місії, а потім проведено 
аналіз їх звітів на основі системного підходу. Зокрема, ми 
зазначимо основні зауваження та зафіксовані порушення, які були 
помічені під час виборів народних депутатів. Звичайно, під час 
дослідження ми не можемо порівнювати звіти різних міжнародних 
організацій, які проводили спостереження за виборами, адже 
існував ряд факторів, які влинули на збір інформації та її аналіз 
(зокрема, кількість спостерігачів, їх досвід роботи, фінансування, 
стандарти та вимогои щодо збору та опрацювання інформації). 

Відповідно до Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні, 
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ухваленого у лютому 2019 року, офіційним спостерігачем від 
іноземних держав і міжнародних організацій не може бути 
громадянин (підданий) держави, яка визнана Верховною Радою як 
державою-агресором або державою-окупантом [13]. Через це 
громадянам Російської Федерації було заборонено бути в складі 
місій спостереження за виборами. Таке рішення викликало певний 
резонанс на міжнародній арені. Директор Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини (БДІПЛ/ОБСЄ) Інгібьyoрг Сольрун 
Гісладоттір у своєму листі до Міністерства закордоних справ 
України висловила своє глибоке розчарування та жаль через те, що 
Верховна Рада прийняла вищезазначений закон. Як наголошує 
І. Гісладоттір, спостерігачі від БДІПЛ не представляють свою 
країну, а всю місію спостереження за виборами, залишаються 
неупередженими та діють відповідно до встановлених стандар-
тів [14]. І все ж, Павло Клімкін, діючий на той час міністр 
закордонних справ, у своєму листі до директора БДІПЛ/ОБСЄ, 
який також був оприлюднений на його офіційній сторінці в 
соціальній мережі, заявив, що уряд України готовий сприяти 
роботі місій спостереження за виборами, за винятком спостері-
гачів, які є громадянами РФ [15]. Тож вибори 2019 року відбулися 
без російських спостерігачів.  

Напередодні парламентських виборів 2019 року Центральна 
виборча комісія зареєструвала 21 міжнародну організацію, загальна 
кількість спостерігачів становила 1602 особи, а також окремо 117 
спостерігачів з 12 іноземних країн [16]. Для кращого сприйняття 
інформації сформовано таблицю на основі даних з ЦВК. 

 

 Назва міжнародної організації спостереження за виборами 
Кількіть 
спосте-
рігачів 

1 Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації 
з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) 728 

2 Міжнародна неурядова організація «CANADEM» 178 
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3 Європейська мережа організацій зі спостереження за 
виборами (ENEMO) 156 

4 Світовий Конґрес Українців 143 

5 Громадська Спілка «Міжнародне Співтовариство з Прав 
Людини» 68 

6 Національний Демократичний Інститут Міжнародних 
Відносин 64 

7 Парламентська асамблея Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі 61 

8 Український Конгресовий Комітет Америки 32 

9 Благодійний фонд «Міжнародна комісія з прав людини» 29 

10 Комітет «За відкриту демократію» 29 

11 Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) 28 

12 Парламентська Асамблея НАТО 21 

13 Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) 16 

14 Європейський Парламент 15 

15 Організація за Демократію та Економічний Розвиток – 
ГУАМ  8 

16 Міжнародна Фундація за належне врядування (IFBG) 7 

17 Міжнародна громадська асоціація «Вибори і демократія» 6 

18 Європейський Союз 4 

19 Міжнародна федерація ліберальної молоді (IFLRY) 4 

20 Міжнародна неурядова організація «Координаційний 
ресурсний центр» 3 

21 Європейська платформа за демократичні вибори  2 

Основні принципи роботи міжнародних спостерігачів 
регламентовані в Кодексі належної практики у виборчих справах, 
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який був схвалений Веніціанською Комісією у 2002 р. та в 
положеннях Керівництва про міжнародно визнаний статус спосте-
рігачів на виборах, схвалений Радою з демократичних виборів та 
Веніціанською Комісією у 2009 році [10; с. 61]. Відповідно до 
положень Декларації принципів міжнародного спостереження 
робота спостерігачів зосереджена на систематичному та всебіч-
ному зборі інформації про законодавство, процеси та інституції, 
пов’язані з проведенням виборів, та інші фактори, що стосуються 
загального виборчого середовища; на безсторонньому та професій-
ному аналізі такої інформації; розробці висновків щодо характеру 
виборчого процесу, заснованих на найвищих стандартах точності 
інформації та безсторонності аналізу. Міжнародні спостерігачі за 
виборами повинні з повагою ставитися до суверенітету держави, 
яка проводить вибори, і до прав людини, які має народ цієї країни. 
Міжнародні місії спостереження за виборами повинні поважати 
закони країни перебування, її органи влади, у тому числі органи 
адміністрування виборів, і діяти у спосіб, сумісний з повагою і 
підтримкою прав людини і основоположних свобод [17]. 

У вітчизняному законодавстві також окреслено основні 
принципи роботи міжнародних спостерігачів. Відповідно до статті 
79 пункту 6 закону України про вибори народних депутатів 
зазначається, що міжнародні організації спостереження за 
виборами мають право бути присутніми на засіданнях виборчих 
комісій та на всіх етапах виборчого процесу, ознайомлюватися з 
матеріалами передвиборчої агітації, отримувати копії протоколів 
та надавати свої рекомендації щодо вдосконалення виборчого 
процесу та законодавства України з урахуванням міжнародного 
досвіду. Відповідно, в пункті 10 йдеться про обмеження 
повноважень, а саме – міжнародні спостерігачі не можуть 
впливати або втручатися у хід виборчого процесу [8]. Як результат 
своєї діяльності, після завершення голосування на позачергових 
виборах народних депутатів, представники міжнародних місій 
спостереження за виборами, а саме: БДІПЛ/ОБСЄ, CANADEM, 
ENEMO, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
асамблеї НАТО, Європейського Парламенту, NDI, СКУ та посли 
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країн Великої сімки, представники Сполучених Штатів Америки 
[18] оприлюднили попередні звіти щодо організації та проведення 
виборів. Тож розглянемо більш детально структурні особливості 
перших трьох зазначених місій та проаналізуємо запропоновані 
висновки. 

• Бюро демократичних інститутів і прав людини 
(БДІПЛ/ОБСЄ) розпочало свою роботу 11 червня та було очолене 
послом Албертом Йонссоном. Після виборів було сформовано 
заяву про попередні висновки та результати, які є наслідком 
спільних зусиль (БДІПЛ/ОБСЄ), Парламентської Асамблеї ОБСЄ 
(ПА ОБСЄ), Європейського Парламенту (ЄП) та Парламентської 
асамблеї НАТО (ПА НАТО). До складу основної команди місії 
входили 24 експерти та 96 довгострокових спостерігачів, розмі-
щених на території усієї країни. В день голосування за процесом 
спостерігали 118 спостерігачів з 45 країн, у тому числі 
695 довгострокових та короткострокових спостерігачів, запроше-
них БДІПЛ, а також 60 членів делегації ПА ОБСЄ, 15 
спостерігачів делегації ЄП та 17 членів делегації ПА НАТО. За 
процесом відкриття спостерігали представники на 200 виборчих 
дільницях, а спостереження за голосуванням проводилося на 2634 
виборчих дільницях у всій країні. За процесом підрахунку голосів 
спостерігали на 285 виборчих дільницях, а за встановленням 
результатів голосування – на 134 ОВК [2]. 

• Міжнародна неурядова організація «CANADEM» була 
очолена головою місії, почесним Ллойдом Аксуорті та керівником 
місії – пані Олею Одинська-Ґрод. Місія Канади складалася з 50 
довгострокових спостерігачів, включаючи членів основної 
команди, аналітиків та 125 короткострокових спостерігачів, які 
працювали у всіх областях України, в яких проводилося 
голосування. В день голосування спостерігачі місії Канади 
відвідали 1851 виборчу дільницю і 194 окружні виборчі комісії 
(ОВК) для спостереження за голосуванням, підрахунком та 
передачею результатів [19]. 

• Європейська мережа організацій зі спостереження за 
виборами (ENEMO) розпочала свою роботу з нагляду за 
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позачерговими парламентськими виборами 2019 року 7 червня та 
була очолена паном Златко Вуйовичем. Місія ENEMO працювала 
в складі 40 довгострокових спостерігачів та 76 короткострокових 
спостерігачів, які в день голосування були присутніми під час 
відкриття 58 виборчих дільниць, голосування на 763 виборчих 
дільницях, закриття та підрахунку голосів на 58 виборчих дільни-
цях. Крім того, ENEMO спостерігала за прийняттям виборчих 
матеріалів та підрахунком результатів голосування у 57 окружних 
виборчих комісіях [20].  

Для кращого розуміння організаційної складової міжнародних 
організацій спостереження за виборами, слід розібратися в їх 
структурі. Зазвичай місія очолюється головою, який тісно 
співпрацює з головною командою, до складу якої входять 
спеціалісти, які завідують певними напрямками дослідження, що 
стосуються виборчого процесу, зокрема, це політичні аналітики, 
фахівці з виборчого законодавства, гендерної рівності, медіа 
простору, національних меншин та інші. Головна команда 
базується в офісі в столиці, в той час як довгострокові спостерігачі 
працюють у парах у регіонах (все залежить від кількості залу-
ченого персоналу та фінансування). Вони розпочинають свою 
роботу з початку оголошення виборчого процесу. До їх основних 
повноважень входить збір інформації «з полів», тобто проведення 
зустрічей з керівним складом окружних та дільничих виборчих 
комісій, мерами міст, представниками місцевої поліції, пресою, 
агітаторами, кандидатами, штабами та керівництвом партій. Після 
таких зустрічей довгострокові спостерігачі складають звіти та 
відправляють їх на опрацювання до головного офісу. Коротко-
строкові спостерігачі приїжджають до країни та розпочинають 
свою роботу безпосередньо за тиждень перед голосуванням. 
Зазвичай, за чисельністю їх в рази більше, ніж довгострокових 
спостерігачів. До основних повноважень короткострокових 
спостерігачів входять безпосереднє вивчення готовності, корект-
ності підготовки до виборів у певних регіонах, констатування 
порушень, спостереження за процесом голосування, закриття 
дільниць, підрахунку голосів та здачі бюлетнів в окружні виборчі 
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комісії, отримання протоколів з висновками голосування. За 
кожною парою короткострокових та довгострокових спостерігачів 
закріплений перекладач та водій. Під час усього виборчого 
процесу опрацьовується вся інформація, яка генерується всіма 
членами місії, після цього оприлюднюються попередні висновки 
щодо проведених виборів [21, с. 37]. 

Відповідно до звітів міжнародних організацій спостереження 
за парламентськими виборами 2019 року зазначається, що 
виборчий процес відбувся відповідно до норм українського 
законодавства, міжнародних стандартів та відображав волевияв-
лення виборців [18]. Як зазначив Спеціальний координатор і 
керівник місії короткострокових спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ Ілкка 
Канерва: «Позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня 
продемонстрували повагу до фундаментальних прав і свобод 
українців. Виборча кампанія була конкурентною, з великою 
кількістю кандидатів, які представляли широкий спектр політич-
них партій, хоча траплялися певні порушення, переважно у 
мажоритарних округах. Загалом учасники виборчого процесу 
діяли компетентно і ефективно попри обмежений час для 
підготовки до виборів» [18].  

Також експерти зазначили, що вибори відбулися у вкрай 
складний та нестабільний час для нашої країни, за умов гібридної 
війни з Російською Федерацією [20]. Цей факт також вніс зміни до 
виборчого процесу та процедури формування парламенту, адже у 
зв’язку з анексією Криму Російською Федерацією у березні 
2014 року та довготривалою окупацією прикордонних територій 
Донецької та Луганської областей у 2019 року до Верховної Ради 
обиралося 424 народні депутати: 225 депутатів – за списками 
політичних партій у загальнодержавному виборчому окрузі, 
199 депутатів – в одномандатних виборчих округах [20]. За даними 
Державного реєстру виборців загальна кількість зареєстрованих 
виборців станом на 30 червня становила 35 550 428 осіб [22], не 
включаючи близько 4,6 мільйона виборців, зареєстрованих в 
областях, де вибори не можуть бути проведені, та 1 мільйона 
виборців без зареєстрованої виборчої адреси. 280 922 виборці 
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подали заяви про тимчасову зміну місця голосування, з яких 
65016 – з Криму, Донецької та Луганської областей [19]. Слід 
зазначити, що за таких умов значна частина населення України 
була позбавлена можливості та законного права брати участь у 
волевиявленні та формуванні нового парламенту своєї країни. 

Представники міжнародних організацій зафіксували пору-
шення, які стосуються управління виборчим процесом, а саме: 
позиції в окружних виборчих комісіях та дільничих виборчих 
комісіях, які можуть бути предметом торгів серед партій, що 
мають право номінувати членів комісій. Ця практика негативно 
впливає на незалежність та неупередженість осіб, залучених до 
організації роботи на виборах, а також на безперервність їх 
діяльності. Такі практики, разом із великою кількістю заміщень, не 
гарантують ані стабільності роботи комісії, ані збалансованого 
складу і пропорційного представництва кандидатів членами 
дільниць, передбачених законом і усталеною міжнародною 
практикою [2]. За даними спостерігачів від місії Канади, кільсть 
замін серед членів окружних виборчих комісій варіюється в межах 
від 30% до 50% [19], а за даними ENEMO, кількість замін сягнула 
56% [20]. Звичайно, це є негативним фактором, який погіршує 
роботу комісій на всіх рівнях, адже нові члени можуть пропустити 
тренінги та зібрання комісій, на яких вирішуються важливі 
організаційні питання. 

Міжнародними спостерігачами було виявилено низку 
порушень, пов’язаних з використанням адмістративного ресурсу, 
та омани виборців, а саме: купівлю голосів, зловживання владою 
і використання всіх можливих юридичних прогалин, які 
позбавляли рівних можливостей кандидатів [2]. Спостерігачі з 
місії ENEMO повідомляли про випадки залучення до агітації мерів 
міст, які активно підтримували кандидатів в одномандатних 
виборчих округах, долучившись до запису агітаційних відеоро-
ликів або відвідуючи агітаційні заходи [20]. Проте, як зазначають 
спостерігачі з місії Канади, «такі інциденти були локалізовані, і не 
було жодного відчуття централізованого використання державних 
установ, задля впливу на результат виборів» [19].  
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Водночас більшість співрозмовників БДІПЛ/ОБСЄ висловили 
думку, що перегони у мажоритарних округах зазвичай мають 
значно більше порушень, ніж загальнодержавні, і відбуваються за 
участі кандидатів, олігархів та місцевих бізнесменів. Хоча 
парламент не припиняв функціонувати протягом більшої частини 
кампанії, близько 70% нинішніх народних депутатів висувалися на 
переобрання. Низка депутатів і мерів, які були кандидатами, часто 
зловживали своїми посадами, включаючи обіцянки та надання 
допомоги, аби переконати виборців. У деяких випадках органи 
державної влади та місцевого самоврядування або ж однозначно 
підтримали деяких мажоритарних кандидатів, або ж виявляли до 
них особливе ставлення [2]. Через такі правопорушення експерти 
доходять до висновку, що наявність мажоритарних списків 
провокуює місцевих претендентів на владу у парламенті 
використовувати всі можливі методи приходу до влади, навіть 
незаконні, тому міжнародні спостерігачі сподіваються, що новий 
виборчий кодекс усуне низку проблем, пов’язаних з так званими 
«мажоритарщиками». 

Згідно з попередньою оцінкою місії БДІПЛ/ОБСЄ на 
парламентських виборах привласнення бренда однієї з партій 
декількома кандидатами, які балотувалися шляхом самовисування, 
було однією з головних особливостей виборів, яка дістала назву 
«клонування» [2]. Спостерігачі місії Канади також повідомляли 
про випадки, коли кандидати, не пов'язані з однією з більш 
відомих партій, використовували кольори, шрифти та символи цієї 
партії очевидною спробою ассоціювати себе з ними. Крім того, 
низка кандидатів-мажоритарщиків заявила про асоціювання з 
подібними політичними партіями, благодійними організаціями, 
компаніями або неурядовими організаціями [19]. Такі нечесні 
передвиборчі технології вводять в оману виборців та перешко-
джають їх волевиявленню. 

Передвиборчу кампанію неможливо уявити без політичної 
реклами та агітації. Відповідно до оцінки спостерігачів та 
експертів з БДІПЛ/ОБСЄ приватне телебачення є основним 
джерелом інформації, наступні за популярністю – Інтернет-сайти, 
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соціальні мережі та газети. Зокрема, п’ять найбільших приватних 
медіа груп (Star Light Media, 1+1 Media, Inter Media, Media Group 
Ukraine і Новини), якими володіють олігархи, мають загальну 
частку аудиторії понад 70%. Редакційна політика та політичні 
завдання цих ЗМІ, як на національному, так і на регіональному 
рівнях, слугують виключно економічним і політичним інтересам їх 
власників. Такі інтереси значною мірою визначають доступ 
кандидатів до ЗМІ. Це підриває незалежність і довіру суспільства 
до медіа [2]. Звичайно, що суспільна думка та уявлення про певну 
політичну силу ґрунтуються на сукупності інформації, яку 
отримує виборець, тому роль засобів масової інформації є досить 
визначальною в передвиборчих перегонах. 

Після завершення голосування та публікації попередніх 
висновків і звітів робота міжнародних організацій не завершу-
ється. Остаточна оцінка виборів формується після кінцевого 
підрахунку голосів, встановлення та оголошення результатів 
виборів, а також розгляду скарг та апеляцій. Тільки після цього 
публікується остаточний звіт про вибори, який також містить 
певні рекомендації щодо удосконалення виборчого процесу [2]. 
Проте, як зазначають експерти ENEMO, багато недоліків чинного 
виборчого законодавства, які були зауважені ще у 2014 році, і досі 
лишаються не вирішеними [20]. Сподіваємося, що з прийняттям 
нового виборчного кодексу будуть враховані всі побажання 
експертів та нівельовані прогалини в законодавстві, які дають 
можливість для недоброчесних маніпуляцій. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що як у законодавстві, 
так і в реальному житті існує низка проблем, які українське 
суспільство не в силах усунути з року в рік, від одних виборів до 
інших. Попри заяви експертів про нашу готовність слідування 
принципам демократії, численні порушення під час проведення 
виборів запевняють в іншому. Та й численна присутність 
міжнародних спостерігачів на виборах свідчить про те, що 
очікуються масові порушення законодавства на всіх рівнях. Для 
прикладу, під час парламентських виборів у Польщі, які відбулися 
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13 жовтня у 2019 році, було 10 експертів з головної команди та 10 
довгострокових спостерігачів [23], у той час як в Україні загальна 
кількість тільки від БДІПЛ/ОБСЄ налічувала 728 осіб. Це ще раз 
підтверджує той факт, що Україна є державою з гібридним 
політічним режимом [24], адже в суспільстві вважається абсо-
лютно прийнятною практикою порушувати виборче законо-
давство, брати участь у проплачених мітингах, махлювати під час 
роботи на виборчій дільниці, проголосувати так, як переконує 
високопосадовець, чи продати свій голос. Аргументами та 
виправданням таких дій слугують переконання, що вибори все 
одно нічого не змінять. Але це далеко не так. Досвід країн з 
консолідованою демократією підтверджуює той факт, що чесні та 
неупереджені вибори є невід’ємною умовою на шляху до 
оновлення влади та панування демократичних цінностей у 
суспільстві. 
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Едуард Щербенко  
 

ПОЛІТИЧНА ГЕНЕРАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА  
І ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПРИНЦИП 

 

До екологічного підходу в політиці 
 

В статті аналізується проблема політичної генерації та 
умови її конституювання як актора в зв’язку з концептом владних 
ігор. Як ключовий пункт при цьому виділяється принципове для 
модерного світу розрізнення ігор з ненульовою і нульовою сумою. 
Український Майдан інтерпретується як автентичний складник 
вітчизняного демократичного транзиту, який у вимірі виклику-
відповіді забезпечує збереження вектора реформ у точках 
біфуркації, що стимулює становлення політичної генерації в 
Україні. В зіставленні з цим процесом демонструється регулярна 
редукція в процесі радянської і російської пострадянської модер-
нізації критично важливого феномену агори, що принципово 
унеможливлює постання політичної генерації як необхідної умови 
демократичного переходу. Як артикуляція недоторканного еле-
менту в процесі постання політичної генерації як актора вводи-
ться допуск карнавалу, що може виступати ознакою її 
«екологічності». 

Ключові слова: актор, виклик-відповідь, екологічність 
демократії, ігри з ненульовою і нульовою сумою, карнавал, 
Майдан, політична генерація 

Eduard Shcherbenko. The political generation as the problem 
and the explanatory principle. To the ecological approach in the 
politics. 

The article deals with the problem of political generation and 
conditions of its establishing as an actor in the context of opposition 
zero-sum and non-zero-sum games. Maidan is interpreted as an 
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authentic element of Ukrainian democratic transition that by challenge-
response way ensures society commitment to a course of reforms in the 
points of bifurcation, while the cases of Russian communist and post-
communist modernization, eliminating ‘agora’ factor, demonstrates the 
impossibility of political generation as an actor. The ‘admission of 
carnival’ is suggested as sine qua non the new political generation’s 
birth in the post-modern democracy, indicating its stability as an ‘eco’-
democracy. 

Key words: actor, carnival, challenge-response, ‘eco’-democracy, 
Maidan, political generation, zero-sum and non-zero-sum games 

 

 
Це більше, ніж злочин: це помилка. 

Буле де ла Мерт 
 

Ми не лікарі, ми біль.  

Олександр Герцен 
 
Проблема дітей і батьків відома усім суспільствам. 

Особливість її в модерну добу виявляється в ризиках ситуації 
«втраченої генерації» («розстріляного відродження»), про що 
вперше починають говорити західні інтелектуали в проміжку двох 
світових війн. Таким чином, ця «тема нашого часу» (Хосе Ортега-
і-Гасет) проблематизується, генерація постає лише шансом, який 
ще належить здійснити.* 

 

Power games і генерація як актор 
 

Етапними в осмисленні цієї негарантованості стали праці 
Мішеля Фуко і Томаса Куна, які вводять уявлення про зміну 

                                           
* Ширший контекст проблематизації теми, що спирається, зокрема, на 

здобутки теорії модернізації і аналізу політичного дискурсу, подано в нашій 
роботі «Політична генерація. Між викликом та відповіддю» (Див.: Щербенко 
Е.В. Політична генерація. Між викликом та відповіддю // Україна у пошуку 
стратегій суспільно-політичного розвитку (1991 – 2018). Київ: ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. С. 84–115).  
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«епістем» і, відповідно, «парадигм» для артикуляції дискретності 
появи нового в організації суспільного знання [10; 18]. Виявлений 
таким чином масштаб проблеми, що зачіпає зміни життєвого світу 
суспільства, дозволяє нам у ретроспективі помітити в порядку 
нашого розгляду важливу спільність у вимірі «виклик-відповідь» 
теоретичного горизонту конструктів «органічної інтелігенції» і 
«протестантської етики» (введених, відповідно, Антоніо Грамші і 
Максом Вебером), які в рамках «розуміючої соціології» дозволя-
ють відрефлектувати появу нового актора (і неперехідний слід 
його в історії); і, по-друге, звернути увагу на проблематизацію 
цього народження в працях Реймона Арона, Жюльєна Бенда, 
Чеслава Мілоша [1; 2; 13], що постає через критичну рефлексію 
верстви інтелектуалів певного суспільства, як правило, кризової 
доби щодо власної відповідальності під знаком ризику виявитися 
не на висоті свого покликання. 

Розглядаючи проблему в загальному вигляді: актори, еманси-
пуючись, самі винаходять чергові «правила гри» в царині power 
games, унаслідок чого по-новому розгорнеться сюжет «історія й 
етос» (Єва Анчел), – ми, очевидно, не можемо наперед спрогно-
зувати ані компетенції нової генерації, ані імперативного чину 
ідеалу, який та лишить по собі. (Зважимо, що політична теорія в 
кінцевому рахунку, сходячи у своїх класичних зразках до 
феноменологічного горизонту певної нової ком’юніті: грецький 
поліс у Аристотеля, італійська комуна у Макіавеллі, американ-
ський штат у федералістів, – також виявляє принципову 
дискретність на рівні парадигм: достатньо порівняти концептуаль-
ний горизонт демократії у Аристотеля і Токвіля). Тим не менше, 
сьогодні ми можемо, враховуючи, зокрема, й досвід українського 
транзиту, вдаючись до апофатичного способу опису (як елементу 
недоторканного в плані збереження шансу генерації статися як 
політичний актор), вказати принаймні на один ключовий пункт, 
який підлягає формалізації в плані актуалізованої нині опозиції 
відкритого й закритого типів суспільства: це розрізнення творцями 
й акторами power games ігор з ненульовою і нульовою сумою (на 
перспективність цього розрізнення в аспекті нинішніх викликів 
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звертає увагу у своїй нещодавній праці Мирослав Марино-
вич [12]). Як ми побачимо далі, ключові моменти опису нашої 
проблеми можуть бути згруповані навколо цього основного 
сюжету. 

 

Феномен Майдану: obywatel vs обиватель 
 

Щоб перевести викладені теоретичні положення в сферу 
спостережуваного емпіричного матеріалу, ми звернемося до 
феномену українського Майдану, інтерпретуючи його як одну з 
power games, що в контексті демократичного переходу виконує 
функцію капіталізації громадянських компетенцій транзитного 
суспільства для збереження вектора перетворень. Спочатку 
розглянемо його поступове ускладнення за структурою організації 
(що опосередковано відбиває загальну еволюцію вітчизняної 
політії в напрямі підвищення рівня компетенцій громадян): 

1990 – Революція на граніті. Студентський рух, за ініціативою 
насамперед київського і львівського середовищ, висуває до 
парламенту (що важливо, сформованого за підсумками перших 
конкурентних виборів) вимоги, ключовою з яких є утримання від 
участі в новій версії союзного проекту; за досягнення морального 
консенсусу щодо підтримки руху з боку суспільства в цілому, 
насамперед столичної громади, здобуті суттєві зміни в Конституції 
республіки*. 

2004 – Помаранчева революція. В фокусі боротьби – захист 
права голосу громадянина (таким чином, виявляється республікан-
ський субстрат радянського періоду, який дозволяє віднести цей 
складник до традиційного виміру політичної культури україн-
ського суспільства, чим пояснюється успіх масової мобілізації 
громадян). Задіяні всі комунікативні ресурси вітчизняної політії: 
Верховна Рада, Верховний Суд, круглий стіл за участю міжнарод-

                                           
* Що важливо на перспективу, успішним виявилося апелювання 

проводу нового емерджентного актора до досвіду держав ЦСЄ (на той 
момент належних до «соціалістичного табору») в плані конструювання нової 
української ідентичності пострадянської доби. 
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них посередників та ін. Україна на час подій переміщується в 
фокус уваги світових ЗМІ (для створення спільного наративу 
мають особливу вагу фігури таких речників, як Лех Валенса, 
котрий виступав з трибуни Майдану і Папа Римський Іван-Павло 
ІІ, який під час подій заявляв, що особливо молиться за Україну). 
Складається й алгоритм нової «владної гри», який буде відтво-
рений за десять років: опозиція і уряд задіюють весь наявний 
потенціал ресурсів легітимації «формальної» й «реальної» консти-
туції, що в підсумку спричиняє обвал «владної команди» 
(ключовим при цьому стає виведення з гри аргументу страху в 
публічних комунікаціях). 

2013–2014 – Революція Гідності. Інновацією стає, після 
трансформації Європротесту в форми «класичного» Майдану 
(симптоматично позначеної феноменом хіта «Вітя, чао!»), перехід 
його до Майдану прямих акцій і далі, через апокаліптичний, до 
доби гібридної війни. При цьому важать, крім збереження і 
розширення масштабів активності волонтерського руху (і пара-
лельно з цим перетворення вітчизняної ком’юніті Фейсбуку на 
великою мірою інтегровану інформаційну інфраструктуру мереж 
громадянського суспільства), також ніким не прогнозоване 
набуття Церквою в короткий термін ролі одного з ключових 
акторів утвердження нової ідентичності української громади (не 
маючи змоги за умовами обмежень роботи розгорнути тут цей 
окремий великий сюжет, відсилаємо читача до репрезентовних 
видань [6; 11]). 

Таким чином, у ході викладу ми логічно підійшли до 
наступного аспекту нашої теми: залучення, в межах нового виду 
power games, ресурсів зміцнення ідентичності українського 
суспільства пострадянської доби як суттєвою мірою посттравма-
тичного (що передбачає також певні терапевтичні практики). 

Якщо в працях Олі Гнатюк «Прощання з імперією» [5] і 
Тамари Гундорової «Післячорнобильська бібліотека» [7] ми 
знаходимо засвідчення виходу з підпілля багатоголосся пізньої 
радянської доби (відзначимо, що й для неї можна вказати на такі 
явища альтернативної офіціозу думки, як політичний анекдот, 
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самвидав і західні «голоси», без чого курс на «гласність і 
перебудову» не мав би підґрунтя), причому Т. Гундорова особливо 
виділяє у своїй книжці чинник подолання травми Чорнобиля і роль 
феномену іронії в цьому; то в зв’язку з вибудовуванням наративу 
щодо помаранчевого Майдану, від перших спроб по гарячих 
слідах ми можемо спостерігати «винайдення традиції», де зуси-
ллями інтелектуального класу феномен Майдану вписується в 
перспективу Віча і Січі. 

Серед найпромовистіших прикладів згадаємо тексти таких 
відомих публічних інтелектуалів, як Вадим Скуратівський [15] і 
Оксана Забужко [8], котрі фіксують увагу насамперед на 
спільному знаменнику згаданих найвідоміших «владних ігор» 
давнішої доби (і водночас ключових маркерів української 
ідентичності), яким постає захист недоторканності начал грома-
дянського спілкування. Можна сказати, у нас на очах в порядку 
соборної громадянської активності дефрагментується «гуманітар-
на аура нації», за формулою Ліни Костенко. 

Проте тут-таки слід вдатися до ускладнення пропонованої в 
згаданих розвідках картини: зваживши, приміром, на міркування 
Данила Яневського щодо логістики Майдану як genius loci 
протесту: «хто контролює Майдан – контролює Київ, хто 
контролює Київ – контролює Україну» (саме вона надала невід-
порності трансльованій інклюзивній перспективі в горизонті «схід 
і захід разом», «міліція з народом» і под. у вимірі спільності-в- 
гідності); як і на фігуру харизматичного лідера руху, походженням 
з родини сільських учителів, ми знов змушені будемо покликатися 
на елементи спадщини періоду радянської модернізації 
(індустріалізації, урбанізації тощо), – хоча, зрозуміло, артикулю-
вавши її у вимірі загальнореспубліканського знаменника, як у всій 
Східній Європі, що належала до «соціалістичного табору». 

Це перекидає мостик до іншого плідного виміру аналізу, що 
вписує феномен українського Майдану в перспективу доби 
оксамитових революцій, зокрема, через стилістику карнавалу 
(адже «людина – стиль»). У змістовній книзі Патріка Кені 
«Карнавал революції» [9], присвяченій політичним перетворенням 
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у Центральній Європі 1989 року, автор прямо вказує на зв’язок 
між зміною поколінь і стилістикою опору: елементом, якому влада 
виявляється геть не в змозі протистояти, постає темпераментна 
атака на зношеність її морально-естетичних підвалин (як коли б 
нова генерація остаточно уподобала «іншу пепсі»: усі ж бо жанри 
добрі, крім нудного) [9, с. 15]. 

Заради справедливості слід визнати, що роль винайденого 
стилю для успіху протесту певною мірою усвідомлювалася 
експертним співтовариством (див., зокрема, матеріали, присвячені 
цій темі, на сайті Української правди [16]). Проте слід повторити 
висловлену нами раніше тезу, що без усталення в інституційо-
ваних формах академічного (дисертації) і навчального (підруч-
ники) жанрів необхідний цикл звершення подвигу, який починає 
жити в пісні, залишається незавершеним гештальтом. 

На пояснення сказаного наведемо лише один промовистий 
приклад щодо так само упущеного, на нашу думку, в плані 
вибудови єдиної перспективи інтеріоризації українською грома-
дою нової владної гри, і саме з ненульовою сумою, – досвіду т. зв. 
«біло-блакитного» Майдану (який також заслуговував принаймні 
на одну змістовну монографію), що міг би стати вагомим аргу-
ментом на підтвердження її автентики, звернувшися для цього до 
свідчення відомого російського журналіста Валерія Вижутовича: 

«Майдан змінив забарвлення. На просторі, де два з половиною 
роки тому торжествувало оранжеве, царить різнобарв’я. Прапори 
Партії регіонів Віктора Януковича в цій палітрі прямо головують – 
майже вся площа залита біло-блакитним. Острівці червоного 
(комуністи) і малинового (соціалісти) доповнюють пейзаж. Тільки 
оранжевий геть відсутній: парламентська опозиція веліла своїм 
прибічникам не ходити на майдан. Тут зараз мітингують тільки 
прихильники правлячої коаліції. Натомість трохи подалі, на 
прилавках, що уходять в глибину площі, де торгують сувенірною 
продукцією, у надлишку плюралізм: оранжеві шалики, прикрашені 
написом: «Так! Ющенко», мирно сусідять з блакитними майками, 
на яких зображений Янукович. 
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Багатотисячне зібрання мітингуючої публіки, яку раз за разом 
розігрівають вуличні оратори, практично не порушувало звичний 
хід міського життя. По майдану, ясна справа, проїхати неможливо. 
Але рух Хрещатиком не перекритий. Міліцейські кордони і 
очеплення не виставлені. Обійшовши майдан по всій його 
неохопній окружності, я нарахував ледь з десяток стражів порядку, 
які спокійно спостерігали за тим, що відбувається. Зі свого боку і 
учасники мітингу не давали приводу взяти їх в оборот. Я не чув 
істеричних вигуків. Не бачив плакатів, які закликають когось 
поставити до стінки, обезглавити, порвати на шматки. Не зустрів 
жодної людини добряче напідпитку… 

У малиновому наметі з написом «Соціалістична партія 
України» мені давав інтерв’ю відставний майор міліції Ярослав 
Перчук, енергійний чоловік з плакатом «Конституція – понад 
усе!». 

– Малиновий – це ж колір козаків Запоріжжя! 
– То ви звідти? 
– Ні, з Переяслава-Хмельницького. 
– Давно тут? 
– З ранку. Автобусом привезли, автобусом увезуть… 
… 
– І довго ще їздити будете? 
– Доки Ющенко не відмінить свій незаконний указ. Ми його 

підтримали під час революції, а він дивіться, що накоїв. Ми йому 
більше не віримо. Обіцяв посадити всіх злодіїв і бандитів у тюрми. 
Обіцяв п’ять мільйонів робочих місць. Обіцяв, будемо жити, як в 
Європі. І де це все? 

Я запитав, чим, на його думку, закінчиться конфлікт. 
– Миром, –  відповів він. – Думаю, домовляться» [3, с. 345–346]. 
І далі автор наводить судження інших учасників акцій, які 

звучать рефреном: «має бути мир» (чим, як відомо, й 
завершилося). 

Нам залишається зупинитися на важливому аспекті ролі 
політичного класу в підтримці рамкових умов формату владних 
ігор, який розглядаємо. Виділимо тут насамперед заходи, спрямо-
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вані на імплементацію ключових інституційних норм співто-
вариства європейських демократій (зокрема, через внесення в 
Конституцію держави, за збереження їх пріоритету щодо 
внутрішнього законодавства). До іншого аспекту цієї ролі відне-
семо солідарну позицію управлінського класу в цілому під час 
президентських кампаній 1994 і 2004 років: в першому випадку він 
утримався в межах нейтралітету, не ставши на бік жодного з 
кандидатів, а в другому, виявивши розуміння викликів і загроз, в 
ряді суттєвих випадків публічно артикулював свою відданість 
фундаментальним началам конституційного устрою держави 
(згадаємо показові в цьому плані заяви керівництва Міністерства 
оборони і Служби безпеки в перші дні протистояння). 

Звернемо увагу, що спільність викликів громади і політичного 
класу була задана від початку самим масштабом перетворень. У 
роботі, присвяченій історії творення української Конституції, 
Володимир Шаповал і Альберт Корнєєв, звертаючись до часу 
перших кроків на цьому шляху, пишуть: «Реальне і радикальне 
вирішення багатьох проблем, навколо яких відбувались політичні 
дискусії, було здійснене не поступовою роботою народних 
депутатів і парламентських комісій, не наполегливим пошуком 
згоди політичних сил, а фактично прискореним ходом історії після 
кризових серпневих подій 1991 року» [19, с. 22]. Це визнавали й 
самі актори: тоді ж, у вересневому виступі на засіданні Верховної 
Ради, Леонід Кравчук відзначає: «Відбулися історичні події 
надзвичайної ваги. Змінилися і ми з вами, і наше мислення, і 
ставлення до багатьох соціальних явищ, які раніше сприймалися 
лише в певному історичному і політичному аспектах» [19, с. 22]. 

Ця спільність історичних ритмів, які захоплювали рівно 
суспільство й політичний клас, зумовила органічну єдність 
розвитку української політії в тяглості демократичного переходу, 
надто у критичні її моменти, коли артикульовані державцями-
речниками найвищого рангу складники нової української ідентич-
ності, задані у форматі ігор з ненульовою сумою, здобували статус 
«слова, що стало плоттю». Коли Президент Леонід Кучма, 
виступаючи з приводу річниці незалежності (2004) проголошує 
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фундаментальну цінність свободи для українців, або Президент 
Віктор Янукович, в передньому слові до читачів представляючи 
спадщину українського бароко (репрезентовану, зокрема, й 
Пактами і конституціями Війська Запорозького, що артикулюють 
принцип поділу влади), заявляє про завдання її відродження, 
розвитку і примноження (2011), речники можуть самі до кінця не 
вірити в озвучені ними формули, але важить тут їх публічна 
артикуляція ex cathedra. 

Так ми підходимо до великого сюжету десакралізації влади в 
модерну добу, що, зокрема, проливає світло на природу «електо-
рального Майдану» (Євген Головаха) 2019-го.  

Відзначаючи, що з боку чинної адміністрації він був 
потрактований саме як позиціонування нової генерації (Президент 
Петро Порошенко оперативно заявив, що «почув» її), і те, що 
вибори пройшли у відповідності до європейських стандартів, ми 
вбачаємо в генераційній перспективі цей вибір як самовизначення 
«працівників останньої години» (на цей же сюжет покликається у 
своїй праці Патрік Кені), вихід до публічної активності верстви, 
котра вступила в добу Незалежності без досвіду комсомольських, 
а хто й піонерських зборів і в цьому сенсі оцінюємо як шанс 
зміцнення ідентичності українського громадянина, який зростав, 
від початку граючи в ігри з ненульовою сумою, поступово 
набуваючи в цьому, між іншим, подібності до польського obywatel, 
немислимого як негромадянин*. Доводячи до наочності, коли два 
Майдани забезпечили послідовний прихід до державного керма 
очільників 1954, 1950, 1965, 1978 років народження, очевидною 
альтернативою, зваживши на досвід «слов’янських сусідок», 
цілком міг стати проект «Кучма – 19» (з усіма наслідками для 
нерозвиненості практик громадянської компетентності, самих 
базових основ громадянського темпераменту нової генерації 
українців). 

 
                                           

* Натомість російське «обиватель», як відомо, має конотацію 
дистанційованості від політики. 
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«Помилка 2000», або російська Антігона 
 

Підбиваючи попередні підсумки нашого розгляду, поставимо 
питання: чи може в модерному суспільстві нова генерація 
конституюватися як актор, не маючи агори, не винаходячи в 
форматі «виклик-відповідь» правила нових power games? 

Досвід модернізації радянської, а далі пострадянської Росії 
засвідчує, що риторичне, здавалося б, питання зачіпає самий нерв 
проблеми, який ми вище позначили в плані негарантованості руху 
в цьому горизонті (що випливає, між іншим, з критичної 
важливості рефлексії й інтеріоризації суспільством, насамперед 
інтелектуальним класом, розрізнення ігор з ненульовою і 
нульовою сумою, – до чого вони можуть виявитися не готові). 
Зрив у тому самому пункті необхідної суспільної трансформації 
при закладанні основ радянського режиму і після його усунення 
(яке можна охарактеризувати у вигляді симптоматичного 
комплексу «політика під підозрою»), постає повчальним 
прикладом, який потребує уважного аналізу. 

Коли звернення до символічного капіталу доби СРСР та його 
мобілізаційного потенціалу в умовах Російської Федерації межі 
тисячоліть, за усвідомлення певних ризиків територіальної 
дезінтеграції, можна було розглядати як тактичний крок нової 
адміністрації (‘Who is Mr. Putin’), то швидка кристалізація, яка 
сягнула симптоматичних форм, констатованих заявами, 
відповідно, чинного глави російського парламенту, що останній 
«не місце для дискусій», Конституційного Суду, стосовно 
кріпаччини як однієї з «скріп» нації та кремлівського лідера про 
готовність збройних сил, підпорядкованих йому, до використання 
«живого щита» (себто військового злочину), симптоматично 
позначила ситуацію чергової «втраченої генерації»*. 

Коли в цьому світлі ми тепер звернемося до моменту, в який 
закладаються основи радянського режиму (1922 – 1991 рр.), то 
побачимо, що й тут ситуацію «виклику-відповіді» можна описати 

                                           
* Інше питання, що позиція західних лідерів, які ігнорують подібні 

«червоні лінії», засвідчує більшу глибину кризи, ніж регіональна, що може 
виявити свій парадигмальний масштаб. 
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через редукцію принципового розрізнення двох типів владних 
ігор. Послідовне усунення гарантованого простору парламент-
ських дискусій, далі внутрішньопартійної демократії і поява 
ком’юніті нового типу, орієнтованої в есхатологічній перспективі 
«останнього й рішучого», відкриває нам перспективу з орвелів-
ською «внутрішньою партією», обертаючись на тотальне заруч-
ництво з регулярним оберненням ката на жертву і відсутністю 
гарантії для всіх, хто трапив до цього гетто («пересічних» чи 
«членів Політбюра»), від перетворення на табірний номер. 

Що феномен стокгольмського синдрому*, навіть за спроби 
вийти за межі «радянської» версії модернізаційного експерименту 
(за класичний його зразок може правити польський рух, суттєвою 
мірою ініційований знаменитим «Не бійтеся!», – зверненим до 
громади, що важливо, доби постіндустріальної), залишав 
можливим сценарій часткової реставрації† режиму, не було 
приховано від експертного середовища. В рамках нашого розгляду 
(спираючись в тому числі на аналіз виявлених раніше складників 
завершального етапу модернізації, як національне примирення і 
громадянська релігія, що виступають проявами інтеріоризації 
розрізнення ігор з ненульовою і нульовою сумою новою 
генерацією громадян [20; 21]), вкажемо на один ключовий, на 
нашу думку, пункт, який постає не підлягаючим редукції/ 
ігноруванню, позначивши його символом Антігони. 

Громадянка полісу, котра виконала прощальний ритуал щодо 
брата, який поліг «по інший бік», ігноруючи указ володаря про 
заборону його звершення, стала в минулому столітті загально-
європейської громадянської війни героїнею десятків творів 
західних класиків (Жана Ануя, Бертольда Брехта та ін.). 
Прогалина, яку в цьому світлі являє радянська доба по війні, дивно 
відповідає невпорядкованості місць поховань, так само відмінній 
від європейських держав (рівною мірою колишніх «переможців» і 

                                           
* За вражаючою формулою Вєнічки Єрофєєва, «двісті п’ятдесят 

мільйонів людей в заручниках». 
† Варто нагадати, що в сьогоднішній Російській Федерацій громадяни 

зберігають два фундаментальні права, власності і вільного виїзду з країни, 
що унеможливлює опис чинного режиму як тоталітарного. 
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«переможених»). Якщо «держава-переможець» пішла з історичної 
арени, не віддавши данину останньої пам’яті полеглим*, чи не 
означає це, що «нова історична спільнота», здійснивши 
кафкіанську кар’єру від «братів і сестер» в 1941-му до «гвинтиків» 
у 1945-му, не здобувши розуміння недоторканності місця 
народження людини і громадянина, пішла, лишивши, за висловом 
Герцена, «вагітну удовицю»? 

Адже коли травма не пророблена за всіма правилами (що 
передбачає, в тому числі, звершення ритуалу щодо кожного, хто 
виконав свій обов’язок людини і громадянина), що убезпечить нас 
від переходу зрозумілого людського болю у річище ресенти-
менту? І коли так, чи не платять сторони й сьогоднішньою кров’ю 
на сході України за непам’ять і неправду «ніхто не забутий» цілих 
недорослих генерацій? 

Тож коли, як засвідчив історичний експеримент, і «людині з 
чолом Сократа» не під силу ігнорувати принципове розрізнення 
двох типів владних ігор (виходячи з хай яких благих намірів), це 
приводить нас в плані розгляду, з урахуванням сторінки 
радянського досвіду «генерацій без агори», до постановки питання 
щодо захисту самої політичної сфери (котра регулярно потрапляє 
під «підозру», з огляду на ризики, які несуть патоси цілих верств, 
коли вони не впорядковані†), свого роду екології її як необхідного 
середовища постання нової генерації як політичного актора. 

 
Прозріння Токвіля і «офісний планктон» 

 

У своїх мемуарах, торкаючись часу перебування на посаді 
міністра Французької Республіки, Алексіс де Токвіль розповідає, 

                                           
* Російськими волонтерами на початку 2000-х кількість полеглих, яких 

мають перепоховати, оцінювалася в межах від кількох сотень тисяч до 
більше мільйона. 

† Ми свідомо скористалися тут грецьким словом для збереження великої 
традиції рефлексивного опрацювання проблеми, що дозволяє зберегти 
пам’ять про дуалізм цього феномену: він може обернутися в підсумку як 
цивілізаційного масштабу звершеннями (подарувавши нові парадигми й 
епістеми), так і, за певних умов, спричинитися до соціальних патологій. 
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як справжнім відкриттям для нього стала зміна оптики, коли в цій 
ролі маючи справу з численними акторами, які до того не виявляли 
особливих інтелектуальних здібностей, вони, за його спосте-
реженням, перевершували себе у винахідливості, коли переходили 
до предмета, що являв для них суттєвий інтерес. Очевидно, в 
цьому сенсі політика, відкриваючи шлях для прояву темпераменту 
актора в переслідуванні своїх цілей, постає, у випадку критично 
необхідного рівня впорядкованості правил, орієнтованих на 
полюс, протилежний «війні всіх проти всіх», одним з цивіліза-
ційних інструментів для розкриття сутнісних сил людини (що 
виявляється і в такому вищому явищі стилю, як політес). 

Лідія Гінзбург, котра являє рідкісний приклад поєднання 
необхідної компетенції гуманітарія з власним багаторічним 
досвідом «включеного спостереження» радянської системи, що 
дозволило їй зробити цінні узагальнення стосовні нашої теми, 
підсумовуючи свої міркування в плані явища громадянської 
інфантильності, писала на початку «відлиги» (1954): 

 «Дворянська Росія все робила розвитком поспішаючи. Під-
літки були студентами, молоді люди полковниками. Раннє статеве 
життя, ранні військові і громадянські кар’єри, рання влада над 
живими душами. Досвід мислі приходив до них передчасно і уми, 
не завантажені досвідом буття і побуту, працювали з первісною 
силою. Різночинна Росія, та рано починала свою боротьбу. В 
швидкості одиничних розвитків відбита – революційною 
потенцією породжена – небувала інтенсивність історичного руху. 

… 
Свого часу люди, які спадково торгували, служили, обробляли 

землю, займалися ремісництвом, доволі виразно уявляли собі своє 
майбутнє і майбутнє своїх дітей. Але діти все частіше відмов-
лялися виконувати батьківську програму. Вони створювали власні 
програми, сповнені пожертви і марнославства, безкорисливості і 
егоцентризму… 

… 
Інфантильність старих ще не найбільш плачне; більш плачна 

інфантильність молодих. 
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Про інфантильність ідеться між іншим у легенді про Великого 
інквізитора, де передбачена навіть художня самодіяльність: 
«…Але у вільні від праці години ми влаштуємо їм життя як дитячу 
гру, з дитячими піснями, хором, безневинними плясками». З 
безневинними. Танець не повинен викликати еротичні відчуття, 
тому в клубах особливо заохочується падекатр. 

… 
Ні служба, ні родина самі по собі не роблять людину 

дорослою. Дорослішає вона від зростаючої відповідальності, 
зростаючої незалежності, зростаючого добробуту. Потрібний саме 
процес суспільного росту, неперервність ієрархії, накопичення. 
Якщо немає просування встановленою соціальною колією, якщо з 
легкістю маячні людину відкидає до того, що давно вже було, то 
людина ця інфантильна. Десять років тому у неї було стільки ж 
дітей, скільки зараз, – одна; стільки ж кімнат, скільки зараз, – 
скажімо, дві; грошей їй не вистачало приблизно стільки ж, скільки 
не вистачає зараз… 

… 
Для жінки з заміжжям мінялося все. Зі своєї кімнати вона 

переходила до свого дому – хазяйкою, тобто огорненою 
авторитетом і владою. Мінялося майнове становище, розпорядок 
дня, коло знайомих. Це був віковий стрибок. Сімнадцятилітня 
дівчинка ставала жінкою. Але якщо двадцятип’ятилітня жінка з 
дитиною і чоловіком залишається в тій самій кімнаті, на тій самій 
службі, з тим самим бюджетом, в тому самому пальто, з тими ж 
приятелями і співслужбовцями, – вона лишається дівчинкою. 

… 
Громадянський вік – не лік років, але відношення між 

кількістю прожитих років і якісним їх змістом…. 
З ненаповненого, ненасиченого життєвого простору виходить 

назустріч старіючий юнак, – привид інфантильної свідомості» [4, 
с. 187–192]. 

Отже, «люфт» відповідальності, який передбачений або ні для 
постання нової генерації на агорі як політичного актора, можна 
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визначити як ключову умову, котра постає sine qua non 
спадкоємного розвитку кожної політії, зі зростанням її 
інституційної пам’яті, яка засвоюється новими членами громади «з 
повітря і з молоком матері» (в цьому сенсі поняття свобідного, 
liber у римлян означало того, хто народився в родині вільних 
громадянина і громадянки). Позбавити нову верству «допуску» 
агори, з можливістю робити свої ставки, з ризиком випробовуючи 
себе, – це, за відомою формулою, гірше, ніж злочин: це помилка. 

Звертаючись в ретроспективі до вершинних досягнень 
політичної думки, які, артикулюючи той чи інший досвід нової 
ком’юніті, запроваджують також нові терміни, що позначають 
певний її винахід, від поліса Аристотеля або стато Макіавеллі, 
війни всіх проти всіх Гоббса або духу законів Монтеск’є, до 
харизми Вебера або деліберативної демократії Габермаса, ми 
кожного разу зустрічаємо при цьому артикульовану рефлексію н е 
г а р а н т о в а н о с т і політики (як будь-якого мистецтва), 
введення на цьому фоні недоторканого з а з о р у взаємодії вільних 
і рівних акторів, які мають тримати творчу напругу патосу, щоб 
здійснилося кожного разу неповторне диво «царського 
мистецтва». 

Ми маємо бути готові, в граничному випадку, залишати 
допуск у горизонті приходу генерації, яка у вимірі виклику-
відповіді відіграє всесвітньо-історичну роль*. Цей допуск ми в 
робочому порядку, спираючись зокрема на евристичний потенціал 
праць Михайла Бахтіна і Патріка Кені, позначимо як допуск 
карнавалу. 

Історично кожен патос, як відомо, виявляє себе як 
амбівалентна сила: приносячи позитивні звершення, на кшталт 
нових парадигм і епістем, стилів життя, залишаючи неперехідні 

                                           
* Такими постають для нас греки доби творення поліса, 

першохристияни, генерація Ренесансу (можливо, за останній приклад на цей 
момент може правити «генерація 1968-го», за якою ми вбачаємо заслугу 
першовідкривачів світу без мілітаризму і расизму. 
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ідеали: лицаря, джентльмена або інтелігентної людини; проте, за 
певних умов, може обертатися тією або іншою патологією 
(скористаємося тут введеною Фройдом опозицією «Ерос/Танатос). 
У цьому відношенні комунікаційний модуль (атрактор) карнавалу, 
інклюзивно залучаючи як акторів усі верстви, задіюючи сміхове 
начало для усунення віджилих практик громади, переструк-
туровуючи поле ідентичностей відповідно до нових викликів, 
відкриває для всіх громадян новий шанс (що не раз відзначалося 
опитуваними акторами «помаранчевого» івенту*). 

(Між іншим, це пояснює, по суті, неможливість імітувати 
феномен Майдану або довільно «запустити» його: різниця між 
успішними (2004 і 2013–2014) і ні («податковий», «мовний») 
корелює з межею між викликами загальнонаціонального порядку 
денного (право голосу, євроінтеграція) і корпоративними. Солідар-
ний вихід на протест студентства як верстви (завтрашнього 
середнього класу) може служити непомильним свідченням його 
автентики.) 

Таким чином, введення модуля, чи атрактора карнавалу при 
аналізі проблеми політичної генерації як актора в динаміці, де вона 
постає також носієм патосу з новим феноменологічним горизон-
том (поліса, комуни, штату і т. д.), дозволяє артикулювати, 
зокрема на матеріалі українського Майдану, критично важливий 
момент нередукованості цього становлення, формалізувавши його 
через розрізнення творцями і акторами power games ігор з 
ненульовою і нульовою сумою, що в ході практикування в тяглості 
генерації поступово стає надбанням громадянського темпераменту 
політії, як, зокрема, у випадку вітчизняного офісного планктону, 
колись зневаженого як «бридке каченя» української політики, а у 

                                           
* Що карнавал, стаючи одним з наріжних каменів комплексу практик, 

які задають рамки ідентичності громадянина модерного суспільства, може за 
нагоди виступати знаряддям оперативної мобілізації для опору 
деструктивним силам громади (в тому числі кримінального походження), 
яскраво демонструє, зокрема, бразильський кейс (див. [14]). 
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випробуваннях Майданом посталого як осердя генерації нової 
української мрії*. 

Дух карнавалу не зникає: він може лише витіснятися 
(повертаючись, у такому випадку, через телевікно вінками, які 
нападають, або дверима, що зачиняються перед носом). Чи ж не 
виступає в такому разі карнавал найбезпосередніше доступним для 
нас як співвиконавців Словом vox populi? Пам’ятаючи, що Еней, 
«парубок моторний», освячує самий початок модерної української 
тожсамості, можемо сказати, що пам’ятник Котляревському і 
скромний знак з курсивом Живі завдяки вам [17] у певному сенсі 
творять рамку бачення суті нашої проблеми: людина, яка вмістила 
краплю карнавалу, непереможна. 

Резюмуємо ключові пункти нашого викладу. Виходячи з 
актуальності проблеми політичної генерації (яка через амбіва-
лентність нового патосу, щоразу пов’язаного з іншим горизонтом 
нової ком’юніті, може обернутися «втраченою»), ми насамперед 
виділили як основний сценарій, в порядку успішності/неуспіш-
ності відповіді на цей виклик, розрізнення громадою, насамперед її 
«органічною інтелігенцією», ігор з ненульовою і нульовою сумою. 
Далі ми показали успішне в цілому експериментальне розв’язання 
українською політією завдань, які в цьому світлі поставали перед 
нею в умовах демократичного транзиту, шляхом винайдення, в 
форматі «виклик-відповідь», Майдану як особливого виду power 
games, котра уможливила збереження вектора реформ у кількох 

                                           
* У цьому світлі промовистим фактом (як тенденція) постає звернення 

останніми роками до підбиття підсумків своєї діяльності ряду відомих 
публічних інтелектуалів, редакторів впливових часописів: Наталії Лігачової 
(«Телекритика»), Андрія Мокроусова («Критика»), Юлії Мостової («Дзер-
кало тижня»). У такій синхронності ми вбачаємо симптом самозвіту 
вітчизняного інтелектуального класу пострадянської доби, через інтуїтивно 
зрозумілу вичерпаність порядку денного останньої (символічною віхою тут 
стала, насамперед, «гібридна» війна, міняючи весь комплекс орієнтирів у 
системі «виклик-відповідь»). В зв’язку з цим, з певною обережністю можемо 
говорити про першу генерацію «органічної інтелігенції» в новітній історії 
України, яка змогла реалізувати своє покликання, тим самим засвідчивши 
успішне проходження українською громадою етапу її консолідації. 
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точках біфуркації через необхідну масову мобілізацію громадян в 
інклюзивній (конституційно передбаченій) перспективі. Після 
цього, в порядку порівняння, ми показали упущення згаданого 
наріжного принципу в умовах реформ російської політії (обравши 
особливо показові в цьому сенсі кейси встановлення «радян-
ського» режиму і спроби реставрації його в оновленій версії) та 
наслідки його в порядку чергової ситуації «втраченої генерації». 
Нарешті, ставлячи в загальному вигляді проблему елементу 
недоторканного в плані конституювання політичної генерації як 
емерджентного актора, ми артикулювали її в контексті викладу як 
«допуск карнавалу», котрий від доби генерації – 1968 постає sine 
qua non зрілих демократій, своєрідною ознакою їхньої 
екологічності. 

 
_________________________ 
 

1. Арон Реймон. Опій інтелектуалів. Київ: Юніверс, 2006. 272 с. 
2. Бенда Жюль. Предательство интеллектуалов. Москва: ИРИСЭН, 

Мысль, Социум, 2009. 312 с. 
3. Выжутович В. В. Регулярный Майдан // За все заплачено. Москва: 

Российская газета, 2008. C. 345–352. 
4. Гинзбург Лидия. Записи 1950-х – 1960-х годов // Гинзбург Лидия. 

Человек за письменным столом. Ленинград: Советский писатель, 1989. 
608 с. 

5. Гнатюк Оля. Прощання з імперією: Українські дискусії про 
ідентичність. Київ: Критика, 2005. 528 с. 

6. Гордеев Алексей. Церковь на Майдане. Киев: Книгоноша, 2014. 
303 с. 

7. Гундорова Т. І. Післячорнобильська бібліотека. Український 
літературний постмодерн. Київ: Критика, 2005. 263 с. 

8. Забужко Оксана. let my people go. Київ: Факт, 2005. 232 с. 
9. Кені Патрік. Карнавал революції. Центральна Европа 1989 року. 

Київ: Критика, 2006. 471 с. 
10. Кун Томас. Структура научных революий. Москва: Прогресс, 

1977. 300 с. 
11. Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. Київ: 

Самміт-книга, 2015. 656 с. 



 

223 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

12. Маринович Мирослав, Митрополит Андрей Шептицький і 
принцип «позитивної суми». Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. 248 с. 

13. Мілош Чеслав. Поневолений розум. Мюнхен: Сучасність, 1985. 
264 с. 

14. Руй Кастро. Рио-де-Жанейро. Карнавал в огне. Москва: Эксмо, 
Мидгард, 2005. 352 с. 

15. Скуратовский Вадим. Песнь о свече. К истории Киевского 
сопротивления // Столичные новости. 2004. № 48. 

16. Солодько Павло. Люди, які створили стиль революції. Частина 
перша. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2005/11/22/3020805 Части-
на друга. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2006/01/26/3056735 

17. У Києві встановили пам’ятник загиблим під час Майдану. URL: 
https://24tv.ua/u_kiyevi_vstanovili_pamyatnik_zagiblim_pid_chas_maydanu_f
oto_n420959 

18. Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных 
наук. Санкт-Петербург: А-cad, 1994. 408 с. 

19. Шаповал В. М., Корнеєєв А. В. Історія Основного Закону 
(конституційний процес в Україні у 1990 – 1996 роках). Харків: Фоліо, 
2011. 111 с. 

20. Щербенко Е. В. Національне примирення як момент солідари-
зації у владно-опозиційному вимірі політичного дискурсу // Наукові 
записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2015. Вип. 2 (76). 
С. 101–112.  

21. Щербенко Е. В. Український політичний дискурс і проблема 
громадянської релігії // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України. Київ, 2017. Вип. 3 (89). С. 156–168. 
  

https://www.pravda.com.ua/articles/2006/
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_natsionalne.pdf
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_natsionalne.pdf
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_ukrainskyi-1.pdf
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_ukrainskyi-1.pdf


 
 

224 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 2 (98)  
 

Олег Кондратенко* 
 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: КРИЗА ЧИ ШАНС? 

 
Розкрито сутність та перспективи зовнішньої політики 

України в умовах кризи транзитивного світопорядку в східно-
європейському контексті. Попри гарантії територіальної 
цілісності та суверенітету Україні після її відмови від ядерної 
зброї Російська Федерація як один із підписантів Будапештського 
меморандуму анексувала Крим та розгорнула гібридну агресію на 
Донбасі. Доведено, що спектр загроз українській нацбезпеці 
виходить також від країн Центрально-Східної Європи, які 
перебільшено нагнітають ситуацію довкола утисків Україною 
своїх нацменшин. Ідеться передусім про Угорщину, яка постійно 
вимагає дотримання прав своїх громадян на Закарпатті, та 
Румунію, що висловлює постійне занепокоєння про свою нацмен-
шину в Північній Буковині (Чернівецька область) і Південній 
Бессарабії (південно-західна частина Одеської області). 
Націоналістичні політичні сили, які користуються популярністю 
в цих країнах та заручаються підтримкою Росії, періодично 
заявляють про розширення автономії Закарпаття, Північної 
Буковини та Південної Бессарабії, що може нести ризики 
виникненню сепаратизму в цьому регіоні. Обґрунтовано, що на тлі 
наростання зовнішніх загроз українській дипломатії варто більш 
чітко працювати в напрямі надання оборонного виміру організації 
ОДЕР-ГУАМ та активізувати відносини зі східноєвропейськими 
країнами щодо створення майданчика безпекового діалогу в 
рамках можливої Балто-Чорноморської співдружності.  

                                           
* Кондратенко Олег Юрійович – доктор політичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу теоретичних і прикладних проблем політології 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України.  
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Ключові слова: Україна, зовнішня політика, національна 
безпека, Російська Федерація, Східна Європа, ОДЕР-ГУАМ, 
Балто-Чорноморська співдружність.  

Oleg Kondratenko. Eastern European external context policies 
of Ukraine: a crisis or a chance? The essence and prospects of 
Ukraine’s foreign policy in a crisis of a transitive world order in the 
Eastern European context are revealed. Despite the guarantee of 
territorial integrity and sovereignty of Ukraine after its abandonment of 
nuclear weapons the Russian Federation as one of the signatories of 
the Budapest Memorandum annexed Crimea and launched hybrid 
aggression in the Donbas. It is proved that the set of threats to 
Ukrainian national security also comes from the countries of Central 
and Eastern Europe, which exaggerate the situation around the 
oppression of Ukraine by their national minorities. This is primarily 
about Hungary, which is constantly demanding the rights of its citizens 
in Transcarpathia, and Romania, and is constantly concerned about its 
minority in Northern Bukovina (Chernivtsi region) and South 
Bessarabia (southwestern part Odessa region). Nationalist political 
forces, which are popular in these countries and are backed by 
Russia’s support, periodically declare an extension of the autonomy of 
Transcarpathia, Northern Bukovina and Southern Bessarabia, which 
may carry the risk of separatism in the region. It is substantiated that, 
against the background of increasing external threats, Ukrainian 
diplomacy should work more clearly to provide a defensive dimension 
to the ODED-GUAM organization and to intensify relations with the 
Eastern European countries in order to create a safe dialogue platform 
within the possible Baltic-Black Sea Commonwealth.  

Key words: Ukraine, foreign policy, national security, Russian 
Federation, Eastern Europe, Oder-Guam, Baltic-Black Sea 
Commonwealth.  

 
Надзвичайно складна геополітична ситуація, в якій опинилася 

Україна внаслідок трансформації світового порядку та гібридної 
агресії Російської Федерації, вимагає вироблення нового та 
єдиного підходу до формування її стратегії національної безпеки, а 
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також військової й зовнішньополітичної доктрини. Адже саме 
чітка й виважена зовнішня політика є запорукою суб’єктності 
будь-якої держави на міжнародній арені та прямо пропорційно 
впливає на стан захищеності її кордонів, державного суверенітету, 
стан нацбезпеки й внутрішню стабільність загалом. Враховуючи 
активне превалювання ідей політреалізму в доктринальному 
забезпеченні політики великих держав та нехтування Росією 
практично всіх норм міжнародного права, зовнішня політика та 
дипломатія України має бути спрямована на зміцнення взаємин і 
стратегічного партнерства з існуючими союзниками та пошук 
нових, передусім таких, що стурбовані дестабілізацією регіональ-
ної та глобальної системи безпеки.  

Трансформація геополітичної картини світу змушує наукову 
громадськість замислитися над низкою факторів та причин 
глобальної деструкції, що захопила всіх без винятку акторів 
сучасних міжнародних відносин. Можна твердити, що ключове 
місце у світовій політиці належить саме міжнародним організаціям 
(урядовим та неурядовим) та великим державам, суверенна 
поведінка яких значною мірою визначає динамічну сутність як 
регіональних, так і глобальних політико-економічних та безпе-
кових процесів [1, с. 71]. Враховуючи існуючий стан речей, перед 
українськими науковцями та експертами постає необхідність 
вирішення відповідального методологічного й наукового завдання, 
а саме: долучитися до розробки концепцій і доктринальних 
документів щодо регулювання зовнішньої політики та зміцнення 
національної безпеки України в умовах сучасних геополітичних 
викликів. У ході вивчення сутності явища української зовнішньої 
політики виникає ціла низка складних запитань, на які активно 
шукає відповідь український політикум та українське суспільство 
загалом. Саме тому маємо провести комплексний аналіз 
формування, сучасного стану та перспектив зовнішньополітичної 
діяльності України в Східній Європі і політики її керівництва 
щодо захисту національних інтересів в умовах хаотизації й 
турбуленції, викликаних наростанням глобального протистояння.  
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Становлення зовнішньої політики незалежної України 
 
Проголошення Декларації про державний суверенітет України 

від 16 липня 1990 р. започаткувало надію на відродження її як 
незалежної держави, а також на формування незалежної внутріш-
ньої та зовнішньої політики. Цей документ, зі зрозумілих причин, 
так і не отримав статусу конституційного акта та не набув скільки-
небудь потужної юридичної сили [1]. Все ж, згідно з його 
свідченням визначалося, що власне цей акт мав перевагу перед 
законодавством нової союзної держави (оновленого союзу), ідеєю 
якої М. Горбачов намагався хоч якось реанімувати СРСР, який 
невпинно прямував до загибелі з початком так званого параду 
суверенітетів, а також з наростанням міжнаціональної напруги й 
міжетнічних сутичок в азійських і кавказьких республіках, з 
проголошенням незалежності Литви у березні 1990 р., проголо-
шенням Декларації про державний суверенітет України 16 липня 
1990 р., а згодом і проголошенням Декларації про державний 
суверенітет Білорусі від 27 липня 1990 р.  

Декларація про державний суверенітет України як члена та 
співзасновниці ООН стала запорукою та першим кроком до 
проголошення її незалежності, а водночас і сформувала підвалини 
для становлення її незалежної зовнішньої політики. Адже саме 
згідно з Декларацією підкреслювалося, що: «державний сувере-
нітет України як верховенство, самостійність, повноту і 
неподільність влади Республіки в межах її території та незалеж-
ність і рівноправність у зовнішніх зносинах» [2]. У частині пункту 
«міжнародні відносини» Україна вже визначається як окремий 
суб’єкт міжнародного права, що є свідченням прагнення ведення 
незалежної від Москви зовнішньої політики. Так, зокрема, 
підкреслюється, що: «Українська РСР як суб’єкт міжнародного 
права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, 
укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, кон-
сульськими, торговельними представництвами, бере участь у 
діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для 
ефективного забезпечення національних інтересів Республіки». 
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Далі йдеться про те, що … «Українська РСР виступає 
рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно 
сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, 
безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та 
європейських структурах» [2].  

Хоча на час проголошення цього документа Верховна Рада 
УРСР ще не мала відповідних повноважень, які б дозволили 
ухвалити рішення про вихід Української республіки зі складу 
СРСР та проголошення незалежності. Як не парадоксально, але 
відповідно до конституційних вимог СРСР та УРСР лише народ 
мав право визначати вихід республіки зі складу СРСР на 
референдумі. При цьому, 24 серпня 1991 р. відповідним Актом 
було проголошено незалежність України, а загальнонаціональний 
референдум від 1 грудня 1991 р. лише підтвердив цей відомий 
документ (за підтримку Акту про проголошення незалежності 
України висловилося понад 90% її громадян) та віковічне 
прагнення українського народу про створення власної держави [3].  

Поява незалежної України змінила геополітичну карту не 
лише Східної Європи, Євразії (яку часто ототожнюють з 
пострадянським простором), але й світу загалом. Відомо, що без 
України та її потенціалу всі великодержавні проекти Росії 
втрачають свій геостратегічний сенс. Саме тому, на нашу думку, 
підсилення геополітичного потенціалу РФ за рахунок економіч-
них, демографічних та територіальних ресурсів України покликане 
задовольнити її амбіції щодо розширення просторового впливу на 
пострадянському та інших регіональних просторах. Так, чи не 
головний наразі геополітичний проект з реінтеграції пострадян-
ського простору Євразійський економічний союз (ЄАЕС) без 
України, як найважливішої для Москви пострадянської держави, 
втрачає свою трансрегіональну сутність і підриває його 
економічну вагу загалом. Україна цілком могла б збалансувати 
ЄАЕС на тлі енергетично багатих Росії та Казахстану, відіграючи 
при цьому роль економічного активу завдяки своїй розвиненій 
комунікаційній інфраструктурі, промисловості та сільськогоспо-
дарській галузі. Проте підписання 27 червня 2014 р. разом із 
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Грузією та Молдовою Угоди про економічну асоціацію між 
Києвом та ЄС де-факто ставило крапку на інституційному 
залученні Росією своїх сусідів у її геополітичну орбіту.  

Про важливість України для РФ уже в 1990-х рр. говорив, 
зокрема, З. Бжезинський, визначивши її як новий важливий 
простір на євразійській шахівниці та геополітичний центр. Учений 
акцентував увагу на тому, що без України та встановлення 
контролю над виходами до Чорного моря Росія втрачає статус 
потужної євразійської імперії. Росія на тлі скорочення слов’ян-
ського етнічного ядра та зростання мусульманського населення 
автоматично трансформується в азійську, віддалену від Європи 
напівімперську державу [4. c. 126–127].  

Як доводить очільник Гарвардського українського наукового 
інституту при однойменному університеті С. Плохій, що політична 
співпраця України із Заходом офіційно розпочалася у 1994 р. з 
підписанням, за посередництва США, угоди, відповідно до якої 
вона відмовлялася від ядерної зброї, успадкованої від СРСР. 
Ідеться про Будапештський меморандум, згідно з яким США, 
Росія та Великобританія гарантували Україні незалежність та 
територіальну цілісність як державі, що приєдналася до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї вже як неядерна країна [5, 
c. 149]. Однак побоювання окремих українських політиків щодо 
порушення домовленості Росією підтвердилися у 2014 р., коли 
Москва анексувала Крим та розпочала гібридну війну на Півден-
ному Сході України. Враховуючи таку ситуацію, можна говорити 
про слабкість та аморфність української дипломатії. Адже Україні, 
виходячи з постулатів міжнародного права, необхідно було 
домагатися прийняття не меморандуму, а передусім чотиристо-
роннього договору, який би закріпив юридичні зобов’язання 
держав-гарантів щодо її територіальної цілісності.  

Утім, зважаючи на такий дипломатичний дисонанс, 
зауважимо, що прийняття Україною рішення про підписання 
зазначеного документа здійснювалося в досить стислі терміни під 
шаленим тиском ядерних наддержав – США та Російської 
Федерації. Власне великим державам необхідно було якомога 
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швидше вирішити питання концентрації пострадянської ядерної 
зброї в одних руках, а саме – Російської Федерації, яка ставала 
прямим його спадкоємцем. До того ж, окрім тиску на українську 
сторону, Захід вдавався й до неприхованого шантажу, ставлячи 
питання відмови від ядерної зброї у центр дискурсу стосовно 
виділення Україні фінансової допомоги. Таким чином, Україна як 
молода держава була позбавлена політичного маневру, а з ним і 
можливостей для вироблення справжнього міжнародно-правового 
механізму гарантій територіальної цілісності та збереження 
національного суверенітету.  

На зорі незалежності надважливим завданням було визна-
чення України як нового міжнародно-правового суб’єкта. 
Юридичним механізмом для цього стало укладення двосторонніх 
міждержавних договорів, встановлення державних сухопутних і 
морських кордонів, визнання суверенітету України, передусім з 
боку сусідніх держав. Вагомою заслугою МЗС України є те, що в 
перші два роки своєї незалежності Україна встановила 
дипломатичні відносини із понад сотнею країн світу. Однак 
питання неврегульованості кордонів між Україною та пострадян-
ськими державами – Російською Федерацією, Білоруссю й 
Молдовою можна розцінювати як перші виклики національній 
безпеці та політико-економічному розвиткові. Серйозним виявом 
кризи зовнішньої політики України стало питання неврегульо-
ваності делімітації (опису) й демаркації (позначення на місцевості) 
українсько-російського кордону, що не було до того ж закріплене 
у Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство РФ і 
України від 31 травня 1997 р. та відкладалося на невизначений 
термін [6].  

 
Загрози нацбезпеці України у відносинах  

з Російською Федерацією 
 
На тлі порушення територіальної цілісності України питання 

кордонів між нею та Російською Федерацією стоїть як ніколи 
гостро. Хоча у січні 2003 р. й було підписано Договір між 
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Україною і Російською Федерацією про російсько-український 
державний кордон, демаркації морських кордонів так і не 
відбулася. Питання розмежування Азовського і Чорного морів, а 
також Керченської протоки залишалося невирішеним, що 
відкривало можливості Росії для низки провокаційних дій та, 
врешті, призвело до порушення кордону і національного 
суверенітету України. Першими спробами дестабілізувати 
ситуацію в Україні були дії РФ восени 2003 р. довкола визначення 
приналежності острова Тузла. Ця геополітична провокація Росії 
сталася в Керченській протоці, викликана будівництвом Росією 
дамби від Таманського п-ва (фактично до лінії українського 
кордону) до острова Тузла, який піддався розмиванню та 
частковому фізичному знищенню [7]. Як відомо, будівництво було 
зупинене лише внаслідок рішучих дипломатичних дій України та 
військових маневрів її збройних сил, що можна вважати першою 
серйозною перемогою української дипломатії періоду незалеж-
ності. Загалом, провокацію Росії щодо острова Тузли варто 
розцінювати не інакше як своєрідну прелюдію до воєнно-
політичної операції з захоплення Криму та тестування реакції 
України щодо здатності її до протистояння силовому сценарію.  

Ще у 1997 р. з підписанням договірного пакета двосторонніх 
угод щодо розподілу Чорноморського флоту (ЧФ) колишнього 
СРСР передбачалося визначення часових меж перебування власне 
російського ЧФ у Криму на правах оренди військової бази до 
травня 2017 р.* Договірний пакет про розділ ЧФ по суті закріпив 
домовленість про військово-морську базу Росії за кордоном, 
виведення ЧФ із об’єднаних збройних сил СНД та визначення 
приналежності РФ 87 % корабельного складу ЧФ та 18% Україні, 
відповідно [8, c. 342]. У 2010 р. договір оренди ЧФ було 
пролонговано офіційними сторонами України та Росії до 2042 р. в 
обмін на зниження ціни на російський газ, що лиш додало загроз 
національній безпеці України [9, p. 587].  
                                           

*Зокрема 28 травня 1997 р. було підписано Угоду між Україною і 
Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського 
флоту Російської Федерації на території України.   
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Зрештою, ЧФ Росії від самого початку його дислокації у 
Криму з 1991 р. перетворився на один із потужних інструментів 
геополітичного тиску на Україну, що тим самим забезпечило 
висунення територіальних претензій і загарбання Кримського 
півострова у 2014 р. Тут варто також акцентувати увагу на заявах 
Держдуми РФ поч. 1990-х рр. про неправомірність передачі Криму 
Україні у 1954 р., у контексті вимог скасування Біловезьких угод 
про розпад СРСР, відміни створення СНД, а також заяви про 
неправомірність денонсації договору про створення СРСР 1992 р. 
та створення СНД. Також Договір про дружбу між Україною та 
РФ від 31 травня 1997 р. Російська Федерація погоджувалася 
визнати лише виключно за умов перебування на території України 
бази Чорноморського флоту.  

Остаточним кроком до анексії Криму стало «визнання» 
Росією його незалежності та «прагнень» приєднатися до Росій-
ської Федерації. 01 березня 2014 р. обома палатами Держдуми РФ 
було проголошено право російського президента щодо введення 
військ на територію України. Такий крок означав пряму легалі-
зацію окупації території сусідньої суверенної держави. Попередній 
статус Криму, як відомо, був визначений декларацією про 
незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
від 11 березня 2014 р. Після проведення де-факто Росією псевдо-
референдуму 16 березня 2014 р. Крим було офіційно визнано 
Москвою як незалежною та суверенною республікою, а вже 18 
березня В. Путін та представники Криму підписали так званий 
Договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації.  

Потрібно сказати, що своїми діями Москва порушила 
Біловезькі угоди від 8 грудня 1991 р., за якими визнавалися 
кордони нових незалежних держав на момент розпаду СРСР, а 
також укладений з Україною Договір про дружбу, співпрацю і 
партнерство від 31 травня 1997 р., відповідно до якого Росія 
юридично визнавала Україну як незалежну державу в її пострадян-
ських кордонах [10]. Загалом, за підрахунками юристів-експертів 
та фахівців із міжнародного права, Росія своїми діями щодо 
окупації Криму порушила понад 400 дво- та багатосторонніх 
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міжнародних договорів і угод [11]. Необхідно зазначити, що в 
грудні 2018 р. у відповідь на агресію Росії Україна з прийняттям 
відповідного закону припинила дію Договору про дружбу, 
партнерство, співпрацю [12].  

Зауважимо, що Крим для Росії є як сакральним явищем 
(оскільки визначений Кремлем споконвічною російською терито-
рією), так і важливим геостратегічним активом. Адже, за умов 
нарощування російської військової присутності на півострові, 
відкриття нових військових баз у Білорусі, збереження російського 
військового контингенту в Придністров’ї (так званій Придністров-
ській Молдовській Республіці) й «Луганській і Донецькій 
народних республіках» («Л/ДНР»), а також за умов повзучого 
геополітичного витіснення України з Азовського та Чорного 
морів, вона автоматично опиняється в своєрідному геополітич-
ному «зашморгу». Саме тому Росія будь-що намагається 
трансформувати Крим у «непотоплюваний авіаносець» шляхом 
модернізації та розвитку військової інфраструктури на півострові, 
зокрема, систем ППО, РЛС, ВМС та ВПС [13, c. 23]. Тим самим 
така ситуація з мілітаризацією півострова порушує систему 
регіональної безпеки в Східній Європі, а російське озброєння 
наразі здатне досягнути території Західної Європи, Східного 
Середземномор’я, Південної Африки та Далекого Сходу. Єдиним 
механізмом протистояння такому сценарію є, по-перше, наро-
щування військової присутності України в Азовському морі 
завдяки зміцненню української флотилії, зокрема, й через надання 
Україні Сполученими Штатами двох човнів берегової охорони, по-
друге, побудова потужної військово-морської бази, розгортання 
якої вже розпочалося в Бердянську, по-третє, регулярне прове-
дення військових навчань та зміцнення берегової оборони України 
на тлі залучення світової громадськості до проблеми анексії 
Росією Азовського моря. Все це у підсумку має посилити 
стримування Росії на азовському напрямку.  

Значною мірою саме збереження України в геополітичному 
фарватері Москви залишається головним російським геостра-
тегічним пріоритетом, що й зумовлює вже шестирічне 
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протистояння між Україною та незаконними військовими 
формуваннями, підтримуваними Росією. Цей конфлікт увійшов у 
науковий, експертний та журналістський обіг у вигляді терміна 
«гібридна війна» між РФ та Україною. Справді, така війна не є 
якимось новим видом агресії, у якій надто розмита межа між 
конвенційною (збройною) та неконвенційною (цивільною) складо-
вою. Характерною рисою цього протистояння є й те, що на тлі 
інформаційної та торговельно-економічної війни спостерігається 
як пряме російсько-українське воєнне зіткнення, так і проти-
стояння Збройних сил України з незаконними, підтримуваними 
Москвою, військовими формуваннями та російськими найман-
цями. Отже, варто констатувати, що гібридна війна є синхронним 
нашаруванням кількох різнотипних конфліктів за участі цілої 
низки як прямих, так і непрямих їх суб’єктів.  

Стратегія Росії в цій війні полягала в руйнуванні української 
державності та створення за рахунок південно-східних областей 
буферної зони – маріонеткової держави «Новоросія» (назва створе-
ної на півдні України недовговічної провінції Російської імперії), 
яка б простягалася від Донецька на Сході до Одеси на Заході. 
Більше того, Росія у разі реалізації такого сценарію створила б 
умови для виходу до Придністров’я, що забезпечило його 
подальшу інтеграцію з Новоросією. РФ, реалізуючи свою страте-
гію з демонтажу державності України, вдалася до вже відомої 
більшовицької тактики, адже незадовго до підписання у березні 
1918 р. Брест-Литовського миру з Німеччиною більшовики, задля 
протистояння Центральній Раді, створили на теренах Півдня та 
Сходу України (Української Народної Республіки) радянські 
анклави – Донецько-Криворізьку, Одеську та Радянську Соціалі-
стичну Республіку Тавриди. Згідно з позицією більшовиків названі 
республіки не підпадали під дію Брест-Литовського договору.  

Власне, лише внаслідок титанічних зусиль українського 
суспільства, яке перебрало на себе всі функції держави (в т. ч. й 
воєнні) в умовах політичних перепитій, пов’язаних з Революцією 
Гідності, стратегічний план РФ з розчленування України вдалося 
зірвати. При всьому цьому, цей конфлікт, який виходить далеко за 
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рамки суто російсько-українського, ризикує перерости в тривале 
перманентне протистояння. Адже, справді, ця війна є не лише 
війною двох пострадянських держав, вона, головно, є конфліктом 
двох різних світів, двох цивілізаційних систем, боротьбою двох 
протилежних світоглядів і моделей нового світового порядку, а 
також конфліктом Сходу і Заходу, Євразії та Європи, проти-
стоянням так званого російського світу з Новим та Старим світом.  

На думку західних дослідників, зокрема таких, як В. Гусей-
нов, Росія, намагаючись повернути Україну у власну сферу 
впливу, діяла з позиції політичного реалізму, оскільки пішла на 
пряме порушення міжнародного права й анексувала Крим та 
створила на Донбасі сепаратистські анклави – «Л/ДНР», тоді як 
Захід, плануючи поширити на Україну свої цінності, керувався 
постулатами лібералізму, що в сукупності призвело до масштабної 
кризи глобального масштабу. Водночас не виключається, що вступ 
України, а також Грузії та Молдови до НАТО спровокує навіть 
пряме збройне протистояння Росії із Заходом, а тому останній, як, 
власне, і Москва, може прагнути до створення під своїм впливом 
«сірої» зони безпеки між РФ та об’єднаною Європою за рахунок 
вказаних країн [9, p. 590].  

Отже, опинившись у зоні геополітичної турбулентності, 
Україна займає ключове становище в російській геостратегії на 
пострадянському просторі й розглядається РФ передусім як засіб 
формування буферних (лімітрофних/санітарних) зон між Росією й 
Заходом, а також об’єктом відновленні так званої Великої Росії, 
або нової імперії. Анексія Криму та інспірація конфлікту на 
Донбасі, який призвів до виникнення самопроголошених «Л/ДНР», 
спрямовані передусім на утримання України у сфері російського 
геополітичного впливу та блокування вектора її зближення з 
європейськими та євроатлантичними інтеграційними структурами. 
Однак геостратегія РФ щодо збереження України у сфері її 
геополітичного впливу в цілому не виправдалася, оскільки, 
незважаючи на значний обсяг витрачених Росією ресурсів та 
збройну агресію (що ще більше відштовхнуло Київ від РФ), 
зовнішньополітичний вектор України зі зближення з ЄС та НАТО 
залишається превалюючим.  
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Партнерство та розбіжності у відносинах України з Польщею 
 
Досить специфічними є відносини України з державами-

членами Вишеградської групи, які на тлі добросусідства й 
стратегічного партнерства час від часу відзначаються гострими 
суперечками, зумовленими історичними, культурними, етнічними 
та іншими факторами. Двосторонні відносин між Києвом та 
Варшавою у 1990-х рр. концентрувалися переважно на торго-
вельно-економічних питаннях. Визнано, що Україна вбачає в 
Польщі чи не найголовнішого партнера з питань євроінтеграції та 
лобіста українських інтересів в ЄС. Одним із показників такого 
партнерства стала активна підтримка Польщею України під час 
«Помаранчевої революції» (2004) та Революції Гідності (2014), а 
також у ході надання Україні асоційованого членства в ЄС та 
встановлення для її громадян безвізового режиму. Також Польща 
тісно співпрацювала з Україною у рамках формату Східного 
партнерства, спрямованого на забезпечення наближення шести 
східноєвропейських країн до західноєвропейських стандартів. 
Прикметним є й те, що Польща під час проведення саміту НАТО у 
2016 р. сприяла наданню Україні комплексного пакета допомоги з 
метою трансформації її безпекової системи та подальшої адаптації 
до стандартів Альянсу. Водночас Польща та Україна мають доволі 
схожі позиції щодо забезпечення й підтримки енергетичної 
безпеки в Європі в умовах загроз з боку Росії, яка активно 
використовує енергоресурси як геополітичний тиск. Окрім усього, 
Польща є одним із ключових постачальників Україні військової 
допомоги та одним з основних донорів у тренуваннях та навчаннях 
збройних сил спільно з військами НАТО [14]. Збереження 
стратегічності двостороннього партнерства є також заслугою 
української дипломатії, яка упродовж тривалих років здійснює 
акцент на необхідності збереження партнерського діалогу перед 
зовнішніми загрозами та глобальними викликами. Українські 
дипломати та керівництво тривалий час намагалися уникати 
гострих політичних кутів у контексті тематики, що може 
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підривати прагматизм двосторонніх відносин та порушувати їх 
дружність.  

Утім, Польща попри те, що була першою країною, яка визнала 
незалежність України в 1991 р. та підписала наступного року з нею 
Угоду про добросусідство, дружбу та співробітництво, періодично 
висуває претензії культурно-історичного характеру на кшталт 
осуду українського націоналізму. Незважаючи на своєрідну 
формулу двосторонніх взаємин «пам’ятаємо минуле, але думаємо 
про майбутнє», складнощі їх в основному пов’язані з культурним 
та історичним контекстом всієї Східної Європи останнього 
століття, а також непростими трансформаційними процесами в 
регіоні. Так, існує низка політичних сил Польщі, які радикально 
налаштовані проти України. Примітним є те, що праворадикальній 
партії «Корвін» вдалося навіть подолати 5-відсотковий бар’єр у 
проходженні до Європейського парламенту VIII скликання у 
травні 2014 р., а її лідер Я. Корвін, відомий своїми скандальними 
висловлюваннями на адресу України та візитом до окупованого 
Криму, став євродепутатом [15]. Викликом зовнішній політиці 
України можна вважати прихід до влади у 2015 р. правих сил у 
Польщі, а саме партії – «Право і справедливість», які активізували 
дискурс стосовно історичного минулого, зокрема, питання 
Волинської трагедії 1943–1944 рр. та її трактування польською 
історіографією виключно як етнічні чистки, спрямовані проти 
поляків загонами Української повстанської армії (УПА). При 
цьому Польща практично не враховує аналогічні дії Армії 
Крайової щодо українського населення на Волині в цей період. 
Такий підхід у підсумку призвів до значного погіршення відносин 
між Києвом та Варшавою.  

Дискурс історичного минулого з обох боків супроводжується 
надто гострою емоційною реакцією. Так, у 2016 р. польський Сейм 
одностайно ухвалив резолюцію про Волинську трагедію як гено-
цид поляків. Наступного року польські націоналісти демонтували 
пам’ятник воїнам УПА в польському селищі Грушовіци [16]. 
Польське керівництво при цьому не поспішає засуджувати 
вандалізм та розцінює такі вчинки виключно як самодіяльність 
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окремих націоналістичних груп. У відповідь на це в 2017 р. 
Україна заборонила всі роботи з ексгумації на своїй території 
жертв Волинської трагедії. Польща також не залишилася в «боргу» 
й наступного року прийняла поправки до закону про Польський 
інститут національної пам’яті, відкривши тим самим шлях до 
кримінального переслідування за «заперечення злочинів україн-
ських націоналістів у 1925–1950 рр.» [17, c. 109]. Такі кроки як з 
боку Польщі, так і України несуть небезпеку повного руйнування 
прагматизму та балансу двосторонніх відносин. Тим самим можна 
констатувати, що подібного штибу дебати довкола історичних 
подій перетекли з суто наукової й академічної площини в 
політичну, що жодним чином не сприяє прагматизації й 
зміцненню польсько-українських взаємин.  

Ще одним викликом національному суверенітету та терито-
ріальній цілісності України можна вважати заяви польських 
націоналістів про Львів як виключно польське місто. Про це, 
зокрема, відкрито заявив віце-консул Генерального консульства в 
Луцьку М. Запур у 2017 р. під час проведення круглого столу в 
Рівненському обласному краєзнавчому музеї. На думку ряду 
експертів, агресивна політика представників нинішньої правлячої 
партії Польщі «Право і справедливість», що відзначається 
подекуди навіть територіальними претензіями до України, 
безпосередньо пов’язана з боротьбою за голоси виборців, оскільки 
рейтинг цієї політичної сили починає знижуватися. Наразі в 
Польщі не втрачає своєї актуальності й досить амбіційна 
ягеллонська геополітична ідея. Остання свого часу передбачала 
своєрідну реставрацію Речі Посполитої від «Балтійського до 
Чорного моря» через об’єднання польських, литовських, україн-
ських та білоруських земель під проводом Польщі.  

Нагадаємо, що після завершення Першої світової війни 
польський лідер та провідник режиму санації Ю. Пілсудський був 
ініціатором об’єднання всіх країн між Балтійським, Чорним і 
Адріатичним морями за умов лідерства Польщі. Ці геополітичні 
постулати адаптовані Варшавою до сучасної ситуації в Східній 
Європі та стосуються набуття Польщею статусу потужного 
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регіонального гравця та нового полюсу впливу на кшталт Нової 
Речі Посполитої. Така стратегія передбачає проектування 
Польщею регіонального політико-економічного впливу на 
Україну, країни Балтії, Словаччину, Угорщину тощо. Інструмен-
том польської «soft power» найімовірніше стане прискорення 
економічного зростання держави до 6% ВНП на рік, що створить 
умови для економічної гравітації інших країн регіону та 
«вимивання» з них людських, матеріальних та інших ресурсів. За 
таких обставин Україні варто не допустити зміцнення статусу 
Польщі за рахунок власних національних інтересів та зберігати 
при цьому прагматизм і симетрію двосторонніх відносин.  

Наразі справжнім викликом для Києва є трудова міграція до 
Польщі, яка за умов дефіциту кваліфікованої робочої сили на тлі 
намагань покращити економічну ситуацію дедалі спрощує умови 
для працевлаштування українських заробітчан, для чого формує 
необхідний нормативний пакет, що гарантує короткострокове їх 
перебування без необхідності оформлення трудових віз. Також 
однією із форм залучення мігрантів є політика надання так званих 
зелених карт поляка, що забезпечують спрощення подачі доку-
ментів на постійне проживання не лише українських робітників, а 
й їхніх сімей. Усе це в довготерміновій перспективі створить 
умови для асиміляції українських мігрантів, які виявлять бажання 
залишитися в Польщі з посвідкою на проживання та позбавить 
Україну можливостей повернути значну кількість своїх громадян, 
що лише послаблюватиме й так украй ослаблений її трудовий 
ресурс.  

Висловлена ситуація вже, по суті, стала питанням 
національної безпеки України, оскільки за різними даними у 
Польщі працює близько 2 млн українських трудових мігрантів, 
тоді як у нашій державі вже відчувається брак фахівців, передусім 
робітничих спеціальностей. Не складно спрогнозувати, що за 
можливого сценарію умов подальшого економічного підйому 
Польщі до статусу регіонального лідера в Східній Європі приваб-
ливість останньої як країни для мігрантів буде лише зростати й 
прискорювати відтік українців за кордон. Тому Україна повинна 
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прискоритися у проведенні реформ щодо політичних трансфор-
мацій та економічного розвитку з метою створення підстав якщо 
не для призупинення міграції свого населення, то хоча б мінімі-
зації/оптимізації цього процесу. Єдиним варіантом досягнення 
таких цілей є зростання економіки через забезпечення лібералізації 
малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць в 
Україні та забезпечення конкурентних польським заробітних плат 
у державі. Загалом же Україні й Польщі варто мінімізувати 
розбіжності у двосторонніх взаєминах задля протистояння 
ключовій загрозі в регіоні – гібридній експансії Російської 
Федерації, яка нарощує свою військову присутність у Криму, на 
Донбасі та Калінінградській області, що межує з кордонами 
Польщі й тим самим несе загрозу як польській національній 
безпеці, так і ЄС в цілому. Адже не випадково РФ розмістила там 
на постійній основі свої оперативно-тактичні системи, що 
потенційно можуть оснащуватися ядерними боєзарядами.  

Візит Президента України В. Зеленського до Польщі в серпні 
2019 р. вселяє обережний оптимізм щодо покращення двосторон-
ніх відносин між двома країнами, передусім у сфері культурно-
гуманітарної політики, в якій особливо простежується слабкість 
української дипломатії. Примітно, що сторонами було висловлено 
позицію стосовно агресивної політики Росії як спільної загрози в 
однаковій мірі для Україні й Польщі. В той же час Польща 
запевнила Україну у підтримці антиросійських санкцій з боку ЄС. 
У той же час В. Зеленський запропонував збудувати на польсько-
українському кордоні меморіал з метою двостороннього прими-
рення в історичних розбіжностях, а також заявив про зняття 
мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських 
поховань на Волині та висловив позицію стосовно відновлення 
українських пам’яток на території Польщі [18]. Однак попри те, 
що сторони дійшли спільної точки зору щодо однакових загроз для 
України й Польщі, які несе реалізація російського проекту 
«Північний потік-2», президенти так і не обговорили проблеми 
масової міграції українських громадян до Польщі, як і фактів 
наростаючої їх дискримінації з боку поляків.  
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Закарпаття в інтересах східноєвропейських країн-сусідів: 
загрози та завдання для України 

 
Ще одна сусідня країна – Угорщина відома тим, що, як і 

Польща, однією з перших визнала незалежність України у 1991 р. 
Також укладений того ж року в Києві Договір про основи 
добросусідства та співробітництво між Україною та Угорщиною 
став першим міждержавним договором, який уклала Україна після 
здобуття своєї незалежності з іншою країною, а перше іноземне 
посольство в Києві відкрила саме Угорщина. Знаковим є також те, 
що вже у 1993 р. був ухвалений Статут транскордонної асоціації 
прикордонних регіонів та громад «Карпатський єврорегіон» як 
перший єврорегіон за участю прикордонних областей України та 
Угорщини. В лютому 1993 р. відбувся перший офіційний візит 
Президента України Л. Кравчука до Угорщини, під час якого було 
підписано низку угод щодо пріоритетів подальшого співробіт-
ництва. У 2003 р. (за рік до вступу Угорщини в ЄС) між двома 
країнами набув чинності спрощений режим перетину українсько-
угорського кордону. Сторони домовилися про спрощений режим 
перетину українсько-угорського кордону громадянами обох країн, 
що забезпечило де-факто безвізовий режим між Україною та 
Угорщиною. Прикметним також є те, що саме Угорщина як перша 
і єдина досі країна в Центрально-Східній Європі прийняла 
постанову щодо Голодомору 1932–1933 рр., яка засуджує злочинні 
дії СРСР, а значить автоматично – визнає цю трагічну подію актом 
геноциду українців [19, c. 18].  

Здавалося б, склалися надто сприятливі передумови для 
розвитку українсько-угорських відносин, зокрема, й щодо 
інтеграції обох країн до євроатлантичних структур. Однак попри 
те, що в період незалежності якихось серйозних суперечок 
відносно врегулювання кордонів між Україною та Угорщиною не 
спостерігалося, все ж останніми роками помітними стають тертя 
між двома країнами стосовно статусу доволі чисельної угорської 
національної меншини, що компактно проживає на Закарпатті, 
значна кількість представників якої навіть зовсім не володіє 
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українською мовою. В часи дуалістичної Австро-Угорської 
монархії Закарпаття належало саме Угорському королівству, а у 
1939 р. Чехословацька автономія – Карпатська Україна була 
захоплена Угорським королівством, де-факто очолюваним дикта-
тором М. Горті. Саме цим пояснюється наявність на Закарпатті 
значної угорської нацменшини, що нараховує, за різними 
оцінками, 125 тис. осіб.  

Угорський прем’єр В. Орбан симпатизує політиці російського 
лідера В. Путіна, який перманентно піднімає свій електоральний 
рейтинг за рахунок політики захисту росіян за кордоном. 
Виходячи з цього, В. Орбан активно почав «перейматися» 
проблемами угорців Закарпаття, увівши це питання в ранг 
ключових у зовнішній політиці своєї держави. Враховуючи таку 
ситуацію, українському керівництву жодним чином не варто 
відкидати ймовірність існування стратегії анексії Закарпаття 
шляхом дестабілізації ситуації в регіоні через використання задля 
цього угорської нацменшини [20].  

В останні роки Будапешт провадить різну політику стосовно 
карпатських угорців – від розширення прав нацменшини, надання 
їй широкої національно-культурної автономії та аж до повернення 
Закарпаття до складу Угорщини. Подібні тези періодично озву-
чують представники праворадикальних сил на кшталт активно 
підтримуваної Росією партії «Йоббік». Водночас націоналістична 
партія угорського прем’єра В. Орбана «Фідес», яка у 2018 р. 
здобула конституційну більшість у парламенті, активно виступає 
за ідею «Великої Угорщини», що полягає у об’єднанні всіх 
угорців, які опинилися за її межами після Першої світової війни за 
результатами Тріанонського мирного договору. Також відомо, що 
Угорщина за цим договором втратила 2/3 території та 1/3 свого 
населення.  

Характерно, що всі угорці Закарпаття практично одностайно 
проголосували за партію «Фідес». З перемогою на виборах партії 
«Фідес» в Угорщині набирають популярності праворадикальні 
ідеї, а на вулицях міст починають з’являтися пам’ятники дикта-
тору М. Горті [21]. До того ж, В. Орбан, який певною мірою 
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втрачає довіру свого електорату, відкрито симпатизує особистості 
В. Путіна, його політиці, як і Росії в цілому, що підриває єдність 
Євросоюзу. Водночас угорський віце-прем’єр Ж. Жем’єн у 2018 р. 
публічно закликав до створення автономії угорських меншин у 
сусідніх країнах, зокрема, й в українському Закарпатті, попри те, 
що рівень забезпечення культурних, релігійних та освітніх потреб 
угорців в Україні є одним з найкращих у Східній Європі [19, c. 20].  

Така політика Угорщини щодо України багато в чому 
зумовлена також геополітичним впливом Росії в Східній Європі. У 
2014 р. саме під тиском РФ Угорщина призупинила реверс газу до 
України, який необхідний для мінімізації енергетичної залежності 
від Москви. Крім всього, періодична істерія довкола українського 
Закарпаття інспірується російськими політтехнологами та 
спецслужбами, адже саме Росія наразі виявляє найбільшу актив-
ність у підриві українського суверенітету та державності через 
розхитування ситуації в країні.  

Примітно, що Угорщина, як і деякі інші сусідні з Україною 
держави (на кшталт РФ), видає свої паспорти. Документи про 
засвідчення громадянства отримують як представники угорської та 
русинської нацменшин, так і власне українці з метою полегшення 
працевлаштування в ЄС. За різними оцінками наразі понад 90 тис. 
закарпатців стали громадянами Угорщини. В цілому ж, подвійне 
громадянство варто вважати ще одним інструментом до можли-
вого порушення територіальної цілісності України в майбутньому. 
Проте останнім часом, за офіційними даними, Київ домігся від 
Угорщини припинення видачі угорських паспортів громадянам 
України в консульствах на території України. 

У той же час президент Чехії М. Земан, який також відомий 
своєю проросійською позицією, у вересні 2019 р. приймав 
делегацію «Світової ради підкарпатських русинів», де під час 
зустрічі було обговорено питання «більшої автономії Закарпат-
ської області в Україні» та зроблено заяву про неповагу з боку 
України до русинської мови і культури. До делегації увійшли 
лідери організацій, що нарікають на утиски русинів в Україні, яких 
наразі налічується близько 10 тис., або 0,8% від населення 
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Закарпаття. Власне, не випадково, що сама зустріч була 
приурочена до 100-річчя початку перебування Підкарпатської Русі 
(по суті, нинішнього Закарпаття) у складі Чехословаччини [22].  

Подібні заходи стають загрозою для українського сувере-
нітету та несуть ризик сепаратизму на Закарпатті. Тим паче, що 
русини, як і угорська нацменшина, стали інструментом для 
російських спецслужб у плані домагання від України розширення 
їхньої автономії на Закарпатті. Російські ЗМІ неодноразово 
наголошували на зверненнях русинів до парламенту Чехії, 
Словаччини та Угорщини та інших європейських структур з тим, 
щоби домогтися від Києва автономного статусу Закарпаття. Так, у 
2014–2015 рр. російські та проросійські медіа розігрували 
русинську карту, оголошуючи її «закарпатською автономією» 
(згодом як «угорської автономії»), до того ж, навіть на академіч-
ному рівні окремі російські науковці вважають русинів етнічною 
групою росіян. З 2017 р. Росія почала активно фінансувати 
політичний проект «Русинський край», що пропагує ідеологію 
проросійського «русинства» як окремого етносу. В той же час в 
Україні русинів вважають не більш ніж етнографічною групою 
українців поряд з бойками, лемками, гуцулами чи подолянами [21].  

Варто звернути увагу, що попри відверту дружність та 
збалансованість українсько-словацьких відносин останнім часом 
дедалі помітнішими є тертя між Україною та сусідньою 
Словаччиною щодо забезпечення постачання газу в реверсному 
режимі. Нагадаємо, саме Україна та Словаччина були чи не 
головною транзитною ланкою російського газу та нафти в Євро-
пу [23, с. 21–22]. При всьому цьому, Україна та Словаччина були 
радше конкурентами, аніж партнерами у цій сфері, а згода 
Словаччини у 2013 р. на побудову Росією газогону «Ямал-2» 
(через територію Білорусі, Польщі, Словаччини та Угорщини) в 
обхід України надто обурила Київ. Однак рятує ситуацію те, що 
реалізація цього проекту поки лишається невизначеною. Наразі у 
реверсному режимі Словаччина постачає Україні близько 90% 
всього газу, що надходить з Європи. Саме тому Україна вимагає 
перегляду словацько-російського газового контракту, щоби 
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відкрити так званий прямий великий реверс між Україною і 
Словаччиною та збільшити постачання блакитного палива з ЄС. 
Таким чином, Україна хоче взимку мати право відбирати з 
газосховищ російський газ, призначений для Словаччини, а 
Словаччина тим часом отримала б точно такий самий обсяг 
європейського газу (наприклад, з німецьких LNG-терміналів), 
купленого Україною. Такі заклики викликають обурення в 
Братиславі через неможливість змінити умови постачання газу до 
України через специфіку договору з російським «Газпромом». За 
умов загострення подібних обставин не варто відкидати, що 
Словаччина може надто більше уваги приділити русинському 
питанню в Закарпатті, яке також межує з її східними кордонами. 
Більше того, представники української діаспори, яка, за різними 
оцінками, налічує сьогодні в Словаччині близько 100 тис. чоловік, 
вважають себе здебільшого не українцями, а русинами [24].  

Незважаючи на те, що потенціал Угорщини надто низький, 
порівняно з Україною, а сепаратизм на Закарпатті, за даними 
різних розвідувальних та безпекових органів, поки не загрожує, 
таку політику Будапешта все ж варто розцінювати не інакше, як 
виклик українському національному суверенітету й територіальній 
цілісності. Власне загрози, які виходять з політичної позиції 
лідерів та членів праворадикальних політичних партій, а також 
керівництва країни в особі В. Орбана, офіційному Києву необхідно 
нейтралізовувати до того, як вони масштабізуються. Також 
політика офіційного Будапешта багато в чому є наслідками його 
тісної співпраці з Росією, дії якої спрямовані проти України. Тому 
одним із алгоритмів української зовнішньої політики може бути 
розширення співпраці з ключовими інституціями ЄС та провід-
ними його членами – передусім Німеччиною та Францією – у 
плані спільного обговорення ключових питань, які спричиняють 
непорозуміння з країнами-сусідами. Водночас Україні варто 
активізувати вектор публічної дипломатії на рівні громадських 
організацій та різного штибу об’єднань для розширення діалогу з 
суспільствами східноєвропейських країн. Корисним було б 
проведення спільних конференцій, круглих столів та симпозіумів, 
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зокрема, й на історичну тематику з метою глибшого розуміння 
геополітичних загроз, які несе Росія країнам Східної Європи. Адже 
зважаючи на політику РФ щодо України, яка відзначається 
воєнним вторгненням, як нагадування варто проводити паралелі з 
подіями в Угорщині 1956 р., пов’язаними з придушенням Радянсь-
ким Союзом масових антикомуністичних виступів, що переросли в 
повстання. До того ж, Угорщина підтримує антиросійські санкції, 
солідаризуючись з Великобританією, США та ЄС.  

Окремо варто виділити загострення українсько-угорських 
відносин довкола прийняття Україною у вересні 2017 р. Закону 
«Про освіту», де в статті 12 було визначено «вільне володіння 
державною мовою… здатність спілкуватися рідною (у разі 
відмінності від державної) та іноземними мовами». Проте кон-
флікт між Угорщиною та Україною виник довкола 7-ї статті 
закону, в якій виписано норму про мову навчального процесу в 
школах [25]. Реакцією Угорщини стало звинувачення української 
сторони в зневазі до прав національних меншин та їх 
дискримінації, а Закон «Про освіту» угорські урядовці називали 
навіть «напівфашистським» [26]. Зі свого боку, аргументом 
України на користь прийняття закону, який регулює навчання 
державною мовою, є неприйнятність готувати в освітніх закладах 
потенційних мігрантів.  

Паралельно Будапешт блокував проведення засідань Комісії 
Україна–НАТО через нібито порушення прав угорців, що 
мешкають в Україні, положенням закону, який мовою освітнього 
процесу визначає українську як державну. Очільник МЗС Угор-
щини П. Сіярто неодноразово закликав українську владу скасувати 
новий Закон «Про освіту». Разом з тим, угорська сторона 
виступила проти відновлення Україною військової частини в 
м. Береговому на Закарпатті. Також Угорщина відкрито заявляє 
про блокування євроатлантичної інтеграції України у разі відмови 
від скасування Закону «Про освіту».  

Тому одним із механізмів виходу з цієї патової ситуації буде, 
на наш погляд, розширення консультаційного діалогу про захист 
угорської нацменшини в Україні та української в Угорщині 
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(проживає переважно уздовж середньої течії р. Тиса) шляхом 
створення умов для комфортного їх співіснування з корінними 
етносами. Все це має здійснюватися, щоби нацменшини ставали не 
проблемою, а надбанням та, зокрема, підкреслювали унікальність 
України як багатонаціональної держави, тим паче, що Закон 
України «Про національні меншини в Україні», прийнятий у 
1992 р., гарантує право вільно обирати та відновлювати 
національність [27]. Проводячи реформи у напрямі децентралізації 
Україні, варто зважати передусім на реформу освіти у сенсі її 
прагматизації, оскільки така політика буде відстежуватися і в 
інших регіонах, таких як Закарпаття та Південний Схід України, у 
яких надто помітний вплив таких сусідніх держав, як, відповідно, 
Угорщина та Російська Федерація.  

 
«Роздільні лінії» у відносинах між Україною та Румунією 
 
Неврегульованість відносин України з Румунією у перші роки 

здобуття незалежності періодично відображаються на взаєминах 
між країнами третій десяток років поспіль. Значного резонансу у 
1990-х рр. набула ідея відродження «Великої Румунії» в межах 
1918 р., яка досі лишається актуальною у гаслах окремих 
румунських націоналістичних політсил. Як відомо, за підсумками 
Першої світової війни та падіння двох імперій – Австро-Угорської 
та Російської до Румунського королівства увійшла Трансильванія, 
а дещо раніше Бессарабія і Північна Буковина. Відтоді для 
означення цієї країни неофіційно почали використовувати назву 
«Велика Румунія».  

Після здобуття Україною незалежності румунською владою 
було прийнято низку нормативних актів з приводу несправед-
ливості існуючих кордонів між двома країнами. Зокрема, 
24 червня 1991 р. було прийнято «Декларацію Парламенту Румунії 
щодо пакту Молотова-Ріббентропа та його наслідків для країни». 
Цей документ можна розцінити не інакше як заклик Румунії 
повернути до її складу «споконвічні» румунські землі, анексовані 
унаслідок цього пакту. Мова йде про Південну Бессарабію 
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(південно-західна частина Одеської області), округ Герца та 
Північну Буковину (Чернівецька область). У зв’язку з цим Київ 
28 листопада 1991 р. виступив із нотами протесту проти терито-
ріальних претензій з боку Румунії [28].  

Примітно, що зазначена декларація румунського парламенту 
супроводжувалася галасливою пропагандистською кампанією 
стосовно «історичного права» Румунії на деякі українські землі, 
яка особливо посилилася після здобуття Україною незалежності. 
Невизнання суверенітету України на поч. 1990-х рр. на прикор-
донних українських територіях відбулося за згоди більшості 
політичних партій та румунської еліти. Власне лише питання 
членства Румунії в НАТО змусило її тоді до конструктивного 
діалогу й послаблення риторики стосовно територіальних претен-
зій до України та спонукало підписати у 1997 р. Договір про 
відносини добросусідства та співробітництво, а також розпочати 
діалог про делімітацію континентального шельфу на Чорному 
морі. Все це зумовило визнання взаємної непорушності кордонів, 
конструктивність вирішення проблем у двосторонніх відносинах, а 
також налагодження політичного, економічного й культурного 
діалогу між Румунією та Україною.  

Загалом, згідно з низкою соціологічних досліджень останніх 
років ризик сепаратизму в Південній Бессарабії не є надто 
високим, а російська мова, як і, власне, вияви симпатії до Москви, 
порівняно слабкі. Хоча не варто забувати, що понад 90% 
населення Герцаївського району становлять саме румуни, тоді як 
українців проживає лише 5% від загальної кількості тамтешнього 
населення. Відкриття румунських початкових шкіл у районі лише 
посилює асиміляцію українців. Також переважна більшість храмів 
тут належить саме до Румунської православної церкви. До всього 
варто додати солідарні з угорцями протести румунської громади 
проти Закону України «Про освіту», що лише підсилює виклики 
нацбезпеці України внаслідок такої політики Румунії [29].  

Ситуація в цьому регіоні ускладнюється тим, що жодна 
національна група тут не утворює більшість, а власне етнічні 
українці становлять менш ніж половину населення. Так, болгари 
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становлять значну етнічну групу в Південній Бессарабії (129 тис. 
осіб за переписом 2001 р.), кількість молдаван становить 78,3 тис. 
осіб. Значно меншою кількістю представлені гагаузи, росіяни-
старообрядці, а завершують етнічну мозаїку албанці та роми [30].  

Варто зауважити, що помітною проблемою для України є 
слабкість національної інформаційної політики в Південній 
Бессарабії. Значна кількість населення регіону не дивиться 
українського телебачення (до того ж Південна Бессарабія пере-
важно російськомовний регіон), що дає змогу сусіднім державам 
проникати в український інформаційний простір і тим самим 
створювати загрозу національній безпеці України. Згідно з 
соціологічним опитуванням велика кількість населення україн-
ської Бессарабії дивиться румунське та молдовське телебачення, а 
також надто довіряє місцевим пліткам та особистим пові-
домленням, що відкриває шлях до маніпуляції настроями 
населення [30]. Попри все варто додати, що бессарабський 
сепаратизм був обмежений лише кількома провокаційними 
епізодами у 2015 р. (на кшталт протесту проти мобілізації для 
служби на Сході України), а тому російський сценарій проголо-
шення Бессарабської народної республіки за донецьким зразком не 
був реалізований. Тим не менш, Україні необхідно враховувати всі 
реальні й потенційні загрози на цих територіях у ході формування 
й реалізації інформаційної, культурної та мовної політики.  

Ідеї так званої Великої Румунії окремі політичні сили (тим 
більше за підтримки Росії) потенційно вже у недалекому майбут-
ньому можуть використовувати для висування територіальних 
претензій Україні. Показово, що Румунія регулярно ініціює 
територіальні питання під час проведення спільних з діаспорою 
заходів – наукових конференціях, зустрічах, з’їздах тощо. Більше 
того, починаючи з 2017 р. дата – 27 березня святкується 
Бухарестом офіційно як національне свято об’єднання Бессарабії з 
Румунським королівством. Водночас, так званими уніоністами 
(політична сила, що набуває своєї популярності в Румунії та 
Молдові й виступає за їх об’єднання) на одному зі з’їздів була 
зроблена «пропозиція» віддати Україні Придністров’я в обмін на 
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Південну Бессарабію та Північну Буковину – тобто частину 
Чернівецької області [20]. Саме уніоністи стимулюють сепара-
тистські настрої серед своїх прихильників у Молдові та Україні, 
чим проектують загрози нацбезпеці обом країнам.  

Приводом до різкого загострення українсько-румунських 
відносин був також прецедент довкола належності о. Зміїний 
(Шерпілор). Як відомо, у листопаді 1995 р. Румунія поставила під 
сумнів приналежність цього острова до України, оголосивши його 
скелею. Привабливість цього острова та морської ділянки довкола 
нього визначалася передусім наявністю там значних покладів 
нафти та газу. Не випадково, що роком пізніше Румунія активно 
почала розробку промислового нафтового родовища Левада. 
Міжнародний суд ООН, до якого звернулися Румунія з приводу 
розмежування чорноморського шельфу, у 2009 р. визнав о. Зміїний 
таким, що належить Україні, однак більшість поверхні конти-
нентального шельфу все ж було передано Румунії, до того ж саме 
вона отримала ту його частину де зосереджується левова частка 
нафтогазових покладів [31].  

Отже, таку суть речей можна пояснити кількома причинами. 
По-перше, відносна суб’єктивність у рішенні Міжнародного суду 
ООН пояснюється членством Румунії в європейських та 
євроатлантичних структурах. По-друге, Україна на той час лише 
визначалася із пріоритетами своєї зовнішньополітичної стратегії у 
рамках так званої багатовекторності. По-третє, недостатня 
принциповість України щодо відстоювання своїх національних 
інтересів у Чорноморському басейні пояснюється як, власне, 
слабкістю її геополітичних позицій у цьому субрегіоні, так і 
слабкістю української дипломатії, яка недостатньо працювала з 
європейськими політичними інститутами, ключовими країнами ЄС 
та європейським політістеблішментом у цілому. Більше того, саме 
Румунія випередила Україну, звернувшись до Міжнародного суду 
ООН першою, що частково пояснюється інертністю української 
дипломатії. Врешті, апеляція до положення радянсько-румун-
ського договору 1961 р. (де фактично йдеться про українсько-
румунський кордон у нинішньому його стані), з міжнародно-
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правової точки зору, на думку автора, була надто слабкою й 
недостатньо аргументованою. Українському керівництву варто все 
ж таки робити акцент на міжнародному визнанні кордонів та 
суверенітету України як незалежної держави, у тому числі й 
Румунією.  

Попри те, що в останні роки в риториці румунської сторони 
помітно поменшало відвертих територіальних претензій, Румунія 
переходить здебільшого від тактики територіальних претензій до 
підтримки та захисту прав своєї нацменшини на території України. 
У цьому контексті Бухарест зацікавлений у наданні своїй 
нацменшині та іншим громадянам України румунського грома-
дянства через видачу румунських паспортів, що тим самим 
полегшує перетин українсько-румунського кордону та виїзд до ЄС 
чернівчан [32]. Така тактика забезпечення подвійного грома-
дянства, звісно, лише стимулюватиме жителів Чернівецької 
області (незалежно від наявності румунських коренів) до його 
отримання, оскільки відкриває нові перспективи для працевла-
штування та навчання в країнах ЄС. Критична маса прихильників 
Великої Румунії може сприяти реалізації Румунією стратегії про 
перегляд статусу Північної Буковини.  

Черговою колізією у двосторонніх відносинах між Україною 
та Румунією стало її звернення до міжнародних інстанцій з 
приводу поглиблення Україною гирла Бистре каналу «Дунай – 
Чорне море», що, на думку Бухареста, зумовить екологічну 
катастрофу, утім, як і у випадку з розмежуванням чорноморського 
шельфу, ключовою причиною такого демаршу Румунії було саме 
небажання втрати монополії на забезпечення виходу суден через 
дельту р. Дунай до Чорного моря. У такій ситуації Україні 
необхідно більш активно співпрацювати з іншими країнами 
Чорноморського басейну задля обґрунтування та доведення 
переваг власної моделі забезпечення судноплавства каналом 
«Дунай–Чорне море».  

При всьому слід зауважити, що агресивні дії РФ в Чорному 
морі, пов’язані з анексією Криму, блокуванням Керченської 
протоки задля ізоляції українських портів Маріуполя та 
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Бердянська, постійні закриття водних зон Чорноморського басейну 
у зв’язку з розгортанням масштабних навчань ВМФ Росії так чи 
інакше зумовлюють підтримку прагматичних взаємин України та 
Румунії перед наростанням спільних загроз їх національній 
безпеці. Свідченням цього може бути проведення спільних 
українсько-румунських військових навчань «Ріверайн-2019» в 
гирлі р. Дунай за стандартами НАТО [33]. Крім цього, Україна та 
Румунія взяли участь у чотирьох багатонаціональних навчаннях на 
території Румунії та в Чорному морі.  

Загалом слабкість молодої української дипломатії, у плані 
відстоювання своїх національних інтересів через призму взаємин з 
країнами Центрально-Східної Європи, можна пояснити як власне її 
становленням, так і прискоренням трансформації геополітичних 
процесів у цьому регіоні після краху ОВД та РЕВ, а також розпаду 
СРСР. Суб’єктивізація країн Східноєвропейського регіону мала 
часто націоналістичний супровід їх зовнішньої політики в умовах 
постбіполярності. Саме цим можна частково пояснити актуаліза-
цію ідей формування Великої Румунії, Великої Угорщини, Нової 
Речі Посполитої, а окремі політичні сили сусідніх країн, 
користуючись слабкістю України під час піку російської агресії на 
Південному Сході, намагалися висунути територіальні претензії 
вже на західних її кордонах.  

 
Партнерство України в рамках Організації за демократію  

та економічний розвиток (ОДЕР-ГУАМ) 
 
На фоні виходу із СНД для України актуальним став розвиток 

стратегічного партнерства в рамках Організації за демократію та 
економічний розвиток Грузії, України, Азербайджанської Респуб-
ліки та Республіки Молдова (ОДЕР-ГУАМ), яку варто вважати 
альтернативою євразійським об’єднанням на пострадянському 
просторі. Тут важливим є збереження відносин України з 
Молдовою як найближчим сусідом-партнером з питань євро-
атлантичної інтеграції. Адже Україні та Молдові, як першим 
країнам на пострадянському просторі, було надано асоційоване 
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членство в ЄС у 2014 р. Попри свою стабільність та постійну 
риторику на найвищому рівні щодо перспектив і 
євроінтеграційних завдань України та Молдови їх відносини 
ускладнені, зокрема, побудовою поблизу українського кордону 
масштабного нафтотермінала в районі місцевості Джурджулешти 
(без згоди на те Києва), а також встановленням молдовського 
прикордонного поста на Дністровській ГЕС у 2003 р. Усе це 
однозначно сприймається як порушення державного кордону 
України, попри те, що саме Україна забезпечила вихід Молдови до 
р. Дунай, а тим самим і до Чорного моря через довгострокову 
оренду української території під молдовський річковий порт, що 
дозволило їй, по суті, перетворитися на морську державу. 
Водночас Україна активно підтримувала проект створення вільної 
економічної зони в районі Рені–Джурджулешти–Галац та 
формування єврорегіонів «Нижній Дунай» та «Верхній Прут». 
Однак Молдова, мотивуючи факт побудови Україною 
нафтопроводу «Одеса–Броди» як такого, що шкодить її 
національним інтересам, намагається, будь-що, наповнити нафтою 
Джурджулештський термінал та періодично вдається до 
блокування українських портів у м. Рені та м. Іллічівську з метою 
підриву їх міжнародного іміджу [34]. У зв’язку з цим Україні все ж 
варто уникати надмірної конкуренції зі своїми найближчими 
східноєвропейськими сусідами у окремих галузях, розвиваючи при 
цьому кооперацію взаємин задля створення стратегічного 
партнерського середовища в регіоні.  

Позитивом для України є те, що Молдова попри проросійську 
позицію її президента І. Додона, дедалі намагається зближуватися 
з ЄС та, як член ОДЕР-ГУАМ, та не визнає так звані вибори, що 
пройшли на території анексованих Росією Криму та Севастополя. 
Власне чітка позиція Кишинева щодо неприйнятності анексії 
Криму, а також підтримка суверенітету та територіальної 
цілісності України пояснюється як проєвропейським курсом її 
уряду, так і заслугами української дипломатії, яка тісно працює 
щодо формування порядку денного визнання Росії агресором по 
відношенні до України [35].  
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Нагальним для України та її дипломатії є участь у 
врегулюванні придністровського питання, що дасть їй можливість 
забезпечити набуття суб’єктності на міжнародній арені та 
регіонального лідерства у Східній Європі. Зрештою, за підтримки 
гарантів в особі ОБСЄ, ЄС і США у 2005 р. було запропоновано 
так званий «план Ющенка», за яким пропонувалося розширення 
автономії Придністров’я у складі Молдови після проведення 
демократичних виборів до придністровського парламенту. Однак 
цей план, який відповідав інтересам Києва, Кишинева, Брюсселя і 
Вашингтона, зрештою, і за всією геополітичною логікою, не 
влаштовував Тирасполь і Москву, яка погрожувала визнати ПМР 
самостійною державою. Саме тому такий проект придністров-
ського врегулювання через конфлікт інтересів потужних 
геополітичних гравців, врешті, не був утілений. Однак нагальним є 
продовження діалогу у форматі «5 + 2» (Республіка Молдова, 
Придністровська Молдовська Республіка (ПМР), Україна, ЄС, 
США, Росія). Україна висловлюється передусім за дипломатичне 
врегулювання придністровської проблеми шляхом надання 
гарантій демократичному волевиявленню сторін конфлікту – так 
званій Придністровській Молдовській Республіці та Республіці 
Молдова, а також витупає за виведення російської військової бази 
з Придністров’я. Ідеальним же сценарієм для РФ, як відомо, є 
входження Молдови та Придністров’я в євразійські інтеграційні 
структури, у разі реалізації якого не виключено, що Москва навіть 
би погодилася на об’єднання країни. Загалом, Молдові, як і 
Україні, за нинішніх геополітичних обставин варто розвивати 
прикордонне співробітництво та уникати нав’язаних ззовні 
сценаріїв федералізації держав, що несе загрозу втрати 
суверенітету.  

Стратегічними для України є відносини з Грузією та 
Азербайджаном (як країнами Чорноморсько-Каспійського 
регіону), зокрема й у рамках ОДЕР-ГУАМ, задля розвитку 
стратегії співпраці з Євросоюзом. Базовим сценарієм у цьому 
плані може бути надання оборонної сутності організації ОДЕР-
ГУАМ через координацію спільних безпекових інтересів її членів. 
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Крім того, Україна разом з країнами Балтії та Польщею має 
координувати безпековий діалог з формування так званого Балто-
Чорноморського союзу, і саме ОДЕР-ГУАМ має відігравати одну з 
ключових ролей у цьому процесі.  

Примітно, що саме ОДЕР-ГУАМ покликана сприяти 
створенню транспортного коридору між Європою та Азією, 
відомого також як «Європа–Кавказ–Азія». Досить актуальним є на 
сьогодні питання участі країн-членів ОДЕР-ГУАМ у китайському 
інфраструктурному мегапроекті «Один пояс, один шлях», 
покликаному забезпечити пересування товарів та послуг з КНР до 
ЄС та в зворотному напрямку. Ще одним, не менш важливим, 
завданням для України може бути спільна участь у врегулюванні 
спровокованих Росією конфліктів, які також торкнулися держав-
членів цієї організації й певною мірою сприяли їх зближенню. 
Також вагомою стратегічною складовою має бути зміцнення 
діалогу за форматом «4 + 3» (ОДЕР-ГУАМ + Словаччина, 
Болгарія, Румунія). Тим часом Росія вважає ОДЕР-ГУАМ 
проектом США та організацією, яка спрямована виключно проти 
російської інтеграційної політики та дезінтеграції пострадянського 
простору, а також просування інтересів НАТО та США в 
Чорноморсько-Каспійському регіоні та витіснення звідти РФ.  

Однак агресивна та імперська політика РФ лише сприяє тому, 
що пострадянські країни, які вбачають геополітичну та 
геоекономічну загрозу з боку євразійських інтеграцій, змушені 
реалізувати власні проекти без участі РФ. Нашу думку, зрештою, 
підтверджує і фінський політолог А. Мошес, який ще у 2010 р. 
спрогнозував, що «…децентралізація та прискорення відцентрових 
тенденцій у відносинах між Росією та Україною, Білоруссю й 
Молдовою буде лише наростати» [36]. У зв’язку з тим, що рівень 
економічної інтеграції та торговельної кооперації в рамках ОДЕР-
ГУАМ не надто високий через асиметрію промислових 
потенціалів країн-членів та специфіку їх економічного укладу, 
Україні в цій організації варто надавати перевагу саме 
безпековому та оборонному виміру. І саме Україна як найбільша 
держава-член цієї організації й така, що повинна реалізовувати 
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стратегію регіонального лідерства, має формувати безпекову 
динаміку ОДЕР-ГУАМ. До всього ж, Україна наразі активно 
переводить свій безпековий сектор на стандарти НАТО. Корисним 
для членів ОДЕР-ГУАМ є діалог на міжпарламентському рівні, 
для чого й започатковано Міжпарламентську асамблею «Грузія–
Молдова–Україна».  

У цьому контексті Україна має активну позицію щодо 
врегулювання абхазької, південне-осетинської та нагірно-
карабаської проблем, а також виступає проти будь-якого 
перегляду кордонів та територіальних змін у Південнокавказькому 
регіоні. Київ різко засудив дії Росії в Грузії у серпні 2008 р., 
результатом яких стало фактичне приєднання до неї Абхазії і 
Південної Осетії. Якщо говорити про цей регіон, то важливими 
для України є відносини з Вірменією попри її проросійську 
позицію, зокрема, й щодо статусу Криму. Така важливість полягає 
в багатосторонньому діалозі щодо забезпечення постачання газу з 
Ірану за посередництва Туреччини. Саме це допоможе Україні у 
подальшій диверсифікації енергозабезпечення, яке має відбуватися 
не лише за рахунок реверсних постачань газу з Європи. У цьому 
контексті цікавою для України може бути перспектива комплек-
сного постачання енергоресурсів з центральноазіатських країн, 
Близького Сходу та США у ході розширення мережі LNG-
терміналів у Східній Європі.  

 
Зовнішньополітичні можливості для України в умовах 

можливих регіональних трансформацій 
 
Наразі вважаємо, що на тлі сучасних викликів, з якими 

зіткнулася Україна, постає необхідність паралельного вироблення 
як стратегії посилення нацбезпеки, так і реалізації контрстратегії 
щодо подальшої нейтралізації російського гібридного впливу. 
Задля реалізації таких планів Україна має працювати над 
стратегією м’якої інтеграції власної армії із збройними силами 
країн ЦСЄ, в іншому разі вона попросту не зможе наодинці 
протистояти імперським геополітичним амбіціям Росії. Врешті, 
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якщо додати до всього розгортання Росією поблизу своїх західних 
кордонів трьох нових дивізій, то все вказує на зміну 
співвідношення сил у Східній Європі. Посилення безпекових 
зв’язків України з іншими регіональними центрами має бути 
спрямоване передовсім на користь геополітичного формування так 
званої Балто-Чорноморської дуги (Балто-Чорноморського союзу/ 
Intermarium) як спільного безпекового та оборонного простору. 
Тим паче, що наразі не варто відкидати подальшого наростання 
суперечностей як між США та країнами ЄС, так і в середині ЄС та 
НАТО у контексті можливої дезінтеграції. Варто додати, що ідея 
політичного та економічного зближення Фінляндії, країн Балтії, 
Білорусі і України була популярною і серед українських учених та 
політиків. Свого часу Чорноморську безпекову доктрину 
оприлюднив у своїх розвідках відомий український публіцист та 
громадський діяч Ю. Липа. Серед найбільш відомих сучасних 
українських ініціаторів та авторів концепту Балто-Чорноморського 
союзу є також український аналітик і вчений В. Горбулін.  

Останнім часом навіть з’являється риторика представників 
нової влади про необхідність з’єднання водним шляхом Чорного і 
Балтійського морів, що свідчить про нагальність для України 
Балто-Чорноморської стратегії. Адже, як ми знаємо, ще у 2014 р. за 
фінансової підтримки ЄС була створена транскордонна комісія за 
участі представників Польщі, Республіки Білорусь та України для 
вивчення питань створення водного шляху від Балтійського до 
Чорного морів через річки Вісла, Західний Буг, Прип’ять і 
Дніпро [37].  

На тлі наростання експансіонізму з боку Російської Федерації 
та кризи євроатлантичної системи безпеки Україні вкрай необхідно 
зміцнювати свою оборонну співпрацю з Польщею, країнами Балтії, 
Молдовою, Румунією, Туреччиною, Грузією та країнами Сканди-
навії. Як бачимо, безпеці більшості із названих країн загрозу несе 
саме експансіоністська політика Росії. Примітно, що в майбут-
ньому об’єднанні мають бути зацікавлені передусім країни, які 
внаслідок дій Москви зіткнулися з територіальними проблемами. 
Сюди, звісно, передусім варто віднести Україну, Грузію та 
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Молдову. Тут слід також звернути увагу, що попри зміцнення 
Альянсу через налагодження й вдосконалення сил реагування 
специфіка географічного розташування країн Балтії може, 
зрештою, не дозволити НАТО адекватно і вчасно відреагувати на 
агресію Росії відповідно до 5-ї статті Вашингтонського договору 
про спільну воєнну допомогу у разі агресії проти будь-якого члена 
Альянсу. З точки зору геополітики, країни Балтії фактично 
затиснуті між РФ, Білоруссю, Калінінградською областю та 
Балтійським морем, що створює надто вигідну позицію для атаки 
Росії одразу з трьох сухопутних напрямків та безпосередньо з 
моря. Враховуючи концентрацію російських сухопутних (пере-
дусім танкових з’єднань) та повітряних військ на кордоні з 
країнами Балтії, геостратегічна перевага Росії стає очевидною. 
Зрештою, проведення військових навчань «Захід-2017», як відомо, 
було спрямоване на тестування реакції сил НАТО на можливі 
загрози з боку Росії, що продемонструвало всі недоліки у 
швидкості реагування військових та інженерних з’єднань Альянсу, 
оскільки країни НАТО вдавалися тоді до моделювання ситуації, 
пов’язаної з можливістю російської агресії.  

Польща має всі підстави на регіональне лідерство у Східній 
Європі, оскільки може бути не лише ініціатором Балто-
Чорноморського союзу, але й, по суті, його засновником, до того ж 
так звана ягеллонська геополітика регулярно піддається дискурсу у 
польських інтелектуальних та політичних колах. У разі зміни 
режиму в Білорусі та зорієнтування її зовнішньополітичного 
вектора на Захід ідея Балто-Чорноморського союзу може бути 
цікавою й для Мінська. Ще одна східноєвропейська країна – 
Румунія, яка відчуває потенційні загрози від Росії у басейні 
Чорного моря, не може бути не зацікавлена в долученні до 
формування та реалізації Балто-Чорноморського проекту. Такий 
регіональний лідер та потужний геополітичний гравець, як 
Туреччина, також не може залишатися осторонь проекту Міжмор’я 
і змушена буде розширювати військово-політичну співпрацю з 
країнами Балто-Чорноморського регіону з метою балансування 
надмірного впливу Росії, передусім у Чорноморському басейні.  
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Навіть незважаючи на те, що Польща є членом ЄС та НАТО, 
вона сприймає Росію як реальну загрозу своїй безпеці, особливо 
такі занепокоєння посилилися після анексії Росією Криму та 
початку її агресії на Південному Сході України. У такому разі 
історичні дебати щодо Волинської трагедії 1943 р. варто залишити 
професійним українським та польським історикам і не переносити 
її в подальшому у політичну площину. Найоптимальнішим би 
варіантом для збереження й розширення українсько-польської 
культурної та гуманітарної співпраці стала б відмова політиків з 
обох боків від використання гострої історичної тематики з метою 
отримання електоральних дивідендів під час виборчих кампаній.  

Звернімо увагу, що з 2015 р. діє започаткований Польщею 
саміт Ініціативи Тримор’я*, що об’єднує 12 країн ЦСЄ від 
Балтійського до Чорного й Адріатичного морів та спрямований на 
поглиблення їх інтеграції. Ініціатива поки зосереджується на 
розширенні економічних, енергетичних та бізнес зав’язків країн-
учасниць. Однак у разі надання в перспективі цьому діалогу 
безпекового виміру, за потенційної участі в ньому України, країн 
Балтії, Польщі, Румунії, Молдови та Грузії, контури Балто-
Чорноморського союзу будуть ставати дедалі чіткішими. Україна, 
яка найбільше потерпає від російської агресії, а членство в НАТО 
поки залишається для Києва віддаленою перспективою, має стати 
одним з ініціаторів розробки та реалізації концепції цього 
геополітичного проекту [38].  

Важливе місце у формуванні Балто-Чорноморської платформи 
регіонального діалогу має посісти питання диверсифікації 
постачання Україні та східноєвропейським країнам природного 
газу для унеможливлення відновлення Росією енергетичного тиску 
й шантажу. Солідаризуючись зі США, Словаччина, Польща, як і 
решта країн Вишеградської четвірки, активно виступають проти 
побудови газопроводу «Північний потік-2» в обхід України. 

                                           
* Ініціатива Тримор’я об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: 

чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, 
Румунію, Словенію та Болгарію.    
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Диверсифікація постачань природного газу, забезпечення транзиту 
російського газу територією України, відкриття європейського 
ринку для скрапленого газу зі США – все це відповідає інтересам 
усіх країн Східної Європи. Тим паче, що у 2022 р. Польща, маючи 
LNG-термінал, планує запустити Балтійський газопровід, що 
відкриє доступ до газу Норвегії та дозволить Варшаві відмовитися 
від закупівель газу з Росії [14]. Перехід України на реверсну схему 
закупівлі газу від компаній з країн ЄС стало можливим лиш 
завдяки підтримці Єврокомісії та за активної співпраці України зі 
Словаччиною, Польщею та Угорщиною [39].  

Зрештою, сукупний потенціал країн Балто-Чорноморського 
простору може становити достойну відповідь у разі відкритої чи 
прихованої агресії Росії проти одного або кількох членів 
потенційного об’єднання та зміцнити колективну регіональну 
безпеку країн – географічно розташованих між Балтійським та 
Чорним морями. За протилежного сценарію – за умов відсутності 
кроків щодо кооперації зусиль зі зміцнення регіональної безпеки – 
східноєвропейські країни можуть стати потенційними жертвами 
імперської політики та агресії Москви. Варто розуміти, що для 
вироблення алгоритму участі України у формуванні Балто-Чорно-
морського союзу вкрай необхідно поглиблювати та прискорювати 
політичні та соціально-економічні реформи. Ключовими складни-
ками трансформації України є боротьба з корупцією, масштабність 
якої дозволяє Росії зберігати геополітичний вплив через підкуп 
українських фінансових і політичних еліт, а також шляхом 
втручання у виборчі процеси задля приведення до влади 
проросійських кандидатів. Водночас корисним було би реаніму-
вати ідею формування геостратегічної осі «Київ–Варшава–Берлін–
Париж» як формату долучення України до так званого 
«Веймарського трикутника» з метою зміцнення балансу сил у 
відносинах із Росією [40].  

Україна за умов прискорення реформ та внутрішніх трансфор-
мацій може стати прикладом для інших країн пострадянського 
простору, і це не обов’язково можуть бути члени ОДЕР-ГУАМ. 
Можливість перетворення України на таку собі альтернативу 
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авторитарній Росії пояснюється як невдоволеністю пострадян-
ських країн імперською агресивною політикою РФ, так і відсут-
ністю в Росії реальних моделей політичного розвитку, які б могли 
становити реальну конкуренцію західному ліберальному порядку. 
Як відзначає ізраїльський історик Ю. Харарі: «Росія, що «підводи-
ться з колін», бачить себе значно потужнішим конкурентом 
глобальному ліберальному порядку, однак хоча вона відновила 
свою військову міць, в ідеологічному плані вона – банкрут» [41, c. 30].  

У цьому контексті варто також наголосити на взаєминах 
України з Білоруссю як найближчим союзником Росії щодо 
євразійських інтеграційних об’єднань. Українсько-білоруські 
відносини характерні відсутністю територіальних претензій сторін, 
а Білорусь визнала суверенітет Україну та її кордони після розпаду 
СРСР, хоча Договір між ними про державний кордон було 
ратифіковано лише у червні 2013 р. Білорусь фактично визнала 
Крим російським, оскільки надто залежить від РФ не лише в 
рамках ЄАЕС. Однак задля геополітичного виживання Мінськ 
проводить політику подвійних стандартів у відносинах з Росією, 
про що, зокрема, свідчить намагання режиму О. Лукашенка 
максимально уникати створення союзної держави Росії і Білорусі 
шляхом об’єднання/інкорпорації білоруської економіки до РФ. 
Саме цим пояснюється багаторічне лавірування Мінська між 
Росією та Заходом. Стверджуємо, що у разі об’єднання Білорусі з 
Росією загрози Україні лише посиляться, враховуючи протяжність 
кордонів між Україною та цими двома сусідніми державами, яка 
становить майже 3,4 тис. км.  

Зважаючи на анексований Крим, окуповані території Донбасу, 
а також наявність російської військової бази в Придністров’ї, 
можливості Росії для гібридних і конвенційних атак проти України 
з території Білорусі, у разі її інкорпорації, значно зростуть. Однак у 
цьому разі не варто повністю відкидати сценарію як подальшого 
зближення Білорусі із Заходом, так і зміцнення відносин із 
пострадянськими країнами прозахідної орієнтації після подаль-
шого наростання геополітичного тиску Росії. Більше того, Білорусь 
готується до спрощення візового режиму з Євросоюзом з метою 
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«…полегшити міжлюдські й ділові контакти, а також забезпечити 
громадянам Білорусі мобільність» [42]. Україна ж, зі свого боку, 
має активніше сприяти виходу Білорусі з міжнародної ізоляції та 
розширювати спектр спілкування із представниками широких 
верств білоруського населення через публічну дипломатію. 
Останнє необхідне для сприяння унеможливлення її приєднання до 
Росії, втрати суверенітету та незалежності. Показовим тут також 
може бути те, що Білорусь вельми зацікавлена в урегулюванні 
конфлікту на Донбасі й стала своєрідною платформою для 
розв’язання геополітичної кризи довкола України через забез-
печення Мінського діалогу. Важливо, що за всієї союзницької 
близькості у відносинах з Росією саме Білорусь є надійним 
постачальником вантажних автомобілів для військових потреб 
України, а також запчастин до військової техніки на умовах 
лізингу.  

Балто-Чорноморський формат співпраці необхідний і через те, 
що великі країни й надалі прагнуть зберігати свій вплив на Україну 
та Східну Європу в цілому через енергетичний, інвестиційний, а то 
й неполітичний важіль. Підтвердженням тому може бути тиск 
США на Україну з вимогою не підписувати контракт з Китаєм 
стосовно часткової приватизації заводу «Мотор Січ», що спеціалі-
зується на виробництві авіадвигунів [43]. Насправді конфлікт 
довкола цього заводу є конфліктом США та Китаю, а не 
конфліктом України з однією з цих двох держав, що лиш свідчить 
про намагання Вашингтона та Пекіна схилити Україну на свій бік. 
Тут доречно також апелювати й до втягнення України в 
передвиборчий скандал, що розгорнувся між нинішнім президен-
том США Д. Трампом та найімовірнішим кандидатом від 
демократичної партії, колишнім віце-президентом Дж. Байденом, 
якого наразі розглядають найбільш серйозним політичним 
опонентом Д. Трампа під час виборчої кампанії 2020 р. Власне 
йдеться насамперед про можливий тиск Д. Трампа на Президента 
України В. Зеленського з метою розпочати/поновити розслідування 
проти сина Дж. Байдена – Гантера (а значить – проти свого полі-
тичного опонента), який працював у раді директорів в українській 
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енергетичній компанії «Burisma». Останню звинувачують в 
ухилянні від сплати податків на суму близько 1 млрд дол. Відомо, 
що тиск на Україну в особі її Президента здійснювався передусім 
через можливий перегляд річної військової допомоги у розмірі 250 
млн дол. Тому, власне, лише посилення участі України в 
формуванні системи східноєвропейської регіональної безпеки 
дозволить знизити тиск великих держав та дасть їй можливість 
набути більшої суб’єктності на міжнародній арені, а тим самим і 
зміцнити свій національний суверенітет.  

 
Висновки 

 
З розпадом СРСР сформувалася вкрай нова геополітична 

ситуація у Східній Європі на теренах якої постала Україна як нова 
незалежна держава. Перші кроки молодої української дипломатії 
відзначилися тим, що вона все ж домоглася цілковитого визнання 
Української держави на міжнародній арені. Проте відмова України 
від ядерної зброї викликає й досі неоднозначну позицію низки 
експертів та політиків, особливо в умовах гібридної російської 
агресії, результатом якої стала анексія Криму та розгортання 
тривалого протистояння на Донбасі через створення патронованих 
Росією сепаратистських анклавів – «Л/ДНР». Тож криза україн-
ської дипломатії, зовнішньої політики та національної безпеки 
була зумовлена агресивною поведінкою Російської Федерації.  

Перетворення Криму на потужну військово-морську базу 
значно знижує рівень безпеки не лише України, а й країн усього 
Чорноморського регіону та розширює тим самим російську 
присутність у ньому, фактично співмірну з тією, що мав СРСР. За 
рахунок України РФ намагається створити «сіру зону» 
нестабільності та своєрідний геополітичний буфер на південно-
західному фланзі з НАТО. Для України надзвичайно гостро стоїть 
питання деокупації захоплених Росією територій та повернення їх 
під власний суверенітет. Однак наразі набір механізмів проти-
стояння російській агресії в України не такий вже й великий, за 
винятком боротьби на дипломатичному та міжнародно-правовому 
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фронті, а також мобілізації світової спільноти щодо невизнання 
окупованого Криму частиною Росії й забезпечення підтримки 
санкційної політики Заходу проти РФ.  

Встановлено, що діапазон загроз українській національній 
безпеці та дипломатії наразі розширюється, а їх резонанс виходить 
не лиже від Російської Федерації як східного сусіда. Нові виклики 
постали для України і на її західних кордонах, оскільки політика 
східноєвропейських країн, що входили до соціалістичного табору, 
нині відзначається амбіційністю аж до набуття регіонального 
лідерства. Попри те, що політика країн Вишеградської групи 
характерна своєю дружністю та партнерством з Україною, вони 
періодично демонструють наміри досягати своїх цілей, у тому 
числі й за рахунок українських національних інтересів. Приміром, 
Польща розробляє механізми активізації залучення українських 
заробітчан, що лише ресурсно виснажуватиме Україну у разі 
неприйняття нею відповідних заходів протидії. Праворадикальні 
та націоналістичні сили, які набирають своєї популярності в 
країнах Східної Європи, висувають до України дедалі більше 
претензій культурно-гуманітарного, а то й територіального 
характеру. Польща, з одного боку, намагається сприяти інтеграції 
України до ЄС та НАТО, а з другого, на тлі стратегії здобуття 
регіонального лідерства активно засуджує злочини Української 
повстанської армії (УПА) на Волині у 1943–1944 рр., не 
враховуючи при цьому аналогічних дій польської Армії Крайової. 
Політика взаємних звинувачень історичного та культурного плану 
не сприяє зміцненню двосторонніх взаємин. Попри підтримку 
України у її євроінтеграційних устремліннях висловлюють свої 
претензії й сусідні Угорщина та Румунія, звинувачуючи Київ у 
порушенні прав нацменшин на Закарпатті та в Одеській і 
Чернівецькій областях. Обидві країни активно виступили проти 
Закону України «Про освіту», який гарантує навчання державною 
мовою. Також Будапешт, як і Бухарест, періодично вдається до 
надання громадянства своїм нацменшинам, що проживають в 
Україні. Чеський лідер М. Земан перманентно солідаризується з 
Росією та проводить політику підтримки більшої автономії 
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підкарпатських русинів та Закарпаття в цілому. Подібні претензії 
вказаних сусідніх країн можуть слугувати активізації сепаратизму 
та нести загрозу національному суверенітету України.  

У той же час, відкриваються нові можливості для української 
дипломатії. Задля зменшення загроз нацбезпеці й територіальній 
цілісності Україні слід активно координувати зовнішньополітичні 
та оборонні дії з пострадянськими країнами євроатлантичної 
орієнтації, зокрема з тими, що входять до організації ОДЕР-
ГУАМ. Україні варто забезпечити надання ОДЕР-ГУАМ не лише 
економічного, а й безпекового виміру. Агресивні дії Росії, тим 
часом, зумовлюють пошук Україною нових механізмів 
подальшого просування до НАТО та ЄС, а також відкривають 
перспективи появі транзитивного імперативу підтримки її 
нацбезпеки поза євроатлантичними структурами. Таким 
майданчиком для підтримки безпекового діалогу країн Східної 
Європи, котрі постали перед спільними загрозами, що генерує 
Росія, може стати Балто-Чорноморська співдружність. На тлі 
наростання експансіонізму з боку РФ учасниками такого діалогу, 
окрім України, можуть стати країни Балтії, країни Вишеградської 
четвірки, Австрія, Хорватія, Румунія, Словенія, Болгарія та навіть 
Білорусь і Туреччина.  

 
__________________________ 
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СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ  
ЕЛІТИ В УКРАЇНІ 

 
У статті проаналізовано основні напрями стратегічного 

курсу політичної влади в Україні у 2014 – 2019 роках, спрямованих 
на реформування державної системи. Розглянуті документи, на 
які цей курс спирається. Також проведено аналіз дій новообраної 
влади України та визначено перспективні напрями розвитку.  

Ключові слова: еліта, влада, політичний клас, конституційні 
зміни, Україна. 

Maсhusky V. Strategic course of modern political elite in 
Ukraine 

The article analyzes the main directions of the strategic course of 
the previous political power in Ukraine in 2014-2019 aimed at 
reforming the state system. The documents on which this course is 
based are considered. An analysis of the actions of the newly elected 
authorities was also carried out and perspective directions for 
development were identified. 

Keywords: elite, power, political class, constitutional changes, 
Ukraine. 

 
Україна завжди жила сподіваннями на нову владу, на прихід 

нових ефективних управлінців, котрі виявляться спроможними 
подолати особисту жагу до бюджетних грошей та любові до своїх 
друзів, рідних та бізнес-партнерів. З перемогою громадян України 
в Революції Гідності у 2014 році багато чого змінилося. Вперше за 
28 років незалежності громадяни не повірили на слово політикам, 
не купилися на гроші, котрі роздавалися тисячами виборцям з 
метою підкупу, на безкоштовні концерти, подарунки тощо. Умовні 
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«перемоги» та «надбання» у різних сферах, половинчасті реформи 
та невиконані обіцянки не вразили народ України, які 21 квітня 
2019 року на виборчих дільницях обрали геть нового президента 
який взагалі не мав жодного політичного досвіду. Згодом на 
дострокових виборах 21 липня 2019 року громадяни підтвердили 
свій вибір, надавши президентській партії «Слуга народу» 
переконливу більшість у парламенті (254 депутати) та відпра-
вивши «ефективних» колишніх управлінців, як-то ВО «Батьків-
щина» та «Європейська солідарність», у політичні аутсайдери. 
Вже в перший день своєї роботи новий парламент зміг скасувати 
депутатську недоторканність, яку до цього «відміняли» всі 
політики багато років поспіль, правда, тільки на словах. 

Ще одним позитивним явищем, яке може здивувати (бо за всю 
історію України це перший випадок), оголошення про продов-
ження зовнішньополітичного та внутрішньополітичного курсів 
попередньої влади. Можна згадати, що кожна нова влада в Україні 
відхрещувалася від будь-яких дій «попередників» і оголошувала 
свій «новий» курс та нову політику. Таким чином Україна 
долучилася до нормальних демократичних держав, в якій є 
довгострокові стратегії розвитку без прив’язки до змін влади. 

Сучасне бачення розвитку країни було закладено у 2014 році, 
коли післямайданна Україна мала отримати чітке уявлення свого 
майбутнього. Виявилося, що країна потребує змін буквально у 
всьому, що стосувалося державного апарату, який видався 
громіздким, забюрократизованим корумпованим і, взагалі, 
спрямованим на протидію інтересам громадян. 

Засади сучасного стратегічного курсу були закладенні у 
2014 році у низці документів, таких, як: Угода про коаліцію 
депутатських фракцій «Європейська Україна», Закон України 
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», Указ Президента 
України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Закон 
України «Про державну службу» тощо. 

Після позачергових парламентських виборів, які відбулися 
26 жовтня 2014 року за мажоритарно-пропорційною виборчою 
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системою, до Верховної Ради України потрапили такі політичні 
партії: «Блок Петра Порошенка» «Народний фронт», ВО «Само-
поміч», ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка та 
«Опозиційний блок». Між демократичними партіями було прийнято 
рішення створити коаліцію депутатських фракцій «Європейська 
Україна» та підписати коаліційну угоду, що окреслювала б новий 
стратегічний курс України на найближчі роки. 

У коаліційній угоді було прописано прагнення України 
долучитися до світової демократичної спільноти, окреслено шлях 
до вступу в майбутньому до НАТО та ЄС. Наголошувалася 
необхідність реформування армії країни для забезпечення та 
підвищення обороноздатності. Для цього в угоді було закладено 
прийняття низки нових нормативно-правових документів, 
прописання стратегічного планування розвитку армії з ураху-
ванням бойового досвіду в ході виконання АТО і поступовий 
перехід до стандартів НАТО. 

У коаліційній угоді також декларувалися зміни у таких 
напрямах: 

1. Конституційна реформа. Передбачалася необхідність 
внесення змін до Конституції України, для чого створювалася 
Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України, яка мала 
підготувати законопроект з цього питання, узгодженого між усіма 
учасниками коаліції. Для цього планувалося долучити фахівців з 
конституційного права та внести висновки Венеціанської комісії. 

2. Антикорупційна реформа. Створення незалежних анти-
корупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро 
України та Національне агентство з питань запобігання корупції, 
їх належне фінансування та встановлення громадського контролю 
за їх діями. Також передбачалося введення електронних щорічних 
декларацій та проведення незалежного зовнішнього антикоруп-
ційного аудиту державних органів. Передбачалися законодавчі 
зміни щодо державного фінансування політичних партій. 

3. Судова реформа. Наголошувалася необхідність структур-
них змін у судовій гілці влади на основі відкритих, прозорих 
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конкурсів, запровадження критеріїв доброчесності та моральних і 
професійних якостей, відповідність матеріального статку доходам 
кандидатів. Нівелювалися спроби впливу на відбір зацікавлених 
осіб з боку держави. Запровадження регулярного оцінювання 
діяльності суддів та обмеження суддівського імунітету. 

4. Реформа у правоохоронній сфері. Передбачалося створення 
інституту детективів (що поєднували б функції слідчих та 
оперативних працівників), Національної поліції України, нової 
патрульної служби поліції, муніципальної поліції, ліквідація 
органів ДАІ. Також цим документом наголошувалася необхідність 
створення нового органу – Державного бюро розслідувань, яке б 
мало реалізувати державну політику у сферах протидії корупції, 
організованої злочинності, проводити досудове розслідування 
особливо тяжких злочинів та злочинів, скоєних працівниками 
правопорядку. До ДБР також мали перейти слідчі функції 
прокуратури та Служби безпеки України. 

5. Реформа виборчого законодавства. Наголошувалася необ-
хідність запровадження пропорційної виборчої системи з 
відкритими списками та посилення відповідальності політичних 
партій за невиконання вимог прозорості та відкритості фінан-
сування їхньої діяльності. У місцевих виборах також передба-
чалися зміни: збереження мажоритарної системи виборів на рівні 
сільських та селищних рад, пропорційна система з відкритими 
списками для інших рівнів місцевих виборів, проведення виборів 
голів великих міст у два тури, зменшення граничної кількості 
депутатів місцевих рад. 

6. Реформа місцевого самоврядування та децентралізація. 
Передбачалося надання реальних повноважень органам місцевого 
самоврядування та їхня незалежність перед органами державної 
влади, створення ресурсної бази для фінансування місцевих 
бюджетів (велика частина податків, такі як податок з доходів 
фізичних осіб, податок з нерухомості та низка інших, мала 
залишатися на місцях), спрощення механізму доступу місцевих 
громад до кредитних ресурсів. 
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7. Економічний розвиток. Запровадження нової державної 
політики, спрямованої на підтримку бізнесу в Україні, зменшення 
податкового тягаря і тиску з боку фіскальних органів, захист 
приватної власності [1]. 

У 2015 році до формування нового стратегічного курсу в 
Україні долучився і Президент України, видавши 12 січня Указ 
«Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», метою якого 
оголошувалися впровадження в Україні європейських стандартів 
життя та вихід країни на провідні позиції в світі. Для цього 
держава, на думку розробників, має розвиватися в напрямі таких 
чотирьох векторів: 

1. Вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку держави, 
проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення 
якості життя. 

2. Вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, 
бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності. 

3. Вектор відповідальності – забезпечення гарантій кожному 
громадянину незалежно від статі, раси, кольору шкіри, релігійних 
та політичних переконань, етнічного походження та соціального і 
майнового стану, мови, місця проживання, доступ до якісної 
освіти, системи охорони здоров’я, послуг у державному та 
приватному секторах. 

4. Вектор гордості – забезпечення толерантності та взаємної 
поваги у суспільстві, гордості за власну державу, її історію, 
культуру, науку, спорт. 

У рамках цих чотирьох векторів мало бути проведено 
62 реформи та програми розвитку держави, спрямованих на: 
дерегуляцію та розвиток підприємництва, розвиток малого та 
середнього бізнесу, податкову реформу, реформу енергетичного 
сектору, розвиток українського експорту, земельну реформу, 
реформу сільського господарства тощо. Першочерговими кроками 
вказувалися: 

1. Реформа національної безпеки та оборони. 
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2. Оновлення влади та антикорупційна реформа якими 
передбачалося суттєве зниження корупції в країні, зменшення 
втрат бюджету та бізнесу через корупційну діяльність. 

3. Судова реформа, яка мала повернути довіру суспільства до 
судової гілки влади через невідкладну зміну законодавства та 
структурних змін у судовій гілці влади. 

4. Реформа правоохоронної системи через створення нової 
поліції, структурних змін у Міністерстві внутрішніх справ, 
введення конкурсного відбору кадрів, встановлення громадського 
контролю за діями МВС. 

5. Децентралізація та реформа державного управління, 
головною метою яких проголошувалися зміни у державному 
управлінні, побудові прозорої системи державного управління, 
створенні професійного інституту державної служби, забезпеченні 
її ефективності.  

6. Дерегуляція та розвиток підприємництва через зменшення 
тиску на бізнес, забезпечення захисту приватної власності, 
поширення електронного документообігу. 

7. Реформа системи охорони здоров'я через створення 
системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне 
обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих 
європейських держав. 

8. Податкова реформа. Податкова служба завдяки цій 
реформі мала виконувати обслуговуючу функцію, а не наглядово-
каральну. Також передбачалося зменшення видів та сум податків, 
зменшення податкового навантаження на заробітну плату з метою 
її детінізації. 

9. Програма енергонезалежності мала гарантувати енерге-
тичну безпеку України через зменшення енергоємності внутріш-
нього ринку (використання енергозберігаючих технологій, 
розширення альтернативної енергетики), лібералізацію енергетич-
ного ринку тощо.  

10.  Програма популяризації України у світі та просування 
інтересів України у світовому інформаційному просторі [2]. 
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Також у рамках боротьби з представниками попередньої 
влади і приведення до ладу роботи державного апарату загалом 
були ухвалені Закон України «Про очищення влади» від 
14 вересня 2014 року та Закон України «Про державну службу» від 
10 грудня 2015 року. 

Закон України «Про очищення влади» був спрямований на 
заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади або 
перебувати на службі в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування з метою недопущення до участі в 
управлінні державними справами осіб, які своїми незаконними 
рішеннями або діями сприяли узурпації влади Президентом 
України Віктором Януковичем, підривали основи національної 
безпеки і оборони України або порушували права і свободи 
людини. Цим законом заборонялося обіймання будь-яких 
державних посад протягом наступних десяти років особам, які в 
період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року перебували 
на посадах Президента України, Прем’єр-міністра України, голови 
Правління Національного банку України, голови Антимоно-
польного комітету України, голови Фонду державного майна 
України, Генерального Прокурора України, голови Служби 
безпеки України, секретаря Ради національної безпеки і оборони 
України, глави Адміністрації Президента України, голови Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, 
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, 
начальника Генерального штабу та інших осіб, що брали участь у 
переслідуванні учасників мирних зібрань, чиновників, чиї статки 
не відповідали задекларованим, та представників радянських 
спецслужб і радянської партійної номенклатури [3]. 

Законом України «Про державну службу» передбачалося, що 
державна служба має здійснюватися з дотриманням таких принци-
пів: верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, 
доброчесності, ефективності, забезпеченні рівного доступу до 
державної служби, політичної неупередженості, прозорості, 
стабільності. Але головною ідеєю закону була саме процедура 
відкритого прозорого конкурсу на заміщення вакантних посад, що 
мало нівелювати такі поняття, як «кумівство» або політичне лобі з 
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боку олігархічно-бізнесових кіл. Також закон відкривав двері 
молодим дипломованим професіоналам з незаплямованою репута-
цією, створював «соціальні ліфти». За проведенням конкурсів мала 
спостерігати громадськість. Щоправда, можна стверджувати, що за 
час дії закону якихось особливих перетворень у державній системі 
управління не відбулося. Наразі ми бачили при владі ті самі 
обличчя, що вже вкотре доводили свою недоброчесність та 
корумпованість на державних посадах.  

Таким чином були закладені нормативно-правові основи 
подальших дій влади. Після прийняття низки законів, що 
регулювали сфери життєдіяльності України, держава перейшла до 
практичної реалізації викладених концепцій.  

Щоправда новий правлячий клас (який більшою мірою був 
сформований зі старих облич, які впродовж багатьох років уже 
довели свою неефективність) не виявив політичної волі щодо 
кардинальних перетворень у державі. Тільки під тиском громад-
ськості та міжнародних інстанцій політична еліта поступово 
почала втілювати в життя певні реформи в державі. 

Попередня влада розпочала з найбільш болісної проблеми в 
Україні – корупції. Так, через корупцію наша держава, на думку 
фахівців, втрачала щороку понад 8 (!) мільярдів доларів [4]. 
Причому корупція в Україні процвітала від найвищих кабінетів 
влади (політичне лобіювання, проплачені законопроекти, відкати, 
прийняття відповідних постанов) до звичайних громадян, які з 
задоволенням вирішували побутові питання шляхом надання 
певних матеріальних коштів. Тому для боротьби з корупцією, що в 
буквальному сенсі цього слова «зжирає» країну зсередини, були 
задіяні безпрецедентні для незалежної України механізми. На 
виконання Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України», який був прийнятий 14 жовтня 2014 року та 
набрав чинності 25 січня 2015 року, було створено Національне 
антикорупційне бюро України, яке очолив Артем Ситник. Закон 
наголошував, що Національне антикорупційне бюро України є 
державним правоохоронним органом, який запобігає, виявляє, 
припиняє, розслідує та розкриває корупційні правопорушення. До 
завдань діяльності НАБУ належала протидія кримінальним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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корупційним правопорушенням, що вчинялися вищими 
посадовими особами.  

Уже з перших кроків НАБУ довело свою ефективність, 
провівши ряд гучних розслідувань у вищих ешелонах влади та 
відкривши немало кримінальних справ. За час свого існування 
НАБУ відкрило справи на 85 мільярдів украдених через корупцію 
коштів [5]. 

На допомогу НАБУ на підставі Закону України «Про 
прокуратуру» та Закону України «Про запобігання корупції» від 
14 листопада 2014 року були створені Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура та Національне агентство з запобігання 
корупції, які очолили, відповідно, Назар Холодницький та 
Олександр Мангул. Також на виконання Закону України «Про 
Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року, 
щоправда, з великими зволіканнями (запрацювало лише з 
27 листопада 2018 р.), було створено Державне бюро розслідувань, 
до сфери повноважень якого підпадав контроль діяльності 
чиновників найвищого рангу на предмет порушення законодавства 
України.  

В умовах війни та відсутності належного фінансування 
Україні вдалося модернізувати і забезпечити всім необхідним 
Збройні сили України, що призупинило територіальні апетити 
нашого східного сусіда. Наразі армія України входить до першого 
десятка найсильніших армій Європи. 

Було наведено лад у державних закупівлях через вимогу 
оголошувати та проводити всі тендери через сайт ProZorro, що 
унеможливило крадіжки державних коштів через сумнівні схеми. 
Система е-декларування з публічним доступом до неї будь-якого 
громадянина вивела з тіні статки та майно депутатів і чиновників. 

Проте, незважаючи на певні успіхи в проведенні реформ та 
боротьбі з корупцією, політична влада в Україні у 2014 – 
2019 роках так і не спромоглася змінити саму систему державної 
влади, зробивши її більш прозорою, ефективною та відпові-
дальною. Також старими залишалися і механізми входження особи 
до владної еліти. 
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Новообрана у 2019 році парламентська більшість від політич-
ної партії «Слуга народу» анонсувала у своїй передвиборчій 
програмі такі кроки у майбутньому: скасувати недоторканність 
народних депутатів; запровадити механізм відкликання депутатів, 
які втратили довіру виборців; створити механізм народного вето 
на ухвалені закони; запровадити механізми впливу громадян на 
рішення влади через референдуми; запровадити вибори за 
пропорційною системою з відкритими списками та електронне 
голосування; провести децентралізацію влади відповідно до 
європейських норм та передати максимум повноважень 
виконкомам місцевих рад; позбавити власників медіа можливості 
впливати на роботу журналістів. 

У боротьбі з корупцією політична сила вважає доцільним: 
перевести максимально можливу кількість державних послуг в 
онлайн; здійснити радикальне очищення та перезавантаження 
прокуратури; забезпечити реальну незалежність антикорупційних 
органів; запровадити систему грошової винагороди для громадян 
за виявлення корупції; повернути відповідальність чиновників за 
незаконне збагачення; позбавити СБУ, ГПУ та Нацполіцію не 
притаманних їм функцій контролю бізнесу [6]. 

За невеликий проміжок часу свого перебування при владі 
парламентська більшість партії «Слуга народу» дійсно ухвалила 
низку революційних законів, які не спромоглися прийняти 
попередні політичні сили за останні 28 років незалежності 
України. Так, за кілька тижнів роботи нового парламенту були 
ухвалені такі закони, яких так довго чекали громадяни: Закон 
України «Про скасування депутатської недоторканності» і Закон 
України «Про імпічмент Президента України». Також були 
відмінені сумнозвісні «поправки Лозового», які забороняли 
самостійне прослуховування потенційних злодіїв детективами 
НАБУ, і було перезапущено реформу прокуратури. 

Новообраний Прем’єр-міністр України О. Гончарук, який 
очолив Кабінет міністрів України, в перший день своєї роботи 
озвучив основні напрями діяльності Уряду на найближче 
майбутнє: зростання ВВП у перший рік на 5%, а протягом 
наступних чотирьох – на 7%; розвиток інфраструктури та зв'язку; 
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забезпечення українців високим прожитковим мінімумом; розви-
ток відновлюваної енергетики та скорочення енерговитрат; ство-
рення «держави в смартфоні» та скасування з 1 жовтня 2019 року 
паперового документообігу між державними органами влади [7].  

Тож до позитивних надбань нової влади можна віднести: 
– швидкі темпи прийняття необхідних змін у законодавстві 

України, націлених на злам старої бюрократизованої корупційної 
державної системи; 

– продовження зовнішньополітичного та внутрішньополітич-
ного курсів попереднього уряду, при цьому в тих галузях, у яких 
попередні діячі не спромоглися досягнути успіху – реформи було 
перезапущено; 

– анонсоване скасування мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення; 

– політична воля до реальних змін у суспільстві. 
До негативних тенденцій, якими вже відмітилася нова влада, 

можна віднести: 
– поспішність призначень на керівні посади без прозорого 

конкурсу під контролем громадськості; 
– поспішність ухвалення законів, що ставить під сумнів їх 

якість та нівелює принцип парламентаризму, робить більшість у 
ВРУ повністю підконтрольною одній людині та порушує баланс 
між гілками влади; 

– досить сумнівна незалежність новообраної влади від 
промислово-олігархічних кланів; 

– відсутність чітко прописаної програми дій, які мають 
привести країну до необхідного результату. 

Також можна констатувати сумний факт. що Україна 
долучилася до країн з правлячою моноелітою і нечисельною та 
неавторитетною опозицією, що само по собі вже є приводом для 
досить нерадісних висновків. 

Головними наступними діями у формуванні стратегічного 
курсу політичного класу мають бути: 

1. Виборність адміністративних посад усіх рівнів та 
підзвітність їх лише Уряду та громадськості. Це має припинити 
дуалізм влади в Україні, посилити відповідальність останньої 
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перед суспільством та спонукати до реальних дій щодо 
запровадження у життя передвиборчих обіцянок. 

2. Прозорий конкурсний відбір (з обов’язковим залученням 
міжнародних експертів) на всі керівні державні посади. Це 
підвищить якість, професіоналізм та відповідальність майбутньої 
політичної еліти.  

3. Продовження реформи децентралізації в Україні.  
Наприкінці хочеться відмітити, що, незважаючи на гучні 

заяви Президента В. Зеленського про незалежність його політсили 
від впливу бізнесових та олігархічних кіл, голосування, поведінка, 
зміст деяких законопроектів вказують на протилежне. Окрім того, 
впадає в очі неконкретність плану дій, що повністю нівелює 
позитивні очікування на майбутнє. Представлений Прем’єр-
міністром план розвитку викликав здивування. Інноваційний та 
прогресивний план, окрім тиску на малий бізнес та підвищення 
рентних ставок, більше нічого не передбачав, то ж за таким 
курсом, на жаль, змін ми можемо і не побачити.  

 
_________________________ 
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УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄС В ЧАСИ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
ВІКТОРА ЮЩЕНКА: ПЕРІОД «ВТРАЧЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» 

ЧИ ПОМІРКОВАНИЙ ПОСТУП У СКЛАДНИХ 
ГЕОПОЛІТИЧНИХ ОБСТАВИНАХ? 

 
Перемога Помаранчевої революції зумовила зростання 

підтримки України з боку ЄС. Водночас, процес трансформації 
та розширення Європейського Союзу 2004 та 2007 рр., 
суттєвіший поступ на європейському шляху країн Західних 
Балкан, фінансово-економічна криза 2008 – 2009 рр. стали на 
заваді європейського «прориву» України. Ситуація додатково 
ускладнювалася через нездатність провідних європейських 
столиць відійти від реалізації політики у Східній Європі, виходячи 
з принципу “Russiafirst”. Ситуація не зазнала кардинальних змін 
навіть після російської агресії в Грузії у серпні 2008 р. Як наслідок, 
у східноєвропейській політиці ЄС в досліджуваний період 
простежується дуалізм: кроки Брюсселя, зорієнтовані на 
підтримку України, здійснювалися паралельно із реалізацією 
елементів модерної «політики умиротворення» щодо Росії. 
Відповідно, в кінцевому підсумку, можемо говорити, що в часи 
президентства Віктора Ющенка, виходячи зі складних процесів, 
які відбувалися в ЄС, та дуалізму відносин у трикутнику 
Брюссель – Київ – Москва, Україні вдалося досягнути поміркова-
ного успіху у плані наближення до Євросоюзу. 

Ключові слова: Європейський Союз, Україна, інтеграція, 
зовнішня політика, Росія. 
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Yushchenko’s Presidency: a Period of «Lost Opportunities» or 
Moderate Progress in Difficult Geopolitical Circumstances?  
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міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника. 
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The victory of the Orange Revolution led to an increase in the EU 
support for Ukraine. At the same time, the process of transformation 
and enlargement of the European Union in 2004 and 2007, more 
significant progress on the Europeanway of the Western Balkan 
countries, and the financial and economic crisis of 2008 – 
2009 hindered the European “breakthrough” of Ukraine. The situation 
was further complicated by an inability of the leading European 
capitals to retreat from implementing policies in Eastern Europe based 
on “Russia first” principle. Even after Russia’s aggression in Georgia 
in August 2008 the situation has not changed essentially. As a 
consequence, we can observe a dualism in framework of the EU’s 
Eastern European policy within researched period: Brussels steps 
aimed at supporting Ukraine were made in parallel with the realization 
of elements of the modern “policy of appeasement” concerning Russia. 
Accordingly, we can eventually say that during the presidency of Viktor 
Yushchenko, on the basis of the complex processes that took place in 
the EU and the dualism of relations in the Brussels-Kiev-Moscow 
triangle, Ukraine managed to achieve moderate success in terms of 
approaching the European Union. 

Key words:European Union, Ukraine, integration, foreign policy, 
Russia. 

 
У рамках Постанови Верховної Ради України «Про засади 

зовнішньої політики України» українські парламентарі ще у 
1993 р. однозначно задекларували прагнення щодо майбутнього 
членства України в ЄС. У наступному 1994 р. Україна першою 
серед держав пострадянського простору підписала з ЄС Угоду про 
партнерство та співробітництво (надалі – УПС). Однак вказаний 
документ суттєво поступався так званим «Європейським угодам», 
які офіційний Брюссель підписував у першій половині 90-х рр. 
ХХ ст. з країнами Центрально-Східної Європи. На відміну від 
останніх він не передбачав становлення відносин на рівні 
асоційованого членства, так само як і не відкривав перспективи 
членства в об’єднанні [1]. Відповідна ситуація чітко демонстру-
вала, що в ЄС існують різні підходи щодо потенційного членства в 
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об’єднанні країн колишнього соціалістичного табору та держав-
членів СНД. Упродовж президентства Леоніда Кучми (1994 – 
2005 рр.) відбулася ратифікація та імплементація УПС, здійсню-
валися кроки, які засвідчували зростаючий інтерес сторін до 
поглиблення діалогу та вихід відносин на рівень стратегічного 
партнерства. Водночас, надалі актуальним залишалося питання 
щодо місця, яке відводилося Брюсселем для України в об’єднаній 
Європі.  

Після участі функціонерів Європейського Союзу у врегулю-
ванні кризи, що виникла після другого туру президентських 
виборів в Україні у 2004 р., перемоги Помаранчевої революції, 
відмови прозахідного Віктора Ющенка від політики багато-
векторності та окремих практичних кроків, які мали це засвідчити, 
Україна за часів перебування при владі політиків з «помаранчевого 
табору» не стала настільки близькою до ЄС, настільки цього 
очікували пересічні українці. 

Відповідна ситуація дуже легко може бути спроектована на 
новий період у відносинах України та ЄС після Революції 
Гідності. Попри те, що вже минуло п’ять років від часу, коли на 
майдані Незалежності українці віддавали свої життя за 
«європейські» ідеали та можливість у майбутньому стати 
частиною об’єднаної Європи, питання про місце України в Європі 
залишається відкритим. Паралелі між процесами в пострево-
люційні періоди визначають актуальність дослідження факторів, 
які зумовили недостатньо високу продуктивність відносин на вісі 
Брюссель – Київ впродовж 2005 – 2009 рр. 

Відносини України та ЄС традиційно викликають широкий 
інтерес серед українських дослідників. Різнопланові аспекти 
взаємодії офіційних Києва та Брюсселя розкрито у фундамен-
тальних дослідженнях С. Віднянського, М. Гнатюка, В. Копійки, 
В. Манжоли, Г. Перепелиці, О. Сушко, О. Хилько та інших. Серед 
зарубіжних дослідників цікаві праці підготовлено О. Бабурською, 
О. Дулебою, П. Костом, Т. Кузьо, Д. Мільчареком та іншими. В 
рамках статті, ґрунтуючись на науковому доробку зазначених 
вище та інших учених, експертів, присвяченому відносинам 
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України та ЄС, зроблено спробу окреслити ключові зовнішні 
виклики для євроінтеграційного поступу Української держави 
впродовж 2005 – 2009 років. 

На початку ХХІ ст. керівництво України різним способом 
демонструвало Європейському Союзу свою зацікавленість у 
поглибленні діалогу. У окремих випадках риторика набувала 
категоричного характеру. Для прикладу, в рамках Послання 
Президента України до Верховної Ради України «Європейський 
вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального 
розвитку України на 2002–2011 роки» від 30 квітня 2002 р. вступ 
України до Євросоюзу окреслювався Леонідом Кучмою як 
основне геополітичне завдання держави [2]. Щоправда, 
всеохоплююча корупція, зростаючий вплив олігархів, проблеми із 
дотриманням прав та свобод українських громадян [3, с. 27], 
зайнятість Євросоюзу переговорами із дванадцятьма країнами-
кандидатами на вступ, формування політики стосовно України в 
«тіні Росії» [4, с. 206–207], як, зрештою, і незрозуміла для 
Брюсселя «багатовекторність» другого українського Президента 
були для очільників ЄС вагомими підставами для сумнівів щодо 
щирості подібного роду заяв. 

Помаранчева революція та обрання на посаду Президента 
України прозахідного Віктора Ющенка породжували надії 
української сторони на швидкий євроінтеграційний поступ. У ході 
інавгураційної промови на майдані Незалежності 23 січня 2005 р. 
Віктор Ющенко наголосив: «Наше місце в Європейському Союзі, 
моя мета – Україна в об’єднаній Європі!... Шановні друзі ми 
ставимо перед собою амбітні завдання, я до останньої своєї 
клітини переконаний, що незабаром вони перетворяться в славні 
діла…» [5]. З іншого боку, ціла низка промовистих фактів, 
пов’язаних з ЄС, свідчила на користь євроінтеграційних 
перспектив України. Так, у резолюції Європейського Парламенту, 
ухваленій 13 січня 2005 р. з приводу результатів українських 
виборів, євродепутати, беручи до уваги європейські прагнення 
українського народу та посилаючись на статтю 49 Договору про 
Європейський Союз, наголосили, що членство в об’єднанні є 
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відкрите для всіх європейських країн, які відповідають необхідним 
умовам та зобов’язанням. У документі також зазначалося, що 
Європарламент «… очікує на стійкий трансформаційний процес в 
Україні, який би привів країну до цієї мети і зобов’язується 
допомагати та підтримувати Україну в цьому процесі» [6]. 

Приєднання України до ЄС підтримували також громадяни 
ключових країн об’єднання. Так, у кінці лютого – на початку 
березня 2005 р. у Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччині, 
Польщі та Франції було проведено цікаве соціологічне 
дослідження. Учасникам опитування пропонувалося висловитися 
на підтримку приєднання до Євросоюзу однієї із чотирьох 
запропонованих країн*, змоделювавши ситуацію, що вони є 
кандидатами на вступ. Серед опитаних осіб найбільшу кількість 
голосів «за» (55 %) та найменшу – «проти» (31 %) здобула саме 
Україна [7]. 

Також траплялися ситуації, коли чиновники ЄС найвищого 
рівня в ході офіційних зустрічей висловлювалися на підтримку 
європейських перспектив України. Зокрема, 8 жовтня 2005 р. на 
прес-конференції за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром 
України Юрієм Єхануровим президент Єврокомісії Жозе Мануель 
Бароззу зазначив: «Ми знаємо: Україна – європейська країна… 
Наші двері відкриті. Майбутнє України – у Європі…» [8]. 

Однак, незважаючи на євроінтеграційну ейфорію в Україні, 
зростання проукраїнських настроїв у європейських країнах, на 
завершальному етапі президентської каденції Віктора Ющенка† 
питання щодо євроінтеграційних перспектив нашої держави 
залишалося відкритим. Така ситуація була підставою для 
тверджень, що впродовж «помаранчевого» періоду історії Україна 
не скористалася вікном можливостей для прискореної євро-
інтеграції, яке було відкрито для нашої держави. 

Для розуміння того, яким насправді було реальне вікно 
можливостей, слід проаналізувати ситуацію, що мала місце в той 

                                           
* Йшлося про Марокко, Росію, Туреччину та Україну. 
† Власне так само, як і станом на 2019 р. 
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час в ЄС, традиційні засади зовнішньої політики Брюсселя в 
рамках трикутника ЄС – Російська Федерація – Україна та, 
зрештою, зміни на вісі Київ – Брюссель. 

Слід зазначити, що впродовж президентської каденції Віктора 
Ющенка винятково несприятливою для євроінтеграційного 
поступу України була ситуація в середині держави. Варто 
наголосити на систематичних змінах у складі виконавчих органів 
влади. Так, упродовж п’яти років посаду Прем’єр-міністра України 
обіймали три особи, при чому Юлія Тимошенко – двічі. За цей 
самий час керівництво Міністерством закордонних справ України 
здійснювали п’ять осіб, при тому що Володимир Огризко також 
робив це двічі. Суттєво ускладнювала планомірну роботу, 
зорієнтовану на зміни в країні, які б сприяли поглибленню 
відносин між Україною та ЄС ситуація, що за відповідний період в 
Україні працювали три склади Верховної Ради України: 
четвертого, п’ятого та шостого скликання. При цьому слід брати 
до уваги, що вони характеризувалися суттєво відмінними 
політичними силами, які входили до парламентської більшості 
різних каденцій парламенту. Вагомим стримуючим фактором для 
здійснення реформ, у першу чергу в економічній сфері, стала 
світова фінансово-економічна криза 2008 – 2009 рр. За таких 
обставин керівництво Української держави об’єктивно було не 
здатне на системні фундаментальні реформи, що їх очікували як 
пересічні українські громадяни, так і європейські функціонери. 

Зазначені вище та інші внутрішні фактори мали деструк-
тивний вплив на поглиблення діалогу між Києвом та Брюсселем, 
створювали негативне тло для відносин, однак вони не були 
визначальними. В часи президентства Віктора Ющенка українці 
продемонстрували незаперечний поступ у плані демократизації. 
Відповідно, в рамках різного роду спільних заяв, які приймалися 
сторонами, або резолюцій, які ухвалювалися європейськими 
інституціями, очільники Євросоюзу традиційно відзначали 
«прогрес, досягнутий Україною в реалізації демократичних 
реформ», «консолідацію демократії та свободи слова» тощо [9]. 
Крім того, ситуація в економічній царині також не була 



 

287 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 
 

критичною. Свідченням цього може бути визнання у грудні 2005 р. 
Європейським Союзом України країною з ринковою економі-
кою [10], підтримка Брюсселем офіційного Києва на шляху до 
вступу в СОТ [11, c. 124], початок переговорів між Україною та 
ЄС стосовно поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі [12] тощо. В цілому, інституційно-правові рамки діалогу 
між Україною та ЄС, які до того ж постійно вдосконалювалися, 
надавали Брюсселю щораз більші можливості для спрямовування 
української трансформації у необхідному напрямі.  

Більш вагомий стримуючий вплив на поглиблення співпраці 
між Україною та ЄС мали, натомість, процеси, на які українська 
сторона не мала можливості впливати. Насамперед, варто 
наголосити, що новий етап у відносинах України та Європейського 
Союзу розпочався менше ніж за рік після вступу до об’єднання 
десяти нових членів та припав на час, коли членства в ньому 
набули Румунія та Болгарія. Слід зазначити, що п’ята фаза 
розширення, розділена на два етапи (2004 та 2007 рр.), суттєво 
відрізнялася від четвертої, виходячи із фінансових показників 
нових членів. Так, за результатами розширення 1995 р., коли до 
ЄС приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція, збільшення 
кількості населення об’єднання становило 6,3%, в той час як 
зростання ВВП – 6,5%. За результатами п’ятої фази розширення, 
коли членами Євросоюзу стали 12 нових країн, територія 
Євросоюзу збільшилася на 34%, чисельність населення – на 28%, 
однак сукупний валовий внутрішній продукт зріс тільки на 4-5% 
[13, c. 123]. 

Як відомо, з приєднанням до ЄС нові члени отримують доступ 
до фондів, метою яких є допомога економічно відсталим регіонам 
заради вирівнювання диспропорцій у розвитку. Оскільки 
розширення 2004 та 2007 рр., в основі своїй, охопило країни, які за 
економічними показниками суттєво поступалися старим країнам-
членам, то вони отримали значну фінансову допомогу. Для 
прикладу, за перші десять років членства в Євросоюзі Республіка 
Польща отримала втричі більше коштів з європейського бюджету 
(понад 82 млрд євро), ніж внесла до нього [14]. З іншого боку, 
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широкого розголосу в Євросоюзі набула інформація про 
корупційні скандали, пов’язані з використанням коштів 
європейських фондів у Болгарії та Румунії, після їхнього вступу до 
об’єднання [15, с. 83]. 

Відповідна ситуація закономірно викликала невдоволення в 
окремих категоріях населення заможних країн Західної Європи. На 
тематиці, пов’язаній із новими членами ЄС, часто спекулюють 
популістські політичні сили [16], що, закономірно, служить 
підставою для зростання скептицизму щодо планів подальшого 
розширення серед населення країн ЄС та більш стриманих 
висловлювань та дій з боку його функціонерів. 

Процесом, який тісно переплітався із розширенням 2004 та 
2007 рр., стала фундаментальна інституційно-правова трансфор-
мація ЄС. Перспектива поповнення Євросоюзу дванадцятьма 
новими членами об’єктивно підштовхувала його керівництво до 
пошуку шляхів спрощення механізмів його діяльності, підвищення 
прозорості та ефективності тощо. Досягнути таких цілей спочатку 
планувалося шляхом прийняття «Договору про запровадження 
Конституції для Європи». Однак негативні результати референ-
думів у Франції та Нідерландах, які заблокували процес 
ратифікації «європейської Конституції» [17], продемонстрували 
безперспективність відповідної ініціативи. Своєрідним виходом із 
патової ситуації стало ухвалення Лісабонського договору. Однак 
процес ратифікації відповідного документа також проходив у дуже 
непростих умовах. У кінцевому підсумку, ініційовану на початку 
2007 р. Німеччиною нову пропозицію вдалося остаточно 
реалізувати на практиці тільки в кінці 2009 р. [18, c. 240]. Таким 
чином, упродовж усього досліджуваного в рамках наукової статті 
періоду Євросоюз перманентно перебував у стані трансформації 
інституційно-правового базису або ж його імплементації. Це 
об’єктивно слугувало стримуючим фактором для активніших дій 
щодо України з боку офіційних осіб ЄС. 

Крім зазначеного вище, потрібно також брати до уваги, що, 
так би мовити, «наступними в черзі» на вступ в ЄС були країни 
Західних Балкан, які традиційно належали до зони стратегічних 
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інтересів Брюсселя [19, c. 18] та викликали у провідних 
європейських столицях більший інтерес, ніж Україна. Ще 
24 листопада 2000 р. на саміті у Загребі держави ЄС та Західних 
Балкан підписали декларацію, яка заклала підвалини для 
інтенсифікації діалогу між Брюсселем та державами регіону та 
запровадила фінансовий інструмент допомоги регіону – програму 
КАРДС. Наступним кроком стало поетапне підписання ЄС угод 
про асоціацію та стабілізацію з країнами регіону, зокрема з 
Македонією (2001 р.), Албанією (2006 р.), Чорногорією (2007 р.), 
Боснією та Герцеговиною (2008 р.) [20]. Станом на кінець 2005 р. 
статус кандидата або потенційного кандидата на вступ в 
об’єднання, який передбачав отримання коштів в рамках 
Інструменту передвступної допомоги, мали Хорватія, Колишня 
Югославська Республіка Македонія, Туреччина, Албанія, Боснія і 
Герцеговина, Чорногорія, Сербія і Косово [21]. 

Певну роль відіграв і той факт, що Європейський Союз у 
цілому є ексклюзивно складним об’єднанням у плані прийняття 
рішення. В останні місяці президентства Леоніда Кучми Київ та 
Брюссель фіналізували переговори стосовно Плану дій Україна – 
ЄС [22, s. 75–77], який в кінцевому підсумку було підписано у 
лютому 2005 р. Підготовка Європейським Союзом нових 
пропозицій, виходячи зі змін, що відбулися в Україні, а особливо 
беручи до уваги запропонований новий формат співпраці, навіть за 
наявності політичної волі у всіх ключових політичних гравців у 
рамках об’єднання, потенційно обіцяв бути надзвичайно складним 
і, без сумніву, тривалим процесом. 

Відповідні тенденції додатково ускладнювалися, виходячи із 
результатів світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 рр. 
Для Євросоюзу вона виявилася найбільш болісною за весь період 
існування об’єднання. Скорочення за цей період реального ВВП 
Європейського Союзу на понад 4% та приватних інвестицій в 
економіку на 10% [23, c. 78] закономірно також спричинилося до 
уповільнення кроків Брюсселя в бік Києва. 

Виходячи із зазначеного вище, цілком природними видаються 
висловлювання європейського комісара з зовнішніх відносин і 
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європейської політики добросусідства Беніти Ферерро-Вальднер, 
яка, з одного боку, визнаючи, що «Помаранчева революція була 
революцією, у ході якої люди продемонстрували, що вони 
розділяють наші [Євросоюзу] цінності», все ж порекомендувала 
українцям «спуститися на землю» та утриматися від подачі заявки 
на вступ до ЄС, аби не отримати відмову [24]. 

Іншим фундаментальним стримуючим фактором на шляху до 
зближення України з ЄС був «російський фактор». Після розпаду 
СРСР Європейський Союз в цілому та його провідні держави в 
рамках реалізації політики в Східній Європі, як правило, діяли, 
виходячи з принципу «Russia first». Статус головного постачаль-
ника енергоносіїв ЄС, з якого станом на 2008 р. країни об’єднання 
отримували близько 30 % нафти та газу [25], був додатковим 
фактором, щоб ситуація не зазнала кардинальних змін. Відповідна 
теза дістала своє підтвердження через призму цілої низки вагомих 
процесів, які підтверджують, що після Помаранчевої революції 
Брюссель та провідні столиці Європи не змогли відмовитися від 
окресленого вище підходу.  

Найбільшою мірою це проявилося впродовж 2008 – 2009 рр. 
Так, на початку квітня 2008 р. ключові тогочасні партнери Росії в 
складі ЄС – Німеччина та Франція в рамках саміту НАТО в 
Бухаресті заблокували ініціативу США щодо надання Україні 
Плану дій щодо набуття членства в альянсі. Обґрунтовуючи свою 
позицію, тогочасний прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон 
наголосив, що вступ України до НАТО не буде доброю справою з 
точки зору балансу сил в Європі і що це суперечитиме інтересам 
Росії, з якою Франція прагне підтримувати діалог [26, с. 134]. 

ЄС та його провідні держави доволі стримано прореагували на 
агресивні дії Росії щодо Грузії в серпні 2008 р. Попри те, що 
російські частини здійснили військову операцію, що розпочалася 
на територіях, які навіть у Кремлі станом на початок серпня 2008 
р. трактувалися такими, що належать Грузії, серйозної реакції з 
боку Брюсселя не було. Ситуацію не змінило і те, що російська 
сторона не виконала пункту підготовленої за участі президента РФ 
Угоди Саркозі–Медведєва, яка стосувалася виведення російських 
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військ з території Південної Осетії [27]. Серед практичних кроків, 
на які спромоглося керівництво ЄС у відповідь на російську 
агресію, була коротка пауза у переговорах щодо укладення з 
Російською Федерацією нової розширеної угоди. Щоправда, вже у 
листопаді 2009 р. ЄЄ та Російська Федерація розпочали роботу над 
новою ініціативою під назвою «Партнерство для модернізації» [28]. 

Особливі підходи з боку Брюсселя стосовно Росії проявилися 
також у рамках традиційних зустрічей на найвищому рівні. Для 
порівняння, слід пригадати, що у 2012 р. уперше в практиці 
відносин України та ЄС не відбулося традиційного саміту, що 
було зумовлено несприйняттям керівництвом європейських 
інституцій переслідування політичних опонентів з боку режиму 
Януковича. У випадку із Росією, агресія проти Грузії не стала 
перепоною для керівництва ЄС, щоб провести у листопаді 2008 р. 
в Ніцці ХХІІ саміт. Більше того, в рамках зустрічі президент 
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та президент Франції Ніколя 
Саркозі, який тоді виконував функції президента Європейської 
ради, наголошували на економічній взаємозалежності ЄС та РФ, 
обговорювали з президентом Росії перспективи формування 
спільної економічної зони, а також засвідчили підтримку Москви в 
її прагненні щодо набуття членства в СОТ [29]. 

Пріоритетність Росії як ключового партнера для провідних 
країн ЄС в Європі дуже чітко було продемонстровано впродовж 
2010 р. Так, у червні 2010 р. у замку Мезерберг поблизу Берліна 
відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та 
російського президента Дмітрія Медведєва, за результатами якої 
було досягнуто домовленості про створення Комітету ЄС – Росія з 
питань зовнішньої політики та безпеки. Відповідно до заявлених 
цілей, зазначений орган повинен був займатися розробкою 
принципів для проведення «цивільних/військових операцій Росії 
та ЄС з кризового врегулювання» [30]. У жовтні того ж року 
лідери РФ, Франції та ФРН у рамках зустрічі у французькому 
Довілі обговорювали створення єдиної зони співробітництва, яка 
мала охоплювати економічну та безпекову сфери [31, с. 100]. 
Попри те, що відповідні події хронологічно виходять за межі 
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досліджуваного в рамках статті періоду, вони певною мірою 
підсумували парадокси існуючих у провідних столицях Європи 
підходів щодо Росії в перші роки після Серпневої війни 2008 р. З 
іншого боку, вони продемонстрували готовність впливових 
європейських гравців зберігати тісний діалог з Кремлем, навіть в 
умовах, коли останній вдавався до кроків, які демонстрували 
прагнення закріпити за Росією виняткову роль на пострадянському 
просторі. 

У кінцевому підсумку, незважаючи на несприятливу для 
України внутрішню ситуацію в ЄС, збереження тісних відносин 
між впливовими європейськими гравцями та Росією, які додатково 
ускладнювалися через політичне протистояння в таборі 
«помаранчевих» та низьку ефективність українських правлячих 
еліт у плані реформування держави, Україні все ж вдалося 
досягнути цілої низки позитивних показників, які поглиблювали 
відносини з ЄС та об’єктивно сприяли реалізації «головного 
стратегічного завдання України» в часи президентства Віктора 
Ющенка – вступу в ЄС [32]. 

Серед перших вагомих досягнень варто відзначити згадуване 
вище надання Євросоюзом Україні статусу держави з ринковою 
економікою. Відповідне рішення було оголошено 1 грудня 2005 р. 
30 грудня того ж року воно набуло чинності [33]. У цьому ж році 
було розпочато переговори щодо укладення угоди про спрощення 
візового режиму [34]. У кінцевому підсумку, документ було 
підписано під час ІХ засідання Ради з питань співробітництва 
України – ЄС у Люксембурзі 18 червня 2007 р. З початку 2008 р. 
угода набула чинності [35, с. 4]. У жовтні 2008 р. сторони 
розпочали діалог, який був зорієнтований на досягнення поро-
зуміння стосовно безвізових поїздок громадян України до ЄС [36]. 

У березні 2007 р. Україна та ЄС розпочали переговори щодо 
підписання «нової посиленої угоди». Під час Паризького саміту у 
вересні 2008 р. сторони погодили, що нова угода матиме назву Угода 
про асоціацію і оновить спільні інституційні рамки Україна – ЄС. 

Після того, як з 16 травня 2008 р. Україна стала членом СОТ, 
Київ та Брюссель розпочали переговори стосовно поглибленої та 
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всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка мала стати ключовим 
елементом Угоди про асоціацію [37]. 

Важливим досягненням у рамках діалогу сторін стало 
підписання в рамках ХІІІ засідання Ради з питань співробітництва 
України та ЄС 16 червня 2009 р. «Порядку денного асоціації». 
Документ, який набув чинності 24 листопада 2009 р., було 
розроблено з метою забезпечення підготовки до реалізації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС ще до завершення переговорів, 
підписання та набрання нею чинності. Принциповою відмінністю 
цього документа було те, що, на відміну від Плану дій Україна – 
ЄС, він передбачав «спільну відповідальність» обох сторін за 
імплементації документа [38]. 

Також кроком назустріч прагненням офіційного Києва з боку 
ЄС можна вважати запровадження з 2009 р. «Східного 
партнерства», яке надавало нові механізми для поглиблення 
співпраці на вісі Київ – Брюссель та передбачало додаткові 
фінансові інструменти для підтримки реформ в Україні. 

Таким чином, підсумовуючи, однозначно можна стверджу-
вати, що нові можливості, які потенційно відкривалися перед 
Україною після Помаранчевої революції, об’єктивно було складно 
матеріалізувати на практиці. Відповідна ситуація, насамперед, 
була викликана максимально несприятливими внутрішніми 
обставинами, які спостерігалися в ЄС, фактично, впродовж цілого 
президентського терміну Віктора Ющенка. Розширення 2004 та 
2007 рр. та процеси, пов’язані із трансформацією Євросоюзу, які, 
врешті решт, завершилися у кінці 2009 р. шляхом набуття чинності 
Лісабонського договору, були суттєвими підставами для дистанції, 
яку намагалися витримувати брюссельські функціонери, не 
надаючи Києву чітких європейських перспектив. 

Не менш значущим фактором, який стояв на заваді досяг-
ненню прогресу в рамках діалогу між Україною та ЄС, було те, що 
на його перебіг суттєвим чином впливали відносини між 
Брюсселем та Москвою. Відмова Віктора Ющенка від політики 
багатовекторності, чіткий проєвропейський курс, щоправда, не 
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завжди підкріплений системними практичними діями з боку 
офіційного Києва, не стали підставою для європейського 
«прориву» України. В цілому, особливо починаючи з 2008 р., у 
рамках трикутника ЄС – Україна – Росія можна простежити ціка-
вий дуалізм. З одного боку, Євросоюз ухвалив цілу низку 
документів, які в рамках як двостороннього, так і багатосторон-
нього форматів відкривали перспективи для підняття відносин з 
Україною на якісно новий рівень. Одночасно в діях брюссельських 
чиновників та ще більшою мірою офіційних Берліна та Парижа 
можна простежити елементи модерної «політики умиротворення», 
на тлі зростаючої агресивності Кремля на міжнародній арені, а 
також парадоксальну демонстрацію готовності до поглиблення 
відносин з Російською Федерацією.  

Очевидно, діючи таким чином, ЄС, використовуючи інстру-
менти “softpower”, намагався реально підтримати Україну та інші 
країни Східного партнерства. Водночас, чітко відмежовуючи нову 
ініціативу від перспективи членства в об’єднанні та обговорюючи 
з Росією проекти побудови спільної зони співробітництва в 
економічній та безпековій сферах, провідні європейські політики 
намагалися не допустити зростання напруги на лінії Брюссель – 
Москва. 

Відповідні фактори свідчили, що ЄС не був готовий до 
форсованих темпів у плані наближення України, водночас, доволі 
широкий спектр негативних факторів не став на заваді 
планомірному поглибленню співпраці. Словацький дослідник 
Александр Дулеба у 2017 р. прирівняв ЄС до слона з «важкими 
ногами», якому потрібно «багато часу для того, щоб він почав 
рухатися, проте, якщо він почне рухатися, зупинити його дуже 
важко» [39, р. 18]. Власне, в часи президентства Віктора Ющенка 
ЄС почав рухатися в бік України, а вже після Революції Гідності 
цей рух матеріалізувався в підписання та набуття чинності Угоди 
про асоціацію, запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також безвізового режиму 
для українських громадян. 
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СТРАТЕГІЇ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ 

ВІДНОСИНАХ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
(на прикладі Аргентини) 

 

Автори статті аналізують сучасний стан і перспективи 
розвитку та відновлення в Аргентині економіки, основою якої 
стало значне збільшення надходжень від експорту за одночасного 
скорочення витрат на імпорт. Позитивне сальдо торговельного і 
платіжного балансів сприяло зростанню внутрішнього спожи-
вання і сприяло механізму економічного зростання. Однак в 
економіці країни поряд з позитивними тенденціями існували значні 
проблеми, однією з яких була недостача капіталовкладень. 
Значення надавалося залученню до країни прямих іноземних 
інвестицій. З цією метою було створене Національне агентство 
Просперар (ProsperAR), перед яким поставлені задачі: поліпшення 
інвестиційного клімату в країні; створення привабливого інвести-
ційного іміджу Аргентини за рубежем; впровадження у 
виробництво інноваційних технологій; підвищення конкурентно-
здатності національної продукції. Просперар надавало 
потенційним інвесторам інформацію про можливі напрямки й 
об’єкти інвестиційного співробітництва, сприяло в пошуку 
можливостей для інвестування у стратегічні галузі аргентин-
ської економіки, допомога в усуненні можливих перешкод і 
спрощенні процесу інвестування, а також в організації асоціацій 
між іноземними інвесторами й аргентинськими компаніями. 
Агентство мало мережу своїх представництв у країні, за 
допомогою яких здійснювало моніторинг інвестиційного процесу. 
Його робота будувалася на основі середньострокової і 
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довгострокової стратегії в галузі інвестицій. Увага приділялася 
питанням взаємодії національними й іноземними державними 
організаціями на основі рамкових угод про співробітництво.  

Ключові слова: капіталовкладення, нафта, інвестиційна 
політика США, інвестиційний імідж інвестиційні проекти, 
політичний інструмент, інноваційні технології 

Oleg Tkach, А.О. Tkach Foreign Investment Strategies in 
Foreign conomic and Foreign Policy Relations of Latin American 
Countries (the Argentina’s case). 

 The report argues that this growing divide is weakening the social 
contract in the region, and that a new state-citizens-market nexus must 
be built, by rethinking institutions to boost inclusive growth and to 
build states that deliver and respond to citizens’ demands by being 
more reliable, more efficient and effective, and more forward-looking. 
The Latin America and the Caribbean (LAC) region has been 
experiencing a growing disconnect between citizens and public 
institutions in recent years. Indeed, the latest Latinobarómetro survey 
shows that 75% of Latin Americans showed little or no confidence in 
national governments in 2017, up from around 55% in 2010. Trust in 
other institutions like the judicial system or elections also deteriorated 
as dissatisfaction with the quality of public services grew. This growing 
disconnect is not specific to Latin America, as it is also gaining ground 
in other regions of the world, and stems from several factors, some of 
them particular to Latin American countries. On the positive side, a 
more demanding society calls for more and better public services, 
notably in health and education. It also asks for more efficient, 
trustworthy, open and innovative public institutions. This shift has been 
largely driven by the expansion of the middle class, one of the greatest 
socio-economic transformations in the region, which represents today 
more than a third of LAC’s population. For the first time in decades, 
the middle class is more numerous than the population living in 
poverty. The implications are significant for public policies and for the 
functioning of democracy itself. 

Keywords: Institutions for Development, democracy, Latin 
America and the Caribbean, public institutions, Argentina. 
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У відповідності до ст. 20 Конституції Аргентини, іноземні 
інвестори мають такі самі права, як і національні. У відповідності 
до «Закону про іноземні інвестиції» від 13 серпня 1976 р. № 21.382 
іноземні інвестори мають право: вільно переводити за кордон 
прибуток, отриманий від інвестиційної діяльності, а також 
повертати на батьківщину свої капітали; використовувати кожну з 
юридичних форм організації свого підприємства, передбачених 
аргентинським законодавством; одержувати внутрішні банківські 
кредити на тих же умовах, що й аргентинські компанії. 

Вони не отримують попереднього дозволу від державних 
органів, якщо капіталовкладення здійснюються за формами: вільно 
конвертована іноземна валюта, засоби виробництва, комплектуюча 
і запасна частини, прибуток на основний капітал у національній 
валюті, капіталізація зовнішніх кредитів, наданих у вільно 
конвертованій валюті, нематеріальні цінності (ліцензії, патенти, 
ноу-хау, торговельні марки). 

За законодавством Аргентини передбачається надання 
іноземним інвесторам пільг: по-перше, податкові пільги, надані на 
початковому етапі інвестиційного процесу для будь-якого регіону 
країни і виду економічної діяльності, включаючи повернення 
утриманого ПДВ і/або прискорену амортизацію основного 
капіталу й об’єктів інфраструктури; нульовий імпортний тариф 
при ввозі в країну засобів виробництва, що є складовою частиною 
інвестиційного проекту. Пільгові умови інвестування в розвиток 
пріоритетних галузей таких, як гірничодобувна промисловість, 
автобудування, програмне забезпечення, біотехнологія, лісова 
промисловість, туризм і виробництво біопалива. Пільгові умови 
інвестування в економіку провінцій, включаючи звільнення від 
місцевих податків, державну підтримку проектів, сприяння в 
придбанні або оренді провінційного майна, надання державних 
послуг за пільговими цінами. 

Розробку та реалізацію інвестиційної політики в Аргентині 
здійснює міністерство планування, державних інвестицій і послуг, 
утворене в 2003 р., коли президентом країни став Н. Кіршнер. 
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Міністерство є основним фінансовим агентом уряду, що визначає 
напрямки й обсяги бюджетних інвестиційних потоків. 

Бразилія стала лідером серед країн, які інвестують в 
аргентинську економіку, головним чином за рахунок інвестицій в 
автобудування, стала активно інвестувати в аргентинську 
економіку з 2001 р. Однак, до середини «нульових» років інтерес 
бразильців був спрямований, насамперед, на придбання вже 
існуючих компаній, а не на створення нових виробництв. Так, 
нафтова компанія Petrobras у 2003 р. придбала аргентинську 
компанію Perez Companc. Сума угоди склала більш 1 млрд. дол. У 
2005 р. бразильська компанія Camargo Correa купила за 1 млрд. 
дол. аргентинську цементну компанію Loma Negra. У 2009 р. 
бразильська гірничодобувна компанія Vale do Rio Doce придбала 
аргентинську компанію Activos del Rio Tinto. Сума угоди склала 
850 млн. дол. Бразильських інвесторів, які працюють на аргентин-
ському ринку, можна розділити на дві основні групи: національні 
бразильські компанії і транснаціональні компанії, які мають 
регіональне представництво в Бразилії. Компанія Compania Belga 
Minera, яка входить до складу Grupo Arcelor Brasil контролюється 
індійсько-англійською групою Mittal Steel. До цієї групи компаній 
також можна віднести AmBe, що утворилася в результаті злиття 
двох основних бразильських пивоварних компаній, контролюється 
бельгійською фірмою Interbrev. Так, у 2010 р. приплив інвестицій 
із Бразилії в Аргентину перевищив приплив інвестицій з будь-якої 
іншої країни і склав 1645 млн. дол. Очікувалося, що експансія 
бразильського капіталу в Аргентину, судячи з плану 2011 р. 
продовжуватиметься Так, компанія Petrobras оголосила про намір 
інвестувати в 2011-2015 р. 1,1 млрд. дол. у розробку родовищ газу 
в провінції Санта-Крус. Гірничодобувна компанія Vale do Rio Doce 
планувала вкласти 5,93 млрд. дол. у розробку найбільшого у світі 
родовища калію, розташованого в провінції Мендоса. Однак, у 
зв’язку з економічними труднощями, пережитими бразильською 
економікою, ці плани поки не реалізовані. Сума накопичених в 
Аргентині бразильських інвестицій скоротилася з 6759 млн. дол. у 
2011 р. до 5485 млн. дол. у 2014 р. [1]. 
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КНР стає гравцем на аргентинському інвестиційному полі. 
Стратегія КНР щодо латиноамериканських країн зводилася до 
контролю експорту сировини. Тому китайські інвестиції концен-
трувалися на інфраструктурних напрямках і проектах, «сухий 
канал» (залізнична лінія) у Колумбії, що, як очікувалося, 
конкуруватиме з Панамським каналом, відновлення залізничної 
лінії Бельграно Карго в Аргентині. Однак, у другій половині 
«нульових» Китай переглянув підхід до співробітництва з 
латиноамериканським регіоном, виходячи з розумінь продовольчої 
безпеки країни. У 2008 р. у КНР наукова праця «Біла книга про 
Латинську Америку» (Libro Blanco sobre America Latina) стала 
програмним документом для компаній, які працюють у регіоні. 
Були визначені основні напрямки інвестиційного співробітництва 
з регіоном, галузеві пріоритети, наприклад, сільське господарство, 
промисловість, лісове господарство, рибне господарство, енерге-
тика, видобуток корисних копалин, будівництво об’єктів 
транспортної інфраструктури, сфера послуг і інші. 

Відбувається експансія китайських капіталів в аргентинську 
економіку. Перший крок у цьому напрямку був зроблений у 
листопаді 2004 р., коли напередодні візиту в Аргентину лідера 
КНР Ху Цзіньтао була підписана двостороння угода про визнання 
аргентинською стороною ринкового статусу китайської економіки, 
що було пов’язано з зобов’язаннями КНР інвестувати в аргентин-
ську економіку протягом десяти років порядку 20 млрд. дол. 
Китайські представники відійшли від домовленості, заявивши, що 
зазначена сума інвестицій представляється їм значно завищеною. 
У 2010 р. відбувся візит до КНР президента Аргентини 
К.Фернандес де Кіршнер, у ході якого підписаний низка 
двосторонніх угод і меморандумів про співробітництво, у тому 
числі модернізацію залізничної системи Аргентини, реконструк-
цію й електрифікацію ряду залізничних ліній (Бельграно Карго, 
Бельграно Норте), будівництво метрополітену в м. Кордоба, 
розширення однієї з ліній метрополітену в Буенос-Айрес, 
закупівлю рухливого складу (електровози, вагони). Фінансування 
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проектів на загальну суму порядку 9,5 млрд. дол. мали забезпечити 
Банк розвитку КНР (85%) і аргентинський уряд (15%). 

Кредити надаватимуться терміном на 19 років, включаючи 
трирічний пільговий період, з 7,5-8,0% річних. Були також 
підписані угоди про наміри розвивати співробітництво за 
напрямками: спорудження АЕС Атуча-III, спільна розробка 
нафтогазових родовищ і будівництво гідроелектростанцій. Для 
реалізації інвестиційних проектів був підписаний меморандум про 
взаєморозуміння між Банком аргентинської нації і Банком 
розвитку КНР, який передбачає відкриття кредитної лінії на суму 
150 млн. дол. 

У 2014 р. Аргентина і КНР оголосили про відносини 
стратегічного партнерства (una Alianza estrategica integral), 
підписали 15 угод, у яких китайська сторона мала намір 
інвестувати 4,7 млрд. дол. у будівництво двох ГЕС у провінції 
Санта-Крус, придбати 11 морських судів на загальну суму 423 
млн. дол., дати кредит на суму 2,1 млрд. дол. для модернізації 
залізничної лінії Belgrano Cargo, що спеціалізується на вантажних 
перевезеннях, виявила зацікавленість до освоєння родовища 
сланцевих вуглеводнів Vaca Muerta, розташованого в провінції 
Неукен [1]. Аргентинсько-китайські домовленості, досягнуті в 
2014 р., одержали розвиток у 2015 р., коли державна нафтова 
компанія Аргентини YPF підписала меморандум про взаємо-
розуміння з державною нафтовою компанією Китаю Sinopec з 
метою створення стратегічного альянсу для реалізації нафтових і 
газових проектів. 

Угода підприємців КНР в Аргентині з придбання китайською 
державною компанією Cnooc за 600 млн. дол. половини пакета 
акцій нафтовидобувної компанії Pan American Energy- PAE, а 
також покупку китайською компанією «Sinopec» нафтової 
компанії Occidental Реtrоlеuм Argentina (сума угоди склала 
2400 млн. дол.). Інша половина пакета належить аргентинському 
клану Булгероні. Державна компанія Sinochem з КНР має інтерес 
до придбання нафтових активів в Аргентині. Зацікавленість 
китайських компаній у придбанні в Аргентині нафтових активів 
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існує, незважаючи на вимогу аргентинського законодавства про 
забезпечення першочергових постачань нафти на внутрішній 
ринок, лише після чого з’являється можливість для експорту, у 
тому числі до Китаю. 

Іінвестиції КНР в гірничовидобувну промисловість Аргентини 
поки незначні і складають 80 млн. дол., що компанія МСС вклала в 
поновлення видобутку залізної руди на родовищі Sierra Grande 
(провінція Ріо-Негро). Зокрема, у листопаді 2010 р. провінція Ла-
Ріоха підписала попередню згоду з компанією Shangdong Gold про 
співробітництво в розробці родовища золота Famatia, за яким 
китайська компанія інвестує в реалізацію проекту 350 млн. дол. 
Існує інтерес до інвестування в розробку аргентинських надр із 
боку невеликих китайських фірм, у тому числі в родовища, які 
розташовані в провінціях Сальта і Жужуй (мідь, золото, срібло, 
залізо і літій). 

Компанії КНР виявляють зацікавленість до придбання земель 
сільськогосподарського призначення. Для того, щоб обійти 
обмеження за законом № 26.737 від 27 грудня 2011р., китайці 
цікавляться незрошуваними землями в провінціях Кордоба, Чубут 
і Ріо-Негро, на які ці обмеження не поширюються. У серпні 2011 р. 
китайська провінція Хейлунцзян і аргентинська провінція Ріо-
Негро підписали угоду про співробітництво у виробництві 
сільськогосподарської продукції, за яким китайська провінційна 
компанія зобов’язалася інвестувати 1,5 млрд. дол. протягом десяти 
років у виробництво кукурудзи, пшениці, сої та іншої 
сільгосппродукції на площі в 330 тис. га. Ці засоби будуть 
спрямовані на спорудження іригаційних систем, заводу з 
виробництва рослинних олій, розширення морського порту Сан-
Антоніо Оесте [3]. 

Галуззю аргентинської економіки, у якій мають намір 
працювати китайські інвестори, є молочна промисловість. 
Зокрема, компанія China Mengnin Dairy, яка контролює 25% 
китайського ринку молока і молочних продуктів, планує інвесту-
вати в аргентинську «молочну долину», яка знаходиться на стику 
провінцій Кордоба і Санта-Фе. Крім того, компанія, яка поєднує в 
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Китаї мережу супермаркетів (Casrech), придбала в Аргентині в 
2009 р. за 1,7 млн. дол. молочну фабрику Parmalat, що знаходилася 
в стані банкрутства. Низка інвестиційних проектів КНР планує 
здійснити в провінції Вогненна Земля, що має статус спеціальної 
митної і податкової зони. Так, компанії JDC і Shaanxi Xinyida 
мають намір побудувати в провінції завод з виробництва сечовини. 
Проект, який потребує інвестицій на суму близько 1 млрд дол., 
також включає спорудження електростанції для підприємства, 
морського порту для експорту сечовини. Провінція Вогненна 
Земля бере на себе зобов’язання із забезпечення заводу 
постачаннями природного газу протягом 25 років. Для того щоб 
обійти аргентинські імпортні бар’єри, китайські компанії, що 
займаються випуском електронних виробів, створюють асоціації з 
аргентинськими фірмами, будують у провінції Вогненна Земля 
спільні складальні підприємства. Зокрема, китайська компанія 
TLC і аргентинська фірма Radio Victoria Fueguina вклали в 2010 р. 
9,8 млн. дол. у підприємство зі зборки цифрових телевізорів, 
китайська телефонна компанія Huawei, виробник мобільних 
телефонів, разом з аргентинськими фірмами New San і BGH 
оголосила про початок виробництва в провінції модемів 3G. 

Напрямком інвестиційного співробітництва між Аргентиною і 
КНР є транспорт. Компанія China Railways разом з аргентинською 
фірмою Roggio має намір побудувати метрополітен у м. Кордоба, 
вартість якого оцінюється в 1800 млн. дол. Китайська фірма Citic 
Coustruccion за контрактом з аргентинським урядом поставить 
297 вагонів вартістю 500 млн. дол. для метрополітену м. Буенос-
Айрес. Привертає увагу китайських інвесторів автомобільна 
промисловість Аргентини. Компанія Чері оголосила про намір 
інвестувати 170 млн. дол. у створення в провінції Буенос-Айрес 
підприємства з виробництва автомобілів потужністю 400 тис. 
одиниць у рік. 

 Розвиваються кредитно-фінансові відносини між Аргентиною 
і КНР. Починаючи з 2005 р. 16% китайських позик і кредитів, 
отриманих країнами Латинської Америки, довелося на частку 
Аргентини (порядку 3% ВВП країни). Частина цих кредитів 
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надавалася для будівництва об’єктів інфраструктури (74%) або 
реалізації проектів в галузі енергетики.  

Аргентина співробітничає з Китаєм в галузі науки і 
технологій. Серед інших ініціатив слід зазначити підписання в 
2008 р. протоколу про створення аргентинсько-китайського 
Центру науково-технологічного співробітництва, метою якого є 
виконання спільних досліджень і розробок в галузі сільського 
господарства, біотехнологій, нанотехнологій, у виробництві, 
збереженні і транспортуванні продуктів харчування, а також в 
енергетиці. 

КНР перетвориться в один з основних торгово-економічних і 
інвестиційних партнерів Аргентини поряд з ЄС і латино-
американськими країнами. 

Інвестиційна складова зовнішньоекономічної стратегії Арген-
тини спрямована на залучення прямих іноземних інвестицій. Що 
стосується аргентинських інвестицій за рубежем, роль держави 
обмежується спробами відслідковувати цей процес. Національна 
статистика Аргентини відбиває лише ту частину інвестицій, яка 
була офіційно вивезена з країни, варто також брати до уваги дані 
міжнародних економічних організацій, експертні оцінки, що 
ґрунтуються на статистичних даних країн-імпортерів інвестицій, 
на повідомленнях ЗМІ цих країн. 

Після глибокої економічної кризи 2001 – 2002 рр. в Аргентині 
розпочався процес відновлення економіки, основою якої стало 
значне збільшення надходжень від експорту за одночасного 
скорочення витрат на імпорт. Позитивне сальдо торговельного і 
платіжного балансів сприяло росту внутрішнього споживання і 
запустило механізм економічного росту. Однак в економіці країни 
поряд з позитивними тенденціями існували значні проблеми, 
однією з яких була недостача капіталовкладень. Значення нада-
валося залученню до країни прямих іноземних інвестицій. З цією 
метою в 2007 р. було створене Національне агентство Просперар 
(ProsperAR), перед яким поставлені задачі: поліпшення інвести-
ційного клімату в країні; створення привабливого інвестиційного 
іміджу Аргентини за рубежем; впровадження у виробництво 
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інноваційних технологій;підвищення конкурентноздатності націо-
нальної продукції. 

ПросперАр (ProsperAR) надавало потенційним інвесторам 
інформацію про можливі напрямки й об’єкти інвестиційного 
співробітництва, сприяло в пошуку можливостей для інвестування 
в стратегічні галузі аргентинської економіки, допомога в усуненні 
можливих перешкод і спрощенні процесу інвестування, а також в 
організації асоціацій між іноземними інвесторами й аргентин-
ськими компаніями. 

Агентство мало мережу своїх представництв у країні, за 
допомогою яких здійснювало моніторинг інвестиційного процесу. 
Його робота будувалася на основі середньострокової і довгостро-
кової стратегії в галузі інвестицій. 

Увага приділялася питанням взаємодії національними й 
іноземними державними організаціями на основі рамкових угод 
про співробітництво.  

За період із серпня 2007 р. по липень 2010 р. ПросперАр 
посприяв в підготовці 75 інвестиційних проектів, загальна вартість 
яких оцінювалася в 8 млрд дол., у тому числі 25 проектів на суму 
5,2 млрд дол. знаходилися в стадії реалізації. Незважаючи на це, у 
серпні 2010 р. керівництвом країни було прийнято рішення про 
розформування ПросперАр і передачі його функцій у Суб-
секретаріат із залученням іноземних інвестицій МЗС Аргентини, 
що у березні 2016 р. перетворений у Субсекретаріат зі сприяння 
експортові і залученню інвестицій. Субсекретаріат надає, у тому 
числі інформацію для оцінки інвестиційної привабливості об’єкта; 
консультації з юридичних питань, національного і регіонального 
інвестиційного і податкового законодавства, юридичним аспектам 
бізнесу; виконує аналіз можливостей інвестування в стратегічні 
галузі економіки через механізм Банку даних інвестиційних 
виробничих проектів; надає підтримку процесові інвестування на 
всіх етапах реалізації проекту; сприяє у встановленні прямих 
контактів між іноземними інвесторами і місцевими компаніями. 
Субсекретаріат формує і підтримує Банк даних інвестиційних 
виробничих проектів (http://bapip.inversiones.gov.ar). 
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Крім урядових структур, які регулюють питання інвестиційної 
політики, в Аргентині діє Федеральна рада з інвестицій (Consejo 
Federal de Inversiones, CFI), створена у 1959 р. з метою надання 
сприяння провінціям у питаннях оптимального використання 
наявних у них ресурсів для підвищення рівня життя населення. 

Однією з форм залучення іноземних інвесторів в економіку 
провінцій є спеціальні території, на які не поширюються норми 
Митного кодексу. До них належать вільні зони, спеціальні митні 
території та індустріальні парки. 

У відповідності зі ст. 590 Митного кодексу Аргентини вільні 
зони – це території, на яких товар при ввозі не обкладається 
імпортними податками і проходить процедуру митного контролю 
лише в частині, яка є необхідною для інформаційно-статистичних 
цілей. Загальні положення, цілі, порядок діяльності визначені 
законом № 24331 від 18 травня 1994 р., відповідно до якого ці зони 
повинні сприяти економічному розвиткові територій на основі 
залучення інвестицій і створення нових робочих місць. Тут можуть 
складуватися товари, виконуватися торговельні операції, нада-
ватися послуги, а також здійснюватися виробнича діяльність у 
формі переробки, виготовлення або перетворення і поліпшення 
товару. Товари, увезені на територію із загальної митної території, 
вважаються «товарами припиненого експорту», а вивозяться на 
загальну митну територію — «імпортованими товарами». Товари, 
що вивозяться з території вільної зони в інші країни, не 
обкладаються податком [3]. 

Значна частина аргентинських провінцій має вільні зони, 
наприклад, Буенос-Айрес, Кордоба, Мендоса, Місьонес, Сан-Луїс, 
Тукуман, Ла-Пампа, Чубут, Чако, Коррьєнтес, Неукен, Ріо-Негро, 
Санта-Фі, Сантьяго-дель-Естеро, Ентре-Ріос. Однак більшість з 
існуючих вільних зон поки не перетворилися в реальні промислові 
центри, не стали локомотивами економічного росту для регіо-
нальних економік. В основному вони використовуються для 
складування імпортних товарів або як базу для виконання 
найпростіших операцій таких, як розфасовка або упакування 
товарів. 
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Відмінність спеціальної митної території від вільної зони, 
полягає у встановленні особливих економічних режимів, регульо-
ваних спеціальними законодавчими актами. Так, наприклад, зако-
ном № 19640 від 16 травня 1972 р. території «Вогненна Земля, 
Антарктида та Південно-Атлантичні острови» був наданий статус 
спеціальної митної і податкової зони, на якій усі імпорто-експортні 
операції звільнені від податків, включаючи податки на доходи; на 
продаж; на прибуток; на землю; на операції з іноземною валютою, 
а також інші національні податки, що можуть бути введені в 
майбутньому. 

Індустріальні парки мають у своєму розпорядженні виробничі 
приміщення, на базі яких за мінімального забезпечення можна в 
найкоротший термін організувати збірку машин або інше 
виробництво. 

Для залучення прямих іноземних інвестицій в ті галузі 
економіки, у розвитку яких у пріоритетному порядку зацікавлені 
аргентинські влади, уводяться галузеві пільгові режими. Так, у 
травні 1993 р. був прийнятий закон № 24.196 «Про інвестиції в 
гірничовидобувну промисловість» (Ley de Inversiones Mineras), що 
надав інвесторам ряд пільг, у тому числі був збільшений до 30 
років термін дії концесій на розробку родовищ; гарантована 
податкова стабільність протягом 30 років; наданий безмитний 
імпорт машин, устаткування і видаткових матеріалів, використо-
вуваних у гірській справі; право вільного розпорядження 
отриманим прибутком, включаючи можливість її вивозу з країни. 

Після кризи 2001 – 2002 р. поступово активізувалася 
діяльність гірничодобувних компаній, що займаються розвідкою й 
освоєнням родовищ твердих корисних копалин. У провінції Сан-
Хуан почалася експлуатація ще одного родовища золота і срібла 
Веладеро (Veladero). У стадії розробки або вивчення знаходяться 
такі великі родовища, як Агуа Ріка (Agua Rica) у провінції 
Катамарка, Сан Хосе (San Jose) і Манантіаль Еспехо (Manantial 
Espejo) у провінції Санта-Крус, Паскуа Лама (Pascua Lama), Пачон 
(Pachon) і Гуакамайо (Guacamayo) у провінції Сан-Хуан, Рио 
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Колорадо (Rio Colorado) у провінції Мендоса, а також Піркітас 
(Pirqitas) у провінції Жужуй [4]. 

Однак, незважаючи на заходи, гірничодобувна промисловість 
лише в другій половині нульових років перетворилася в одну з 
найбільш привабливих для іноземних інвесторів галузей аргентин-
ської економіки. Це було пов’язано з ростом світових цін на 
продукцію галузі, що забезпечив збільшення доходів країни від 
експорту продукції гірничодобувної промисловості. Так, якщо в 
2001 р. вони складали 0,8 млрд. дол., то 2014 р. ця сума зросла до 
3,9 млрд. дол. У той же час в аргентинському експорті частка 
продукції гірничодобувної промисловості не перевищувала 7%, що 
значно нижче, ніж аналогічні показники в таких країнах, як Чилі 
(55%), Перу (51%), Болівія (30%) і Бразилія (14%). 

За даними Центрального банку Аргентини загальна сума 
прямих іноземних інвестицій, накопичених галуззю наприкінці 
2014 р., склала 5797 млн. дол. До основних країн, компанії яких 
інвестували в гірничодобувну промисловість Аргентини, відно-
сяться: Голландія (1293 млн. дол. або 22,3% накопичених галуззю 
прямих іноземних інвестицій), Канада (1234 млн. дол.), Швейца-
рія (709 млн. дол.), США (547 млн. дол.) і Чилі (499 млн. дол.) [4].  

Досвід залучення іноземних інвестицій, отриманий аргентин-
ською владою в гірничодобувній промисловості, пізніше був 
розповсюджений і на деякі інші галузі економіки. Так, наприклад, 
у 2000 р. законом № 25.080 установлені пільги для підприємств 
лісового господарства, включаючи податкову стабільність протя-
гом 30 років, повернення ПДВ, спеціальний режим при розрахунку 
податку на прибуток. Для залучення іноземних інвестицій до 
такого сектору економіки, як розробка програмного забезпечення, 
у вересні 2004 р. законом № 25.922 уведені пільги при сплаті 
ПДВ і податку на прибуток знижений на 60%, а також установлена 
10-літня податкова стабільність. 

Значний приплив прямих іноземних інвестицій одержав у 
середині нульових років поточного сторіччя автобудівний 
комплекс. Найбільш великими інвесторами в цю галузь економіки 
були такі компанії, як Volkswagen, Тoyota, Peugeot, і в меншому 
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ступені — Ford і Chrysler. Перші транші мали на меті 
упорядкування балансів компаній, а наступні – спрямовувалися, 
головним чином, на збільшення виробничої потужності існуючих 
підприємств, а не на створення нових виробництв. Внаслідок вже в 
2006 р. сумарний експорт продукції аргентинського автопрому 
перевищив обсяги імпорту автомобілів, що стало можливим не 
лише завдяки кількісному перевищенню вивозу автомобілів над 
їхнім ввозом у країну, але і тому, що середня вартість 
експортованого автомобіля перевищила цей же показник для 
імпортованих машин [2].  

Автомобільна промисловість Аргентини містить автоскла-
дальні компанії, які належать до категорії компаній з ПІІ, так і 
компанії, що виробляють комплектуючі вузли, вартість яких 
складає близько 70% вартості автомобіля (залишилася 30% 
вартість робочої сили, використана при зборці автомобіля). В 
даний час компанії — виробники автомобільних комплектуючих 
реалізують на внутрішньому ринку приблизно 60% своєї 
продукції, і на їхню частку приходиться близько 16% аргентин-
ського експорту промислової продукції. Основними ринками збуту 
продукції аргентинського автопрому є такі країни, як Бразилія 
(47%), США (14%) і Мексика (6%). Імпорт автомобільних 
комплектуючих здійснювався, головним чином, із Бразилії (35%). 

На початку 2015 р., сума накопичених прямих іноземних 
інвестицій в авто секторі Аргентини склала 6193 млн. дол. 
Основними інвесторами були Бразилія (1380 млн. дол. або 22% 
накопичених галуззю інвестицій), США (1335 млн. дол., 21%), 
Німеччина (825 млн. дол., 13%), Франція (813 млн. дол.,13%), 
Японія (508 млн. дол., 8%) і Іспанія (430 млн. дол., 7%). 

За останні роки авто компанії збільшили в Аргентині 
виробничі потужності. Так, у жовтні 2014 р. японська компанія 
Toyota повідомила, що на 60% виконала свій інвестиційний план 
на суму 800 млн. дол., що був прийнятий у 2013 р. Про збільшення 
інвестицій з 450 млн. дол. до 720 млн дол. в аргентинський завод 
повідомила в 2014 р. північноамериканська компанія General 
Motors. Італійська компанія Fiat Chrysler у 2013 р. оголосила про 
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будівництво в Аргентині нового заводу з виробництва 
автомобільних двигунів, інвестиції в який складуть близько 
300 млн. дол. [2].  

Загроза енергетичної кризи поставила аргентинське керів-
ництво перед необхідністю пошуку нових можливостей для 
залучення інвестицій в енергетику країни. У жовтні 2006 р. 
вийшов закон № 26.154, за яким були створені стимулюючі 
режими для розвідки й експлуатації родовищ нафти і газу як на 
шельфі, так і на континенті. Відповідно до закону власники на 
освоєння й експлуатацію родовищ вуглеводнів звільнялися від 
сплати всіх податків, зборів і спеціальних податків при ввозі в 
країну устаткування, що в Аргентині не виробляється, але є 
необхідним для роботи. Були також уведені пільги при сплаті 
внутрішніх податків (ПДВ, податок на прибуток), що діють 
протягом 10 – 15 років, починаючи з моменту освоєння родовища. 
Встановлено, що всі пільги надаються лише за умови створення 
спільного підприємства з державною енергетичною компанією 
ENARSA. 

Черговим кроком аргентинської держави, спрямованим на 
залучення в галузь інвестицій, став декрет Президента Аргентини 
№ 929/2013 від 11 липня 2013 р., яким був затверджений «Режим 
заохочення інвестицій до розробки родовищ вуглеводнів». 
Режимом було визначено, що протягом перших п’яти років 
реалізації проекту необхідно інвестувати не менше 1 млрд. дол. 
Після цього терміну інвесторові надавалося право продажу на 
зовнішньому ринку 20% добутої нафти або газу без сплати 
експортного мита. Крім того, надавалися гарантії з валютного 
регулювання і вільного пересування отриманих доходів, а також 
продовжувалися до 35 років терміни оренди родовищ за умови 
використання нових технологій по видобутку. 

Одним з результатів цих урядових ініціатив стало зростання 
рівня інтересу зарубіжних компаній до розвідки і розробки 
родовищ вуглеводнів. Так, наприклад, у грудні 2015 р. північно-
американська компанія Exxon Mobil оголосила про інвестування 
229 млн. дол. у розробку родовища Вака Муерта (Vaca Muerta). У 
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випадку одержання позитивних результатів компанія має намір 
інвестувати в родовище 13,8 млрд. дол. Інші компанії, серед яких 
китайська Sinopec і російська Газпром, також здійснюють 
геологорозвідувальні роботи щодо нафти і газ. 

Фактор «аргентинського ризику» і ступінь залежності від 
внутрішніх політичних і економічних конфліктів (наприклад, 
фіксовані роздрібні ціни на паливо на внутрішньому ринку) стали 
тиснути на аргентинський енергетичний ринок і послужили 
причиною того, що керівництво іспанської нафтової компанії 
Repsol-YPF у 2010 р. оголосило про намір збільшити частку 
експортних постачань з 30 до 50% обсягу продажів щодо ринки 
таких держав, як Бразилія, Колумбія, Перу і Канада, а також про 
країни Карибського басейну. Це викликало заперечення з боку 
аргентинської влади, яка вважала, що Repsol – YPF недостатньо 
інвестувала в нафтовидобувну галузь Аргентини, виводячи 
прибуток за межі країни, а також експортувала занадто багато 
нафти, прагнучи одержати максимальну вигоду від високих 
світових цін замість того, щоб поставляти на внутрішній ринок. 
Так, у період з 1999 р. по 2011 р. розвідані запаси нафти компанії 
Repsol – YPF скоротилися на 40,5%, а обсяг видобутку упав на 
38,3% (зниження по газі склало 47,1% і 24,4%, відповідно). 
Виходячи з цих передумов, у травні 2012 р. Президент Аргентини 
К. Кіршнер підписала закон № 26.741 про націоналізацію 51% 
акцій компанії YPF, які належать іспанській нафтовій компанії 
Repsol – YPF, а також 51% акцій Repsol – YPF Gas S.А., власником 
яких була компанія Repsol Butano S.А., задекларувала національ-
ний інтерес до розробки родовищ нафти і газу. Націоналізовані в 
Repsol-YPF акції були розподілені між урядом країни (51%) і 
Федеральною організацією, яка поєднує нафтовидобувні провін-
ції (49%) [5]. 

Рішення про націоналізацію компанії YPF спричинило 
підвищення рівня політичного ризику і зниження рівня юридичної 
безпеки для іноземних інвесторів і викликало різко негативну 
реакцію з боку Євросоюзу і США. Іспанія, яка вважає, що 
експропріація YPF була зроблена незаконно, припинила закупівлю 
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біодизеля аргентинського виробництва і закликала позбавити 
Аргентину митних пільг при постачаннях товарів у країни ЄС, а 
також подати на неї позов до ВТО за введені обмеження на імпорт 
європейських товарів. Іспанська корпорація Repsol подала позов 
проти влади Аргентини до Міжнародного центру з врегулювання 
інвестиційних суперечок (International Center for Settlement of 
Investment Disputes, ICSID). Інший позов був спрямований до суду 
м. Нью-Йорка (США). На початку 2014 р. після складних перего-
ворів уряд Аргентина дійшов згоди з іспанською компанією Repsol 
про виплату їй 5 млрд. дол. як компенсацію за націоналізацію 51% 
акцій нафтової компанії YPF. 

Хоча в ICSID проти Аргентини уже відкрито понад 30 справ, 
більше, ніж проти будь-якої іншої держави, країна не сплачує по 
винесеним Центром рішенням. Так, наприклад, одне з рішень 
ICSID ставило за обов’язок Аргентині виплатити 300 млн. дол. 
компаніям США. Оскільки цього зроблено не було, то в березні 
2012 р. США призупинили право Аргентини на одержання переваг 
і пільг, з Генеральної системи преференцій (ГСП), що надає право 
на зниження або скасування ввізних мит за експорту товарів до 
цієї країни. 

Іноземні інвестори виявляються незахищеними перед 
рішеннями аргентинської влади, незважаючи на те, що Аргентина 
підписала 60 двосторонніх угод про заохочення і захист 
капіталовкладень. За ситуації, яка склалася в Аргентині під час 
кризи 2001-2002 р. був прийнятий Закон «Про надзвичайний стан» 
№ 25.565, відповідно до якого всі тарифи на надання приватними 
компаніями суспільних послуг (електроенергія, газо- та водо-
постачання) були «песофіковані» з розрахунку 1 дол. США = 1 р. 
песо і «заморожені». Це викликало різкі протести з боку компа-
ній – постачальників базових послуг, які спрямували до ICSID 
42 претензії на суму 20 млрд дол. При цьому постраждалі компанії 
посилалися на підписані Аргентиною міжурядові угоди про 
заохочення і захист інвестицій, у яких, зокрема, сказано, що, якщо 
інвестор несе збитки, пов’язані з запровадженням у країні 
надзвичайного економічного стану, він повинний одержати від 
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аргентинської сторони режим, який відповідав би міжнародному 
праву і був би не менш сприятливим, ніж режим, застосовуваний 
для національних інвесторів або інвесторів будь-який іншої 
третьої країни. Однак, на думку аргентинської сторони, подібні 
двосторонні угоди «не можуть розглядатися як страховий поліс 
для інвесторів, що захищає їх від усіх ризиків, включаючи 
економічні кризи, і полягає для захисту інвесторів від несправед-
ливих і рішень, що заперечуються в судовому порядку». 

У період з 2010 р. до 2014 р. приплив до країни прямих 
іноземних інвестицій склав 58,9 млрд. дол., з яких 43% довелося на 
частку обробної промисловості, 34% – на сектор послуг і 23% – 
вкладено у видобуток корисних копалин. У зв’язку з обмеженнями 
на вивіз прибутку з країни основним джерелом надходження 
нових прямих іноземних інвестицій був реінвестований прибуток 
іноземних компаній – резидентів. Основний приплив прямих 
іноземних інвестицій надходив зі США (у 2014 р. – 4,9 млрд. дол.). 
Серед інших країн – інвесторів виділяють такі, як Голлан-
дія (2014 р. – 2,0 млрд. дол.), Іспанія (1,4 млрд. дол.) і Німеч-
чина (1,1 млрд. дол.) 

Крім розвитку виробництва, створення нових робочих місць, 
росту споживання і податкових платежів, приплив прямих 
іноземних інвестицій призводив до збільшення частки під-
приємств, які належали іноземному капіталу, і скороченню частки 
національних підприємств серед провідних компаній країни. 
Основним фактором цього процесу була девальвація аргентин-
ського песо після кризи 2001 – 2002 р. і здешевлення 
аргентинських компаній. Такою ситуацією скористалися, насам-
перед, найближчі сусіди Аргентини – Бразилія і Чилі, які активно 
придбали акції машинобудівних і інших компаній. Це стало 
можливим у зв’язку з тим, що як бразильські, так і чилійські 
компанії володіли значно більш високим рівнем конкурентно-
здатності, ніж аргентинські. Уже наприкінці «нульових» років в 
Аргентині, за даними Національного інституту статистики і цензів, 
серед 500 великих компаній, на частку яких доводилося 22% ВВП 
країни, лише 176 (35%) належали національному капіталу. 
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Привабливим сектором аргентинської економіки для іноземних 
компаній стала гірничодобувна промисловість, у якій працювало 
40 іноземних компаній і лише 4 аргентинські компанії. 

Галузева структура накопичених Аргентиною прямих іноземних 
інвестицій, за станом 2014 р.: усього – 91132 млн. дол., у тому числі 
нафтова промисловість – 18669 млн. дол. (20,4%), хімічна промисло-
вість – 10239 млн. дол. (11,2%), гірничодобувна промисловість – 
5797 млн. дол. (6,4%), приватний фінансовий сектор – 
5756 млн. дол. (6,3%), автобудування – 6193 млн. дол. (6,8%), 
телекомунікації – 5467 млн. дол. (6,0%), харчова промисловість – 
5270 млн. дол. (5,8%), металургія – 4125 млн. дол. (4,5%), машинобу-
дування – 4176 млн. дол. (4,6%), торгівля – 3600 млн. дол. (4,0%), 
сільське господарство – 4196 млн. дол. (4,6%), будівництво – 
1330 млн. дол. (1,5%), транспорт – 2243 млн. дол. (2,5%), інші 
сектори економіки – 14071 млн. дол. (15,4%). 

За даними ЕКЛАК, сума накопичених Аргентиною прямих 
іноземних інвестицій, за станом на кінець 2015 р., склала 
93853 млн. дол. За цим показником Аргентина посідає п’яте місце 
в Латинській Америці після Бразилії (614975 млн. дол. або 36% 
ВВП), Мексики (354996 млн. дол. або 31% ВВП), 
Чилі (229229 млн. дол. або 95% ВВП) і Колумбії (141942 млн. дол. 
або 51% ВВП). 

Націоналізація в 2012 р. компанії YPF позначилася на 
інвестиційному кліматі в країні. У 2013 р. сума накопичених 
прямих іноземних інвестицій скоротилася на 10% і склала 
90483 млн. дол. Основними іноземними інвесторами в період 
2013-2014 р. були компанії США, зацікавлені в освоєнні великого 
родовища сланцевої нафти Vaca Muerta, розташованого в провінції 
Неукен. Уряд Аргентини оголосив про надання спеціальних пільг 
для нафтових компаній, готових укласти не менше 1600 млн. дол. 
у цей проект. За оцінками для розробки цього родовища потрібно 
15 млрд. дол. У грудні 2014 р. малайзійська компанія Petronas 
заявила про виділення 550 млн. дол. для спільної з компанією YPF 
реалізації проекту з видобутку сланцевого газу. Крім того, англо-
голландська компанія Royal Dutch і французька компанія Total 
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оголосили про інвестування 550 млн. дол. у спільне з компанією 
Gaz y Petroleo de Neuquen освоєння родовища вуглеводнів. 

Незважаючи на те, що посилення припливу прямих іноземних 
інвестицій в економіку країни розглядається керівництвом 
Аргентини в якості однієї з основних задач в галузі зовнішньо-
економічних зв’язків, актуальність за умови переходу на 
інноваційний шлях розвитку здобуває якість цих інвестицій. 
Аргентина потребує капіталовкладення зарубіжних компаній, що 
визначають «нову економіку», прискорюють науково-технічний 
прогрес, надають імпульсу тим господарським секторам, розвиток 
яких не може бути забезпечений національним капіталом.  

Іспанія стала основним іноземним інвестором в аргентинську 
економіку. На частку іспанських інвестицій до середини «нульових 
років» доводилося 30% накопичених Аргентиною прямих іноземних 
інвестицій. У 2010 р. прямі іспанські інвестиції в аргентинській 
економіці досягли свого максимуму (23,2 млрд. дол.), обсяг став 
зменшуватися до кінця 2014 р. склав 15,8 млрд. дол. Причиною 
такого зниження була націоналізація контрольного пакета акцій 
нафтової компанії YPF, яка належала іспанському капіталу. 

Однак, незважаючи на проблеми у взаєминах з Аргентиною 
через націоналізацію нафтової компанії YPF, Іспанія залишати-
меться одним з основних іноземних інвесторів в аргентинську 
економіку, на частку якого в 2014 р. довелося 17,0% прямих 
іноземних інвестицій, накопичених Аргентиною. Іспанські 
інвестиції характеризуються високим ступенем диверсифіко-
ваності за галузями аргентинської економіки, включаючи хімічну 
промисловість (1364 млн. дол. або 13,3% прямих іноземних 
інвестицій, отриманих галуззю), автобудування (430 млн. дол. або 
6,9% прямих іноземних інвестицій), телекомунікації (2459 млн. дол., 
45%), харчову промисловість (1496 млн. дол., 28,4%), металургію 
(1357 млн. долл., 32,9%), торгівлю (827 млн. дол., 23,0%) сільське 
господарство (737 млн. дол., 17,6%), транспорт (499 млн. дол., 
22,2%), будівництво (320 млн. дол., 24,0%).  

На відміну від іспанських прямі інвестиції США в арген-
тинську економіку стабільно зростали і наприкінці 2014 р. досягли 
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21,7 млрд. дол., у тому числі в нафтовій галузі – 8712 млн. дол. 
(46,7% прямих іноземних інвестицій), машинобудуванні – 
1854 млн. дол. (44,4%), хімічній промисловості – 1806 млн. дол. 
(17,6%), автобудуванні – 1335 млн. дол. (21,6%), телекомуні-
каціях – 1066 млн. дол. (19,5%), фінансовому секторі – 
911 млн. дол. (15,8%), харчовій промисловості – 838 млн. дол. 
(15,9%), сільському господарстві – 759 млн. дол. (18,1%), торгівлі – 
526 млн. дол. (14,6%). Приріст північноамериканських капітало-
вкладень відбувся в нафтовій, хімічній і обробній галузях 
промисловості [6]. 

До інвестиційних партнерів Аргентини належить Голландія, 
яка за період з 2004 р. по 2014 р. понад два рази (з 3,9 млрд. дол. 
до 9,1 млрд. дол.) збільшила свої капіталовкладення в аргентин-
ську економіку. Відбулася зміна пріоритетів: виводячи інвестиції з 
нафтової промисловості, вони активно вкладають капітали в 
гірничодобувну промисловість Аргентини (2014 р.– 1293 млн. 
дол.). Крім гірничодобувної до сфери інтересів голландських 
інвесторів в Аргентині входять хімічна і нафтохімічна галузі 
промисловості. 

 Аргентина була основним латиноамериканським інвестором 
за кордоном у 90-і роки минулого сторіччя. Сума її інвестицій у 
зарубіжні активи до кризи 2001 – 2002 р. досягала 2000 млн. дол. у 
рік або 25% усіх регіональних інвестицій за рубежем. На відміну 
від загальної тенденції, що спостерігається в Латинській Америці, 
інвестиції Аргентини за рубежем зменшилися. Їхній сумарний 
вивіз за рубіж у період 2000-2015 р. склав 16,7 млрд. дол. або 3,2% 
від вивозу інвестицій усіма країнами регіону. Аргентина є п’ятою 
в Південній Америці після Бразилії (163,2 млрд. дол.), 
Чилі (124,2 млрд. дол.), Колумбії (45,3 млрд. дол.) і Вене-
суели (19,1 млрд. дол.). 

Процес інвестування аргентинських капіталів за рубежем 
характеризується вкрай обмеженою кількістю його учасників. Так, 
протягом 2008 – 2009 р. 15 аргентинських компаній інвестували за 
рубежем 9423 млн. дол., з яких на частку трьох з них (Grupo 
Techint, IMPSA і Los Grobo) довелося 96% цієї суми. Лідером 
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цього процесу є група Techint, що у цей період інвестувала 
6630 млн. дол., що складає 70% аргентинських інвестицій за 
межами країни у «зелені проекти» (будівництво об’єктів «під 
ключ») і в придбанні акцій закордонних компаній. Techint скла-
дається з двох компаній: Ternium і Tenaris. Компанія Ternium 
спеціалізується на виробництві сталевого листового прокату. Її 
основні виробничі потужності розташовані в Мексиці й Аргентині. 
Маються також філії в США і Гватемалі. Компанія Tenaris 
займається виробництвом труб для нафто та газопроводів. Вона 
має філії в Мексиці, Колумбії, США, Італії, Румунії, Велико-
британії, КНР, Індонезії, Японії і Нігерії. 28% її службовців пра-
цюють в Аргентині, 25% – в інших країнах Латинської Америки, 
19% – у Канаді і США, 17% – у Європі і 11% – в інших країнах. 

Філія Techint у Венесуелі була експропрійована у 2008-2009р. 
Компанія Techint мала за рубежем активи на суму порядку 
17,7 млрд. дол., однією з найбільших транслатиноамериканських 
компаній і однією з найбільш диверсифікованих географічно. 

Важкі часи, пережиті аргентинським ринком будівництва 
об’єктів в галузі електроенергетики, «заморожування» урядом 
К.Фернандес де Кіршнер декількох проектів, запропонованих 
групою IMPSA, та інші причини змусили власника компанії 
Е.Пескармоне шукати за рубежем можливості для бізнесу. 
Компанія IMPSA інвестувала в енергетичні проекти в Бразилії, 
Венесуелі, Еквадору і В’єтнаму 2,0 млрд. дол. 

Перспективи подальшого розвитку має з зовнішнім ринком і 
великий аргентинський виробник сої – компанія Grupo Los Grobo, 
яка володіє 230 тис. га земель, розташованих у чотирьох країнах 
Mercosur, у тому числі в Бразилії – 30 тис. га, в Уругваї – 70 тис. 
га, і щорічно збирає близько 3,0 млн т сої. Компанія зацікавлена в 
роботі за рубежем через несприятливий інвестиційний клімат в 
Аргентині: підвищення експортного мита на сою, високий рівень 
оподатковування сільськогосподарських товаровиробників (до 
70%). Група збільшила обсяги виробництва сої в Бразилії на 30% і 
в Уругваї – на 20% [7]. 
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Аргентинська компанія Arcor, що спеціалізується на 
виробництві кондитерських виробів, у 2008 – 2009 р. інвестувала 
за межами країни більш 70 млн дол. У Чилі компанія вклалася в 
картонну фабрику, у Мексиці разом з місцевою компанією Mundo 
створила підприємство Mundo Dulce, у Бразилії модернізувала 
п’ять приналежних їй підприємство з виробництва шоколадних і 
інших кондитерських виробів. При цьому стратегія компанії Arcor 
полягає в модернізації діючих підприємств на основі 
впровадження 

Аргентинською компанією, що розширює свою присутність за 
рубежем, є Molinos Rio de la Plata. У жовтні 2008 р. компанія 
придбала за 12,5 млн. дол. 49,44% акцій чилійської Compania 
Alimenticia de los Andes і сформувала союз з однією з провідних 
харчових компаній Чилі – Empreses Carozzi. В межах плану із 
закріплення на чилійському ринку, що включає, у тому числі 
відкриття мережі ресторанів Raices і супермаркетів San Isidro 
Labrador. Оскільки Чилі має декілька десятків угод про вільну 
торгівлю, компанія має намір використовувати цю країну як 
комерційний трамплін для виходу на ринки США і країн Азійсько-
Тихоокеанського регіону [8]. 

Серед аргентинських компаній, що працюють в агро-
промисловому комплексі, інвестиційною діяльністю за рубежем 
займається Cresud, яка входить до складу Grupo IRSA. У вересні 
2008 р. фірма придбала в Парагваї 21 тис. га, заплативши за ці 
землі 5,2 млн. дол., а в жовтні того ж року – 7,6 тис. га в Болівії 
для реалізації сільськогосподарських проектів загальною вартістю 
17,5 млн. дол. Крім того, Grupo IRSA зводить у Нью-Йорку 
будинок вартістю 37,1 млн. дол. На ринку об’єктів нерухомості 
США працює ще одна аргентинська фірма – Consultorio, яка 
інвестувала в цей сектор 42 млн. дол. Аргентинські інвестори не 
залишили без уваги за рубежем і такий сектор економіки, як 
телекомунікації, куди вони вклали майже 80 млн. дол. (Чилі, 
Уругвай, Колумбія). 

Висновки. Аргентині через невирішені структурні і 
соціально-економічні проблеми не вдалося досягти значного 
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прогресу в створенні сприятливого інвестиційного клімату, у 
порівнянні з іншими країнами Латинської Америки. Країна стає 
привабливою для іноземних інвесторів, серед яких на ведучі 
позиції вийшли компанії зі США. Поступово набирає обертів 
експансія китайського капіталу, що відіграє помітну роль в 
інвестиційному співробітництві Аргентини. Вивіз капіталу за 
рубіж Аргентина істотно відстає від таких країн як Бразилія, Чилі і 
Колумбія. Її частка в експорті капіталу країнами регіону за перші 
півтора десятиліття поточного сторіччя складає 3% (Бразилії – 
32%, Чилі – 24%, Колумбії – 9%). Тому Аргентину слід віднести 
до нетто-імпортерів інвестицій. Зовнішньоекономічна стратегія 
Аргентини на початку ХХ1 ст. є сукупністю з експортної моделі 
розвитку та імпортозамінної індустріалізації. Позитивну роль мала 
девальвація національної валюти, однак її ефект мав коротко-
строковий характер. Аргентинська економіка продемонструвала 
залежність від екзогенних факторів. Наприклад, рівень цін 
світового ринку на сільськогосподарські товари і промислові 
товари сільськогосподарського походження, а також від економіч-
ного становища Бразилії та КНР як імпортерів. 

 
_________________________ 
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