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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан соціально-

політичних відносин в України обумовлює нагальну потребу удосконалення 

політичної системи, запровадження ефективних інноваційних 

комунікативних технологій між державою та громадянським суспільством. 

Модернізація у відповідності з досягненнями демократичних країн стане 

умовою позитивних зрушень. Одним із ключових етапів нововведень має 

стати розширення прямої демократії, що дозволить залучити населення до 

політичного дискурсу, зробити його більш відповідальним, обізнаним та 

свідомим. Проте політична практика має спиратися не лише на приклад 

досвідчених демократій, а й мати надійний фундамент у вигляді виважених 

наукових узагальнень та рекомендацій. Вітчизняна політологія, логічно 

узгоджена з актуальними теоретичними здобутками світової політичної 

науки, може стати такою основою. З урахуванням таких настанов ми маємо 

спиратися на наукові підходи, що мають аплікативний характер і можуть 

сприяти як удосконаленню наукового знання, навчального процесу, так і 

соціально-політичної дійсності. 

Концепція сильної демократії Б. Барбера належить до 

партисипаторного напряму в рамках політичної науки, для якого політична 

участь є і метою політичного процесу і одночасно показником якості 

демократії, її інститутів та механізмів. Розвиваючи ідеї засновників цього 

напряму, американський дослідник пропонує нове розуміння громадянина, 

громади і держави, розробляє цілу низку рекомендацій щодо збалансування 

взаємодії громадянського суспільства і по-справжньому демократичної 

держави із збереженням усіх ключових принципів демократії, але з 

критично переосмисленим розумінням дихотомії приватного та спільного 

інтересів, індивідуального та загального благ. Логіка класичного 

лібералізму сьогодні виявляється неактуальною, насамперед, тому що не 

може винайти адекватний спосіб вирішення суспільних протистоянь, 

концепція ж сильної демократії прагне вирішити суспільний конфлікт. 

Дослідження ідей Б. Барбера може бути корисним і для української 

політичної науки, яка на даному етапі формується, виробляючи власну 

традицію, і для політичної практики через те, що сьогодні триває еволюція 

вітчизняної демократії.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснене в межах комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» та науково-дослідної теми філософського факультету БФ041-

01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного 

розвитку сучасного суспільства».    

Мета і задачі дослідження.  Мета полягає у розкритті засад, змісту 

та особливостей концепції сильної демократії Б. Барбера, що може бути 

застосовано при дослідженні демократичних процесів в Україні. Хід 

дослідження спрямовано на вирішення таких задач: 
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- визначити та проаналізувати теоретичні джерела та 

методологічні засади дослідження концепції сильної демократії Б. Барбера; 

- з’ясувати значення концепції сильної демократії Б. Барбера для 

сучасної політичної науки; 

- розкрити сутність сильної демократії як суспільно-політичного 

процесу, проаналізувати особливості політичної участі громадян в її 

контексті; 

- дослідити інституційний та інституціональний аспекти сильної 

демократії; 

- визначити можливості застосування концепції сильної 

демократії Б. Барбера при дослідженні сучасних демократичних процесів у 

світі та в Україні.  

Об’єкт дослідження – теорія демократії. 

Предмет дослідження – концепція сильної демократії Б. Барбера.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали 

системний, структурно-функціональний, інституційний, історичний, 

порівняльний методи, а також  соціокультурний підхід. Перший метод 

використовувався для підтвердження системної цілісності наукових 

поглядів Б. Барбера як узгодженої концепції. Другий - допоміг розкрити 

призначення у сильній демократії таких елементів як політична культура, 

політична освіта, демократична держава, громадянське суспільство, 

функціональну відповідність кожного з них. Інституційний метод 

використовувався для вивчення ключових інституцій сильної демократії: 

сусідських асамблей, асамблей регіонального і державного рівнів, 

державних структур, призначених забезпечувати політичну освіту громадян 

та дорадчий процес по виробленню політичних рішень. Історичний метод 

дозволив дослідити логіку розгортання суспільно-політичних подій в 

соціокультурному контексті США, України та інших держав. Порівняльний 

метод було використано для критичного переосмислення теоретичних засад 

аналізу концепції сильної демократії Б. Барбера, на стадії виведення 

пріоритетних дефініцій категоріального апарату, у ході компаративного 

аналізу прямої і представницької форм демократії тощо. Соціокультурний 

підхід допоміг виявити соціально-політичний та культурно-історичний 

контексти формування особистості вченого Б. Барбера, системи його 

наукових уявлень, дослідити умови формування партисипаторного напряму 

у політичній науці тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

вперше у вітчизняній політичній науці здійснено комплексний 

політологічний аналіз концепції сильної демократії Б. Барбера, виявлено в 

ній теоретичні принципи та ідеї, які можуть бути застосовані при 

дослідженні демократичних процесів  у світі та в Україні. 

Наукова новизна розкривається в наступних положеннях, які 

виносяться на захист: 

- подальшого розвитку набув аналіз теоретичних джерел 

дослідження концепції сильної демократії Б. Барбера. Основними 
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теоретичними передумовами формування поглядів вченого стали 

концептуальні ідеї Дж. Коула, К. Пейтмен, Дж. Бернхейма, які базуються на 

дослідженні сутності, ознак та механізмів демократії участі, що дає 

можливість критично переосмислити поняття загального блага, політичного 

рішення, прямої демократії та політичної участі; доведено, що 

партисипаторний напрям з іманентними йому перевагами, не позбавлений 

недоліків, адже надто ідеалізує політичну зацікавленість громадян, не 

враховує проблеми фінансових витрат, які виникають при запровадженні 

громадських освітніх проектів, механізмів прямої демократії тощо, нівелює 

на політичній арені такі конкурентні сили як групи інтересів, олігархічні 

клани, які імовірно чинитимуть перепони змінам, що можуть зменшити 

прибутковість їхніх кампаній та проектів, і перебільшує політичну сутність 

людини, сподіваючись на те, що вона зможе відмовитися на користь 

загального блага від ліберального ідеалу, що, безперечно, цінує свободу, 

рівність та справедливість, але нарівні з ними і приватні інтереси; 

- вперше у вітчизняній політичній науці розкрито цілісний характер 

концепції сильної демократії Б. Барбера, виявлена її внутрішня логіка та 

фундаментальні засади; досліджено зміст і особливості сильної демократії, 

функціональну відповідність її структурних елементів; проаналізовано 

базові умови політики: дію, публічність, необхідність, вибір, 

обґрунтованість, конфлікт та відсутність незалежних основ для оцінки; 

доведено, що політична участь громадянина може бути повноцінною лише 

за умов реалізації у трьох ключових аспектах: спільному обговоренні, 

спільному рішенні і спільній дії, при чому на всіх цих етапах мають бути 

максимально враховані як когнітивні зв’язки, так і емоційні складові; у 

дисертаційній роботі подане авторське визначення сильної демократії з 

урахуванням барберівського трактування, яке відображає змістовну сутність  

цієї дефініції: сильна демократія – це така форма правління, за якої 

громадянське суспільство, наділене достатнім рівнем об’єктивного знання 

та інформації від демократичної держави, спроможне, використовуючи 

легальну процедуру обговорення, приймати легітимні рішення, що 

стосуються певної соціальної спільноти (локальної, регіональної, 

загальнонаціональної), засад її існування і найбільш гострих проблем 

функціонування, та брати участь у процесі їх запровадження, контролі 

реалізації та оцінці результатів; досліджено класифікацію демократичних 

політичних режимів Б. Барбера, а саме: владну, правову, плюралістичну 

(представницькі демократії), унітарну та сильну моделі (прямі демократії); 

- уточнено інституційний та інституціональний виміри сильної 

демократії за Б. Барбером, а саме комплекс інституційних реформ, 

пов’язаних із організацією нових соціальних структур, як то сусідські 

асамблеї, об’єднання громадян на локальному, регіональному та 

загальнонаціональному рівнях з детальним вивченням їх структури, складу, 

способу обрання представників (жеребкування), ротації задля подолання 

корупції, системи оплати громадянської роботи; доведено, що ініціатива і 

референдум мають стати основними інструментами діяльності громад, а 
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електронні засоби комунікації - оптимізаторами суспільного діалогу та 

здійснення прямої демократії; проаналізовано актуальні виклики прямій 

демократії, що криються у якості і характері освіти, а також способі 

використання інноваційних телекомунікаційних технологій їхніми 

власниками; 

- поглиблено дослідження такого механізму безпосереднього 

народовладдя як референдум (на прикладі сучасного політичного досвіду 

Швейцарії), виявлені позитивні та негативні прояви його застосування; 

проаналізовані вітчизняні соціально-політичні, історичні та законодавчі 

передумови для поширення прямої демократії; доведено необхідність 

удосконалення законодавчої бази, особливо в аспекті місцевого 

референдуму, який гарантований Конституцією України, але не 

регламентований окремим законом; уточнено цілу систему інструментів 

безпосереднього народовладдя на всіх рівнях, від місцевого до 

загальнонаціонального: на рівні села - вибори інспекторів поліції, головних 

лікарів, суддів; на рівні міста - прийняття стратегічних рішень 

регіонального розвитку тільки на основі рішень місцевого референдуму; 

введення муніципальної поліції та виборності низки посад міського рівня, 

наприклад, головний архітектор, землевпорядник, керівник комунального 

підприємства; на загальнонаціональному рівні - удосконалення механізмів 

національних референдумів, розробка і впровадження систем електронного 

голосування тощо; 

- обґрунтоване авторське бачення наукової та прикладної 

значущості концепції сильної демократії Б. Барбера,  доведено, що вона має 

нормативний характер та значний теоретичний потенціал, і може бути 

задіяна при вирішенні універсальних проблем розвитку політичної науки, 

обґрунтування демократичних цінностей та раціональних засад суспільно-

політичного життя, а також слугувати орієнтиром для практичних 

перетворень політичної дійсності у демократизації та оптимізації 

політичних процесів, модернізації комунікативних зв’язків між 

громадянським суспільством та демократичною державою. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дисертаційного дослідження є суттєвим внеском у дослідження 

загальнотеоретичних та прикладних аспектів демократичних процесів. 

Матеріали роботи можуть бути використані при розробці нормативних 

курсів та спецкурсів з історії політичної думки, теорії політики та теорії 

демократії, а також у діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та неурядових організацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні 

положення і висновки дослідження обговорювались на засіданнях кафедри 

політології, аспірантських семінарах філософського факультету, були 

оприлюднені на наукових конференціях у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка: Дні науки філософського факультету 

2013 (Київ, 2013), Дні науки філософського факультету 2014 (Київ, 2014). 
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Публікації. Основний зміст і результати проведеного дослідження 

опубліковані у 6 статтях у фахових виданнях, з яких 4 включені у 

міжнародні наукометричні бази, 1 науковому повідомленні та 2 тезах 

виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 188 сторінок, список використаної 

літератури включає 160 найменувань на 13 сторінках.        
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

зазначається її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет та основні методи 

дослідження, формулюються положення його наукової новизни, 

характеризується теоретичне та практичне значення, апробація одержаних 

результатів і структура дисертації. 

Перший розділ - «Теоретико-методологічні засади концепції 

сильної демократії Б. Барбера», який складається з трьох підрозділів, 

містить огляд наукових публікацій з теми дисертації, розкриває 

фундаментальні культурно-історичні умови формування політологічних 

поглядів Б. Барбера та описує методологічну модель дослідження. 

У підрозділі 1.1. – «Ступінь наукової розробленості політичних ідей  

Б. Барбера» аналізуються наукові розвідки українських (В. Бортніков,       

Т. Грозіцька, Н. Лікарчук,) та зарубіжних дослідників (Дж. Аарс, С. 

Бальйоні, Дж. Вік, Дж. Вольф, Г. Дейлі, Г. Джордан, Т. Зіттель, Н. Картер, 

Р. Костанц, К. Макферсон, П. Маклаверті, В. Малоні, С. Мантін, С. Моеклі, 

С. Морис, Т. Праф, Г. Рахат, Р. Хазан, Д. Хелд, Д. Фюхс, Е. Усландер), які 

присвячені аналізу концепції сильної демократії Б. Барбера та 

теоретичного напряму (партисипаторна теорія демократії), в межах якого 

формуються і розвиваються ключові наукові ідеї американського вченого, 

констатується одностайність світової наукової спільноти в галузі 

політологічного знання щодо належності теоретичних поглядів Б. Барбера 

до партисипаторного напряму.  

Однією із перших до аналізу ідей Б. Барбера в незалежній Україні 

звернулася Т. Грозіцька, яка у дисертаційному дослідженні «Теорії 

демократії в сучасній американській політичній науці» (2000), здійснила 

системний аналіз потужного пласту політичної науки США кінця ХІХ – ХХ 

століть. Дослідниця розглядає три напрями – елітизм, плюралізм та 

партисипатизм. Т. Грозіцька зазначає, що з появою концепції Б. Барбера 

партисипаторний підхід перейшов на якісно новий щабель: політична 

участь громадян визначається вченим як невід’ємна характеристика 

сучасної демократії, вона відіграє роль механізму трансформації приватних 

інтересів у суспільні, в результаті чого має постати публічна сфера, де буде 

відбуватися постійний публічний діалог між різними суб’єктами 
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політичного процесу. Т. Грозіцька класифікує концепцію демократії 

Барбера як публічно-партисипаторну. 

В. Бортніков у дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

політичних наук «Політична участь громадян України в умовах 

демократичного транзиту» (2008) зазначає, що фундаментальні засади 

досліджень політичної участі закладені саме в працях представників 

партисипаторного напряму. В. Бортніков дійшов висновку, що саме 

ефективна участь громадян є засобом вдосконалення демократії та певною 

мірою її «камертоном».  

Стерлінгський професор права та політичної науки Єльського 

університету Б. Аккерман, зазначає, що концепція сильної демократії є 

одним із стандартів, відповідно до якого вимірюється все, що пишеться і 

мислиться у політичній науці. Сильна демократія пропонує ліберальну 

демократію з новим способом мислення і новою практикою демократії. 

Т. Зіттель наголошує на тому, що значущість наукових ідей Б. 

Барбера, полягає у їх прикладному характері, спрямованості на 

інституційний дизайн прямої демократії. Відповідальні громадяни не 

з’являться через конституційні реформи, вони мають формуватися у 

сприятливому для позитивних змін середовищі, яке має здійснювати 

відповідну освіту і демонструвати переваги громадянської активності по 

відношенню до політичної апатії. 

У підрозділі 1.2. – «Теоретичні джерела концепції сильної 

демократії» з’ясовуються теоретичні джерела становлення концепції 

сильної демократії, якими виявляються наукові ідеї Дж. Бернхейма,          

Дж. Коула, К. Пейтмен, Н. Пулантсаза. Вище названі представники 

партисипаторної теорії демократії вбачають власне завдання у винайдені 

такої моделі взаємодії демократичної держави та громадянського 

суспільства, за якої було б унеможливлено концентрацію владних 

повноважень, і ключового з них – прийняття політичних рішень, в руках 

професійних політиків. Елітизація політичної сфери, на думку 

представників партисипаторної теорії демократії, призводить до підриву 

демократичних засад суспільства.  

Активна політична участь громадян виконує, на думку 

партисипатистів, принаймні, дві основні функції: перша полягає у захисті 

громадян від політичних рішень, нав’язаних згори; друга  - у механізмі 

самовдосконалення людини. Відтак, ідеальне партисипаторне суспільство 

характеризується прямим залученням громадян до управління головними 

політичними і соціальними інститутами без посередників, підзвітністю 

лідерів рядовим членам і високим ступенем демократичної легітимності.  

Резюмуючи ідеї представників партисипаторного напряму, автор 

дисертаційного дослідження  виділяє фундаментальні положення теорії 

політичної участі: демократичні інститути не можуть функціонувати 

відсторонено від громадян, вони покликані слугувати захисту людських 

цінностей; представницькі інститути на національному рівні є лише малою 

часткою необхідного для демократії; ключова риса демократії – це розвиток 
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зацікавленості та незалежності громадян, їх загальної компетентності для 

залучення до процесу прийняття рішень. 

У підрозділі 1.3. – «Методологічна база дослідження концепції 

сильної демократії» обґрунтовуються методологічні засади  дослідження, 

пояснюється необхідність використання певного комплексу 

загальнонаукових та політологічних методів і прийомів задля досягнення 

цілісності аналізу концепції сильної демократії Б. Барбера. 

У дослідженні було використано системний, структурно-

функціональний, інституційний, історичний та порівняльний методи, а 

також соціокультурний підхід, в результаті чого з’явилася можливість 

ввести у вітчизняну політичну науку комплексно проаналізовану і логічно 

структуровану концепцію сильної демократії американського вченого         

Б. Барбера.  Обрана методологія дозволила здійснити рефлексивний аналіз 

концепції сильної демократії, в результаті чого виникла можливість 

розглянути її як ціле і створити об’єктивно новий науковий результат.  

Дослідження відбувалося в діалектичному ключі, тобто було 

способом і формою рефлексивного теоретичного осмислення, що 

допомогло врахувати суперечливість аналізованого предмету; велося 

виключно в межах норм наукової етики, як внутрішньої (діє в рамках 

наукової спільноти), так і зовнішньої (соціальна відповідальність за свої 

наукові пошуки та їхні наслідки) із дотриманням основних принципів 

наукової спільноти, а саме: універсалізму, безпристрасності, спільності та 

раціонального скептицизму.  

У другому розділі – «Складові концепції сильної демократії Б. 

Барбера» здійснено системний аналіз змісту та базових положень концепції 

сильної демократії, досліджено основні принципи сильної демократії як 

політичного режиму, детально проаналізовано сутність політичної участі 

громадян у контексті даної концепції, досліджено інституційний та 

інституціональний аспекти, які виявляють інструменти та механізми, 

необхідні для імплементації концепції у практику. Розділ складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. – «Критика представницької форми 

народовладдя» аналізуються основні поняття концепції сильної демократії 

Б. Барбера, наводиться класифікація демократичних політичних режимів 

американського вченого, а також виявлені ним головні умови політики.  

Доведено, що першопоштовхом у розвитку концепції сильної 

демократії виступає критика класичного лібералізму, ліберально-

демократичних ідей і практик ХХ століття. Аналізуючи демократичні 

процеси у США, вчений доходить висновку про недосконалість 

реалізованого лібералізму, його невідповідність актуальним проблемам. Б. 

Барбер зазначає, що ліберальна практика американського зразку 

вирізняється своєрідним сприйняттям і розумінням соціального конфлікту: 

три моделі прояву лібералізму (анархізм, реалізм і мінімалізм) не ставлять 

собі за мету подолання конфлікту, а продукують три різні ставлення до 

нього – заперечення, придушення і толерантність, але цим вони лише 
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приховують існуючі у суспільстві протиріччя. Тільки сильна демократія 

спроможна запропонувати альтернативний варіант, змінивши суспільну 

свідомість.  

У даному підрозділі аналізуються сім умов можливості розгортання 

політики, які виділяє Б. Барбер, і без яких, на думку науковця, політика буде 

неможливою, а саме: дія, публічність, необхідність, вибір, обґрунтованість, 

конфлікт та наявність незалежних основ для оцінки.  

Досліджується типологія демократичних політичних режимів         

Б. Барбера, в якій виділено три форми представницької демократії, а саме 

владну, правову та плюралістичну, та дві форми прямої демократії - 

унітарну та сильну. Науковець переконаний у тому, що головними 

цінностями демократії як раніше, так і сьогодні лишаються свобода, 

справедливість та рівність, однак, лише сильна демократія в силу своєї 

змістовної специфіки може створити умови для їхньої повноцінної 

реалізації. 

У підрозділі 2.2. – «Політична участь громадян у контексті сильної 

демократії» досліджується ключовий феномен сильної демократії як 

політичного режиму, розкривається сутність політичної участі, яка 

передбачає залучення кожного громадянина до процесу вироблення 

політичного рішення, від формування порядку денного через обговорення 

до прийняття колективного висновку на користь всієї спільноти; наводиться 

авторське визначення сильної демократії в контексті концепції Б. Барбера. 

Американський політолог доводить, що  представницька демократія 

перетворила людину на пасивну та мовчазну. Натомість сильна демократія 

закликає людину до дії, в її межах політика твориться людиною, а не для неї 

кимось іншим. Активність – це залучення,  відданість, обов’язок і служіння. 

Спільне обговорення, спільне рішення і спільна робота – це віхи, на яких 

ґрунтується сильна демократія. Створення общини є головною метою 

сильної демократії. Цей процес супроводжується формуванням спільних 

завдань і визначенням  загального блага. Така община починається з 

конкретного індивіда, що усвідомив свою громадянську сутність і 

наділений відчуттям емпатії  і поваги до інших членів спільноти.  

Доводиться, що осереддям сильної демократії є обговорення. Воно 

не може бути виражене простою промовою. Обговорення має три ключові 

характеристики: 1) процес обговорення передбачає рівнозначність слухання 

і говоріння; 2) процес обговорення є одночасно і емоційним, і когнітивним; 

3) його інтенції спрямовані на дію та вихід за межі чистої рефлексії. 

На думку Б. Барбера, функції обговорення у демократичному 

процесі розкриваються як мінімум у дев’яти категоріях: артикуляція 

інтересів, угоди і обміни; переконання; встановлення порядку денного; 

дослідження обопільності; почуття і когнітивні зв’язки; підтримку 

автономності; присутність і самовираження; переформулювання і 

реконцептуалізацію; побудову громади як творення суспільних інтересів, 

загального блага і активних громадян. Перші два пункти відповідають 

демократії ліберального зразку,  шість наступних – частково знецінюються 
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ліберальною теорією, бо не можуть бути забезпечені репрезентативними 

інститутами, а останній – підсумовує і узагальнює функціональний аспект 

обговорення. 

Підрозділ 2.3. – «Інституційний та інституціональний аспекти 

сильної демократії» розкриває зміст комплексу соціально-політичних 

перетворень, які пропонує Б. Барбер задля формування сильної демократії 

на практиці.  

Вчений доводить, що рівень розвитку сучасного суспільства, а 

особливо його комунікаційних і технологічних складових, відкриває двері 

для сильної демократії, адже може інструментально забезпечити переважну 

більшість її потреб. На думку науковця інститути сильної демократії мають 

відповідати ряду критеріїв, а саме: 1) бути реальними і здійснюваними, 

продуктом дійсного політичного досвіду; 2) доповнювати і бути 

конкурентоспроможними по відношенню до представницьких інститутів на 

державному рівні; 3) долати такі недоліки учасницьких спільнот як 

ірраціоналізм, упередженість, уніфікація та нетолерантність, тобто 

захищати кожного окремого індивіда і його думку, позицію меншості тощо; 

4) нівелювати негативні аспекти сучасності такі як масштаб, технології, 

складність, парадокс парохіалізму і 5) створювати умови для особливих 

проявів сильної демократії – обговорення, судження, суспільної думки, 

пропонуючи альтернативи представництву, звичному голосуванню, 

правлінню бюрократів та експертів. 

Інституційні зміни мають першочергово торкатися трьох основних 

сфер: обговорення (розгляд, формування порядку денного, слухання, 

емпатія), прийняття рішень (громадська думка, політичне рішення, 

вироблення політики) і дії (спільна робота, спільна дія, громадянська 

служба).  

У підрозділі детально вивчається процес інституціоналізації сильної 

демократії, який потребує: сусідських асамблей, телевізійних міських 

зустрічей та громадських організацій з обговорень, громадянської освіти і 

рівного доступу до інформації, додаткових інститутів. Щодо 

інституціоналізації виміру, пов’язаного з прийняттям рішень, вчений 

говорить про необхідність активізації національної ініціативи і процесу 

референдуму, запровадження електронного голосування, виборів за 

жеребом, системи гарантій та ринкового підходу до публічного вибору.  

Третій розділ – «Проблеми практичної реалізації концепції 

сильної демократії Б. Барбера», що складається з трьох підрозділів, 

присвячений виявленню актуальних проблем, з якими зустрічається сильна 

демократія у прикладному вимірі; аналізу політичного досвіду Швейцарії, 

який вирізняється активним використанням інструментів прямої демократії 

(референдуми, ініціативи); дослідженню відповідності демократичних 

процесів в Україні концепції сильної демократії Б. Барбера.  

У підрозділі 3.1. – «Об’єктивні та суб’єктивні проблеми реалізації 

сильної демократії» досліджуються два аспекти, які можуть спричинити 
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появу найбільш серйозних перепон на шляху практичної реалізації сильної 

демократії, - сучасні телекомунікаційні технології та освіта.  

Доведено, що у практичному вимірі демократії, орієнтовані на 

запровадження положень концепції Б. Барбера, мають певні перепони: 

характер використання сучасних телекомунікаційних засобів та якість і 

спрямованість системи освіти, починаючи з початкової школи, закінчуючи 

підвищенням громадянської кваліфікації упродовж усього життя людини.  

Доводиться, що самі по собі інформаційні технології є 

нейтральними, але від суб’єкту їхнього володіння залежатиме спосіб і цілі 

їх використання. Вони можуть допомогти прямій демократії, полегшивши 

процес комунікації між людьми, які за допомогою мережі Інтернет можуть 

відкрито висловлювати свої думки і дискутувати зі співгромадянами. Окрім 

того, вони можуть спростити і оптимізувати процедуру виборів завдяки 

запровадженню електронного голосування. Але актуальною лишається 

проблема суспільства, в якому власники новітніх технологій диктують 

правила всім іншим, лишаючись відданими єдиній меті – матеріальному 

збагаченню, а не розвою демократії та підвищенню загальноосвітнього 

рівня громадян. Отже, задля того щоб сучасні телекомунікаційні технології 

змінили політику, треба спершу змінити політику, а для цього слід 

визначитися із тим, яку модель демократії прагне розбудовувати спільнота.   

Проблема освіти є серйозною для багатьох країн світу. На думку Б. 

Барбера, школа має стати не лише місцем здобуття академічних знань, вона 

повинна бути ареною політичної соціалізації, в результаті чого з неї будуть 

виходити не лише якісно підготовлені фахівці, а й свідомі громадяни, які 

орієнтуються у більшості значущих суспільно-політичних питань і хочуть 

брати участь у процесі їхнього вирішення. Для того, щоб громада була 

демократичною, треба почати з загальноосвітньої школи. 

У підрозділі підкреслено, що школа, на думку Б. Барбера, – це 

заклад освітній і просвітницький, вона тісно пов’язана з потребами 

суспільства. Скарги громадян на високі податки, включаючи кошти, що 

йдуть на утримання освітніх закладів, стосуються слабкого відчуття 

результатів їх використання. Права і свободи всіх без виключення 

американців, на думку науковця, залежать від «живучості» демократії. І 

єдиний шлях до неї – це освіта. А прагнучи демократії, за якої свобода 

визнається головним принципом, і освітяни і політики мають 

усвідомлювати пріоритети навчання (вміння бути вільним). Якщо 

реформування шкільної освіти відбуватиметься з урахуванням даного 

принципу, тоді і освіта, і демократія розквітнуть. 

Підрозділ 3.2. «Політичний досвід Швейцарії як приклад 

практичної реалізації концепції сильної демократії» демонструє 

прикладний вимір концепції Б. Барбера на прикладі Швейцарії, що 

вирізняється активним використанням механізмів прямої демократії; 

аналізуються культурно-історичні особливості, що посприяли 

запровадженню елементів прямого народовладдя; виводяться 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


11 
 

закономірності впливу політичної культури та інших чинників на політичну 

активність громадян.  

У підрозділі охарактеризовано основні механізми прямої демократії 

на федеральному рівні – референдуми (обов’язкові та необов’язкові) та 

ініціативи. У Швейцарії рішення про проведення загальнонаціонального 

референдуму не приймається урядом держави. Умови і питання, з яких 

обов’язково має відбутися референдум, чітко прописані у конституції. Будь-

які закони, прийняті парламентом, можуть бути скасовані або підтримані на 

всенародному референдумі. Зміна ж конституції або вступ до якоїсь з 

міжнародних організацій вимагає обов’язкового всенародного референдуму.  

Також здійснено детальне дослідження процедур прямої демократії 

на рівні кантонів: умови, проблеми, строки проведення, шляхи легалізації 

рішень тощо. Відмічено і розтлумачено різну активність кантонів у питанні 

референдумів (з 1970 року до 2003 року у Цюріху було проведено 457 

референдумів, а у Тичино – лише 53). Законодавчі ініціативи надають 

можливість виборцям усіх кантонів вносити доповнення до законів. В 

окремих кантонах використовується адміністративна ініціатива по 

розгортанню ініціативи кантону, що висловлює вимогу до державного 

управління виконати певну роботу, наприклад, побудувати нову школу, 

дорогу, міст тощо.  

Дисертантом доведено очевидний вплив прямої демократії на 

політичну систему Швейцарії. Навіть якщо ініціативи не підтримуються 

більшістю населення, вони виконують освітню функцію, змушуючи 

громадян більш детально розібратися в тому чи іншому питанні, 

виступають стимулюючими засобами для уряду та парламенту, заохочуючи 

останні діяти активно і ефективно.  

Аргументовано, що рівень політичної участі громадянина 

безпосередньо залежить від інтересів людини у політиці і рівня довіри до 

політичних інститутів. Чим вище інтерес, тим вище значення залучення до 

політичної партії, використання інструментів прямої демократії чи 

діяльності недержавних об’єднань. Аспект політичної довіри виявляється 

неоднозначним. Чим більша довіра до політичних партій, тим більша 

кількість людей матиме бажання долучитися до партійної діяльності. Чим 

менше довіри до уряду чи муніципальних управлінь, тим вище попит на 

інструменти прямої демократії. 

У підрозділі 3.3. – «Демократичні процеси в Україні в контексті 

ідей сильної демократії Б. Барбера» аналізуються три ключові виміри 

дослідження проблеми безпосередньої демократії в Україні: історичний; 

законодавчий та сучасний соціально-політичний. Для цього досліджено 

ґенезу формування місцевого самоуправління на українських землях, 

законодавчу базу, що створює легальну основу для здійснення 

самоуправління і проведення народних зборів та референдумів, а також 

наріжні проблеми сьогодення у соціально-політичній площині. 

Акцентується увага на тому, що інститут місцевого самоврядування 

на вітчизняних теренах має тривалу історію. Розглянуто чотири етапи його 
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формування: 1) зародження, становлення та розвиток вітчизняних форм 

місцевого самоврядування; 2) європеїзація місцевого самоврядування; 3) 

русифікація українського місцевого самоврядування 4) українізація 

місцевого самоврядування. Доведено наявність значної історичної 

генетичної пам'яті українського народу з питань самоорганізації та 

самоуправління.  

З метою вивчення сучасних законодавчих засад місцевого 

самоврядування та різних форм безпосередньої демократії в Україні 

проаналізовано цілу низку нормотворчих документів, а саме Конституція 

України, Закон України «Про всеукраїнський референдум» (від 06.11.2012), 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постанова 

Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 р. N555 «Про затвердження 

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні». З’ясовано, що аналізовані документи містять 

суперечності,  потребують удосконалення і узгодження, насамперед, є 

нагальна потреба у розробці законодавчої бази щодо місцевого 

референдуму.  

Сучасний стан соціально-політичного розвитку України демонструє 

бажання і готовність людей захищати спільні інтереси, тяжіння до впливу та 

контролю над політикою держави, зростання рівня політичної культури 

громадян. Необхідно посилювати децентралізацію політичної влади, 

віддаючи регіонам більше повноважень, а з ними і обов’язків по 

підтриманню ладу в рамках кожної конкретної адміністративно-

територіальної одиниці. За таких умов концепція сильної демократії Б. 

Барбера як нормативний регулятор прямої демократії у дії, та практичний 

досвід світових демократій, в першу чергу, Швейцарії є актуальними.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено комплексний політологічний 

аналіз концепції сильної демократії Б. Барбера, в межах діалектичної 

традиції критично переосмислено її ключові положення. У цій концепції 

вдалося виявити суттєві теоретичні засади та ідеї, які можуть бути 

застосовані при дослідженні розвитку демократичних процесів у світовій 

суспільно-політичній практиці загалом та вітчизняній зокрема. 

Концепція сильної демократії Б. Барбера є завершеною, логічною і 

несуперечливою, що доводить системність авторського викладу інформації, 

несуперечливість гіпотез та можливість логічних узагальнень. По суті ідея 

сильної демократії – це конкретне втілення загальної партисипаторної 

моделі, яка передбачає докорінну зміну у розумінні ролі і значення 

громадянина та громадськості у політичних процесах.  

До теоретико-методологічних засад концепції сильної демократії 

належить критичне переосмислення Б. Барбером ліберальної ідеї в її 

темпоральному та соціокультурному аспектах, наукові роботи фундаторів 

партисипаторного напряму (Дж. Коул, К. Пейтмен, Дж. Бернхейм), які 
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дозволяють наповнити новим змістом такі понятійно-категоріальні одиниці 

як політичне рішення, політична участь громадян, загальне благо, пряма та 

представницька форми демократії. Зміст партисипаторного підходу полягає 

у одночасному переконструюванні свідомості громадян і політичної 

системи, в результаті чого пряма демократія сприйматиметься як істинний 

різновид народовладдя.  

З’ясовано, що концепція сильної демократії починається з критики 

реалізованого у США лібералізму, його застарілості і невідповідності 

актуальним вимогам і проблемам. Б. Барбер зазначає, що ліберальна 

практика американського зразку вирізняється своєрідним сприйняттям і 

розумінням соціального конфлікту, він упевнений, що три модуси прояву 

лібералізму у США, а саме анархізм, реалізм і мінімалізм, не ставлять собі 

за мету подолання конфлікту, а продукують три різні ставлення до нього – 

заперечення, придушення і толерантність. Тільки сильна демократія 

спроможна, на переконання вченого, запропонувати альтернативний 

варіант, який допоможе подолати протистояння у суспільстві, перевівши їх 

на якісно новий щабель. Це буде можливим лише за умови зміни суспільної 

свідомості, переосмислення ролі громадянського суспільства у процесах 

державотворення і значущості громадянина як ключового актора 

політичного процесу, який маючи доступ до інформації і вміння її 

аналізувати, проявлятиме активну громадянську позицію, беручи 

неопосередковану участь у політичному процесі, а саме буде задіяний у 

політичну практику на таких етапах, як обговорення, прийняття рішення, 

його реалізація та контроль над виконанням.  

Політична участь громадян, за Б. Барбером, може бути 

повноцінною лише за умов реалізації у трьох ключових аспектах: спільному 

обговоренні, спільному рішенні і спільній дії. При чому на всіх цих етапах 

мають бути максимально враховані як когнітивні зв’язки, так і емоційні 

складові. Процедура обговорення передбачає не лише сам процес обміну 

думками, коли кожен бажаючий зможе висловитися з того чи іншого 

приводу, це першочергово вироблення порядку денного, логіки найбільш 

актуальних питань. І якщо прийняте рішення, схвалене більшістю, матиме 

опонентів, останні матимуть час і нагоду висловити свою незгоду. 

Доведено, що заслуга Б. Барбера полягає у тому, що вчений не 

просто розробляє несуперечливу теоретичну модель, а пропонує реальні 

шляхи і кроки по її реалізації у політичну практику. Він розробляє низку 

інституційних реформ, пов’язану з організацією діяльності нових 

соціальних структур, як то сусідські асамблеї, об’єднання громадян на 

локальному рівні, регіональному та загальнонаціональному. Він не лише 

говорить про їхню структуру, чисельний склад тощо, він пропонує 

повноцінну модель з урахуванням проблематики обговорень на 

першопочаткових етапах становлення, способом обрання представників у 

вигляді жеребкування, постійною ротацією задля подолання корупції, 

системи оплати громадянської роботи. Він переконаний, що ініціатива і 

референдум мають стати основними у діяльності локальних спільнот. Він 
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говорить про створення громадської комунікаційної служби, що сприятиме 

розповсюдженню достовірної інформації серед населення, універсальну 

громадську службу, що матиме різні підрозділи і навчатиме усіх громадян. 

Вчений акцентує увагу на електронних засобах комунікації, наголошуючи 

на їхній провідній у майбутньому ролі. Створивши фізичний і духовний 

простір для реалізації політичної активності громадян, можна, на думку 

науковця, побудувати суспільство нового зразку. І хоча деякі аспекти його 

концепції видаються не у повній мірі реальними, ми можемо знайти 

практичне підтвердження імплементації ідей Б. Барбера у світовій 

політичній практиці. 

Дисертантом акцентується готовність громадянського суспільства в 

Україні до більш явних форм прямої демократії, запропоновано низку 

рекомендацій, які можуть бути використані на технологічному рівні 

відповідного поступу, виявлено історичні передумови для зміцнення 

безпосереднього народовладдя в нашій державі. Безперечно, на цьому 

шляху слід враховувати ті виклики, про які попереджає Б. Барбер, а саме: 

спосіб використання сучасних телекомунікаційних технологій та якість і 

спрямованість освіти, яка, на думку вченого, має прищеплювати 

громадянам демократичну політичну культуру. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Печенюк Д. О. Концепція сильної демократії Бенджаміна 

Барбера. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. 

– Київ, 2014. 

У дисертації здійснено критичний аналіз концепції сильної 

демократії Б. Барбера, виявлено її фундаментальні положення і ключові ідеї, 

досліджено основні поняття і світоглядно-методологічні засади. Досліджено 

сучасну критику наукових поглядів американського вченого, теоретичні 

чинники формування його ідей, до яких належать наукові погляди 

представників партисипаторного напряму Дж. Бернхейма, Дж. Коула,         

К. Пейтмен тощо, аналізуються можливості імплементації концепції у 

практичну площину.  

У роботі розкривається зміст ключових понять концепції сильної 

демократії: політична участь, загальне благо, громадянин, спільнота, 

обговорення; аналізується їхній когнітивний взаємозв’язок. У контексті 

концепції сильної демократії досліджуються політичні системи Швейцарії 

та України, механізми прямої демократії (референдум, ініціативи) та їхня 

ефективність. Розвинуті Б. Барбером ідеї сприймаються вагомим внеском у 

розвиток американської політичної науки зокрема і світової політології 

загалом.  
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Ключові слова: концепція, сильна демократія, представницька 

демократія, пряма демократія, політична участь, політичне рішення, 

громадянин, обговорення.  

 

АННОТАЦИЯ 

Печенюк Д. А. Концепция сильной демократии Бенджамина 

Барбера. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины. – Киев, 2014. 

В работе осуществлен комплексный политологический анализ 

концепции сильной демократии Б. Барбера, выявлены фундаментальные 

положения и ключевые идеи последней, исследованы основные понятия и 

мировоззренческо-теоретические принципы, которые могут применяться в 

исследовании демократических процессов в Украине и мире. 

Проанализированы теоретические истоки и методологические 

основы исследования концепции сильной демократии Б. Барбера. 

Основными теоретическими источниками формирования научных идей      

Б. Барбера стали работы представителей партисипаторного направления   

Дж. Бернхейма, Дж. Коула, К. Пейтмен. Изучена современная продуктивная 

критика теоретических воззрений Б. Барбера отечественными и 

зарубежными политическими мыслителями.  

Выявлено, что концепция сильной демократии базируется на 

критике реализованного в США либерализма, его несоответствии 

современным социально-политическим реалиям и неспособности разрешить 

социальный конфликт. Данная концепция предлагает полное 

переосмысление роли гражданина и общества в политическом процессе, 

акцентирует внимание на инструментах прямой демократии, ее 

преимуществах по сравнению с представительной демократией.  

Доказано, что политическое участие граждан может быть 

полноценным только при условии реализации в трех измерениях: 

общественном обсуждении, общественном решении и общественном 

действии. На всех этих этапах должны быть максимально учтены и 

эмоциональные, и когнитивные составляющие. 

Выделяется заслуга Б. Барбера, которая состоит в том, что ученый 

предлагает целый комплекс институционных реформ, предусматривающий 

не только систему новых социальных структур, но и принципы их работы и 

механизмы имплементации в практику. Особое внимание уделяется 

эффективности инструментов прямой демократии (референдум, 

инициатива). 

Акцентируется внимание на готовности гражданского общества в 

Украине к переходу к более выраженным формам прямого народовластия, 

что объясняется культурно-историческими факторами и современной 

социально-политической ситуацией. При этом актуализируется 
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необходимость усовершенствования нормативно-правовой базы для 

обеспечения легальности процедур прямой демократии, децентрализации 

политической власти и повышения уровня политической культуры граждан. 

Ключевые слова: концепция, сильная демократия, 

представительная демократия, прямая демократия, политическое участие, 

политическое решение, гражданин, обсуждение.    

 

ANNOTATION 

Pecheniuk D. O. Benjamin Barber’s Concept of Strong Democracy. - 

Manuscript. 

Thesis for getting candidate’s scientific degree in political science on 

speciality 23.00.01 -  Theory and history of political science. - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education of Ukraine. – Kyiv, 2014. 

The thesis presents a critical analysis of B. Barber’s concept of strong 

democracy, reveals its main positions and key ideas, and explores basic notions 

and philosophical and methodological foundations. The author studies the modern 

critique of scientific views of the American scholar, theoretical factors in the 

formation of his ideas, which include theoretical views of representatives of 

participatory approach J. Bernheim, J. Cole, C. Pateman etc., analyzes the 

possibility of implementation of the concept into practice. 

The paper reveals the content of basic concepts of the theory of strong 

democracy: political participation, common good, citizen, community, 

discussion; analyzes their cognitive relationship. In the context of the concept of 

strong democratic political systems in Switzerland and Ukraine are studied, the 

mechanisms of direct democracy (referendum, initiative) and their effectiveness 

are explored. B. Barber’s ideas are considered as an important contribution to the 

development of the American political science in particular and the world 

political science in general. 

Key words: concept, strong democracy, representative democracy, 

direct democracy, political participation, political decision, citizen, discussion.  
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