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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Десятиліття дослідження 

транзитологами «перехідних країн» не надали реалістичного пояснення 

природи, сутності й особливостей розвитку держав, в яких тривалий період 

функціонували, чи продовжують існувати політичні режими, котрі 

неможливо ідентифікувати ні як ліберальні демократії, ні в якості 

консолідованих авторитарних систем. З іншого боку, продовження 

осмислення політичних процесів крізь призму транзитологічної парадигми 

кінця ХХ століття розмиває підґрунтя наукового прогнозування подальшого 

розвитку та наслідків функціонування режимів «сірої зони». 

Концепція гібридних режимів, серед іншого, покликана доповнити 

домінуючу в політичній науці дихотомічну типологію політичних систем і 

провести концептуальну межу між різними типами режимів. Також 

включення третього основного типу політичного режиму в контекст 

компаративних досліджень, здатне продемонструвати всю багатовекторність 

політичних трансформацій, критично переосмисливши методологічні засади 

теорії режимів і демократизації з позиції ХХІ ст. 

Актуальним і досі залишається й аналіз політичного процесу в Україні 

крізь призму концепції гібридного політичного режиму, який має важливий 

практичний аспект. Тлумачення вітчизняного режиму як гібридного дозволяє 

зосередити увагу наукового співтовариства, громадських активістів і 

політиків на політичних інститутах, що потребують першочергової 

демократизації (наприклад, зміцнення верховенства права), викорінення 

(авторитарні практики) чи виправлення (дисфункціональні інститути). 

Завдяки цьому виробляється точне і цілісне розуміння стану справ та 

ідентифікуються нагальні політичні проблеми, що сприятиме подальшій 

демократизації політичної системи України. 

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

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

11БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки 

України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Метою дисертаційної роботи є розкриття особливостей трансформації 

гібридного політичного режиму. 

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати основні підходи до розуміння концепції гібридного 

політичного режиму; 

- з’ясувати сутність і виокремити особливості гібридного політичного 

режиму; 

- розкрити зміст трансформації гібридного режиму; 

- визначити моделі трансформації гібридного політичного режиму; 

- визначити основні характеристики трансформації гібридного 

політичного режиму в сучасній Україні. 
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Об’єкт дослідження – феномен гібридного режиму як специфічна 

форма політичного режиму. 

Предметом дослідження є особливості трансформації гібридного 

політичного режиму та специфіка його еволюції в Україні. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань у 

дисертаційній роботі використані системний, неоінституційний, 

компаративний та ін. методи дослідження. 

Застосування системного підходу дозволило представити об’єкт 

дослідження як цілісну сукупність елементів і властивостей, що визначають 

особливості розвитку гібридного режиму. Використання структурно-

функціонального методу зосередило увагу на компонентах гібридної 

політичної системи з позиції виконуваних ними функцій.  

Застосування неоінституційного підходу відіграло вирішальне значення 

у з’ясуванні типологічного характеру функціонування гібридного режиму. 

Це стало можливим завдяки зверненню особливої уваги на неформальні 

інститути, які в даному політичному режимі відіграють визначальну роль. На 

його основі розглянуто взаємозв’язок функціонування формальних і 

неформальних інститутів та розвиток інституційної структури й особливості 

інституційних спотворень в умовах трансформаційного процесу.  

Компаративний метод використовується для крос-національного аналізу 

режимних випадків і траєкторій переходу гібридних режимів, а також для 

зіставлення функцій і ролей інститутів у різні періоди розвитку вітчизняного 

політичного режиму. В рамках історично-порівняльного методу створено 

періодизацію становлення гібридного режиму в Україні.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою у вітчизняній політичній науці комплексною науковою 

роботою, яка присвячена цілісному розкриттю особливостей трансформації 

гібридного політичного режиму в країнах світу та в Україні.  

В дисертаційному дослідженні сформульовано наступні результати, які 

характеризуються науковою новизною та виносяться на захист: 

- удосконалено визначення терміну «політичний режим», яке автор 

пропонує тлумачити як інтегровану сукупність політичних інститутів, що 

визначає доступ акторів до публічної влади, характер її здійснення та 

обмеження в рамках політичної системи конкретного суспільства у певний 

період. Таке розуміння змісту політичного режиму є максимально 

ефективним для його трихотомічної типології та відповідає потребам аналізу 

трансформації режимів. На основі цього концептуалізовано поняття 

гібридного політичного режиму. В процесі дослідження, автор доходить 

висновку, що гібридний політичний режим – це різновид політичного 

режиму, який характеризуються регулярним проведенням конкурентних 

багатопартійних виборів при недотриманні критерію їх цілковитої 

справедливості, що є наслідком відсутності забезпечення гарантій 

громадянських прав і свобод та слабкості інститутів верховенства права; 
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- на новому науковому рівні автором уперше запропоновано комплексне 

обґрунтування недоцільності інтерпретації гібридного режиму як перехідного 

політичного режиму, відповідну позицію щодо чого останні два десятиліття 

дотримувалася більшість транзитологів. Аргументовано, що розпад 

авторитарного режиму не передбачає гарантованої демократизації 

новоствореного режиму. Показано, що авторитарні кризи можуть призвести до 

різних наслідків трансформації: по-перше, до становлення демократії; по-друге, у 

бік повернення до авторитарного правління; по-третє, до руйнації держави та 

виникненню анархії в країні; по-четверте, до стабілізації гібридного режиму. 

Доведено, що гібридному політичному режиму властива своєрідна логіка 

функціонування та стабілізації, завдяки чому руйнація авторитаризму та 

перехід до гібридного режиму в більшості історичних випадків не призводив 

до подальшої трансформації політичного режиму в демократію; 

- набули подальшого розвитку з’ясування основних підходів до 

концептуалізації гібридних режимів, якими, на думку автора, слід вважати так 

звані «демократію з прикметниками» й «авторитаризм із прикметниками». 

Спільною характеристикою обох виступає те, що гібридний політичний 

режим конструюється на підставі визначення тих ознак і атрибутів, яких не 

вистачає для повноцінного функціонування відповідного типу режиму – 

«ліберальної демократії» чи «закритого авторитаризму». В першому випадку 

країнам із гібридним політичним режимом характерні, зокрема, недостатня 

гарантія дотримання свобод громадян, порушення виборчих прав громадян і 

справедливості результатів виборів вищих органів держави, недотримання 

принципів верховенства права тощо. У випадку «авторитаризму з 

прикметниками» ознаками гібридного політичного режиму виступають: 

регулярне проведення виборів вищих державних органів і наявність інших 

демократичних інститутів, передусім, парламенту й опозиції. Напрями 

вивчення гібридного режиму доповнено аналізом конфігураційного підходу, 

який підкреслює багатомірні механізми побудови типів режиму, 

виокремлюючи їх інституційні особливості. Вирішальні відмінності типів 

політичного режиму визначаються на підставі відмінностей функціонування 

трьох інституційних механізмів: дотримання конкуренції, громадянських 

свобод і опікунського втручання. Гібридний режим займає концептуальний 

вакуум конкурентних режимів із недотриманням у повному обсязі свобод 

громадян із втручанням у процес прийняття політичних рішень невиборних 

інститутів; 

- уперше систематизовано моделі трансформації гібридного 

політичного режиму. Робиться висновок, що трансформації гібридного 

політичного режиму значно варіативніші, порівняно з переходами інших 

типів політичного режиму. Виходячи з модифікованої методології 

дослідження транзитивних процесів, релевантної вивченню переходів 

гібридних режимів, а також спираючись на широкий емпіричний матеріал, 

автором дисертації виокремлено два типи трансформації гібридного 

політичного режиму. Перша група переходів гібридного політичного режиму 



4 
 

пов’язана з міжтипними (між різними типами політичного режиму) 

трансформаціями. Всього у даному випадку виокремлено чотири моделі 

переходу гібридного режиму: від авторитарного до гібридного політичного 

режиму, від гібридного до авторитарного політичного режиму, від 

демократичного до гібридного політичного режиму та від гібридного до 

демократичного політичного режиму. Друга група трансформацій гібридного 

політичного режиму стосується переходів між різними підтипами гібридного 

режиму. Автор доходить висновку, що оптимальною типологією гібридного 

політичного режиму є виокремлення в ньому змагального авторитаризму та 

дефектної демократії. На підставі цього виокремлюються й аналізуються 

історичні випадки «внутрішньотипних трансформацій гібридних режимів» – 

різновиди переходів від змагального авторитаризму та дефектної демократії; 

- набуло подальшого розвитку обґрунтування періодизації еволюції 

вітчизняного політичного режиму відповідно до п’яти етапів: перехідний 

режим у часи президентства Л. Кравчука (1991-1994 рр.); ІІ – консолідація 

«змагального авторитаризму» Л. Кучми (1994-2004 рр.); ІІІ – «дефектна 

демократія» за президента В. Ющенка (2005-2010 рр.); IV – реверс 

«змагального авторитаризму» при В. Януковичі (2010-2014 рр.); V – 

«неефективна демократія» в часи П. Порошенка (триває з 2014 р.). У цьому 

контексті особливу увагу приділено дослідженню сучасного етапу розвитку 

політичного режиму в Україні, який розпочався наприкінці зими/весною 

2014 року. Аргументовано, що вітчизняний режим відповідає ознакам 

гібридного типу політичного режиму. Зроблено висновок, що форму 

гібридного режиму за президентства П. Порошенка (станом на кінець 2018 

року) доцільно охарактеризувати як неефективну демократію; такий підтип 

гібридного режиму якісно відрізняється як від змагальних авторитарних 

режимів за часів Л. Кучми та В. Януковича, так і від дефектної демократії в 

період президентства В. Ющенка; 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційної 

роботи здатні слугувати теоретичним підґрунтям у діагностуванні стану 

функціонування теперішнього політичного режиму в Україні й у виявленні 

нагальних проблем суспільно-політичного розвитку. Це може відіграти 

методичну роль у виробленні стратегії комплексної демократизації 

політичної системи, деталізованої за різними напрямками реформування. 

Результати наукового дослідження також можуть бути використані у 

викладанні навчальних дисциплін з теорії політики, основ політології, 

транзитології, порівняльної політології, теорії демократії та спецкурсів з 

політичних інститутів, консолідології та ін. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження були повідомлені й обговорені на міжнародних 

наукових конференціях: «Дні науки філософського факультету – 2016», 

(Київ, 2016 р.); «Current Issues and Problems of Social Science» [«Актуальні 

питання та проблеми розвитку соціальних наук»], (Кєльце, Республіка 

Польща, 2016 р.); «Дні науки філософського факультету – 2017, (Київ, 2017 
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р.); і міжнародних науково-практичних конференціях: «Сучасні наукові 

дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього» (Львів, 

2018 р.); «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку 

глобальних світових процесів у ХХІ ст.» (Київ, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 5 статей, з яких 

4 – у фахових виданнях України, які включені у міжнародні наукометричні 

бази даних, 1 – в науковому періодичному виданні іншої держави з напряму, 

з якого підготовлено дисертацію, та 5 тез виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 214 сторінок, список використаних джерел налічує 241 

найменування і займає 24 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

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

проаналізовано ступінь наукової розробки проблеми трансформації 

гібридних режимів, формулюються мета і завдання та визначаються об’єкт, 

предмет і методи дослідження, характеризується наукова новизна й 

обґрунтовується практичне значення, містяться відомості щодо апробації 

одержаних результатів і фіксується структура роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження гібридного 

політичного режиму» розкрито ступінь наукової розробленості теми, 

концептуалізовано категорію «гібридний політичний режим», всебічно 

обґрунтовано тезу щодо гібридного режиму як самостійного типу 

політичного режиму. 

Спеціалізоване вивчення гібридного політичного режиму слідувало в 

контексті чотирьох основних напрямів:  

a) компаративні дослідження гібридних режимів у рамках загальної 

теорії політичних режимів (Б.Геддес, В.Гельман, Л.Даймонд, Ф.Закарія, 

Т.Карл, Д.Кольєр, А.Круассан, С.Майнверінг, В.Меркель, Л.Морліно, 

Г.Мунк, Г.О’Донелл, М.Оттавей, Ф.Шміттера та ін.);  

b) вивчення природи та причин походження гібридного політичного 

режиму (Л.Вей, Р.Джекман, Г.Ердман, К.Зюрчер, С.Левіцкий, О.Мазепус, 

І.Мельниковська, Е.Нордлінгер, Л.Окуендо, А.Перлмуттер, Дж. Снайдер та 

ін.);  

c) теоретичні розробки щодо своєрідності функціонування гібридного 

режиму (Дж.Браунлі, Д.Брумберг, Б.Буено де Мескіта, Дж.Ганді, Л.Гілберт, 

Т.Карозерс, Б.Мегелоні, П.Мохсені, А.Пшеворскі, М.Сволік та ін.);  

d) аналіз здатності гібридних режимів до стабілізації та виживання 

(В.Банс, Ш.Волчик, А.Гаденіус, Дж.Голдстоун, М.Говард, Й.Екман, 

Д.Л.Епштейн, Й.Лінде, Ф.Рослер, Я.Теорел, А.Шмотц, А.Шедлер та ін.).  

Ці чотири лінії пізнання цілком взаємодоповнюють одна одну і при їх 

подальшому синтезі з’являється перспектива створення послідовної та 
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всеосяжної програми наукових досліджень. В Україні провідним фахівцем із 

дослідження гібридного політичного режиму є Ю.Мацієвський, автор єдиної 

на сьогодні монографії на дану тематику: «У пастці гібридності: зиґзаґи 

трансформацій політичного режиму в Україні (1991 – 2014)». 

У процесі дослідження встановлено, що в сучасній політології відсутнє 

однозначне трактування такої фундаментальної категорії, як «політичний 

режим». Проаналізувавши підходи до визначення цієї категорії, автор 

запропонував свій підхід до її розуміння. Відзначено, що, по-перше, 

категорія політичного режиму, як родове поняття, повинна бути 

універсальною, тобто такою, щоб із її визначення можливо було виводити 

видові концепти різних типів режиму – як демократичного й авторитарного, 

так і гібридного режимів. По-друге, дефініція політичного режиму повинна 

бути максимально адаптована та релевантна принципам оперування нею в 

контексті аналізу трансформацій політичних систем. 

Відтак доведено, що поняття політичного режиму повинно включати в 

себе, принаймні, з системного, структурно-функціонального, інституційного 

й акторського аспектів визначення. При цьому певна комбінація політичних 

акторів, структур і владних відносин має бути інституціоналізована в 

політичній системі того чи іншого суспільства протягом достатнього для 

цього часу. Дана обставина вкрай важлива в контексті подальшого 

виокремлення гібридного типу політичного режиму та чіткого розмежування 

гібридного та перехідного режимів, що досі не було проведено вченими. 

Отже, дисертантом запропоновано наступне визначення: політичний 

режим – це інтегрована сукупність політичних інститутів, яка визначає 

доступ до публічної влади акторів, характер її здійснення та обмеження в 

рамках політичної системи конкретного суспільства у певний період. Така 

дефініція сприяє чіткому розмежуванню різних типів політичного режиму. 

Застосовуючи критерії, які містяться у даному визначенні, автором критично 

осмислено основні концептуальні підходи трактування гібридного режиму та 

проведено поетапну концептуалізацію змісту цього типу режимів. 

Прослідковано і встановлено, що історично першим напрямом 

дослідження гібридного режиму був підхід пов’язаний із його інтерпретацією 

в якості перехідного режиму. В процесі трансформації політичні інститути 

попереднього недемократичного режиму закономірно змішуються з 

демократичними інститутами, які починають запроваджуватись. Звідси 

складається перше враження, що будь-який перехідний режим у певній мірі є 

«гібридним», оскільки переплітає в собі демократичні й авторитарні 

елементи. Проте доведено, що амбівалентне поєднання інститутів саме по 

собі не вказує на існування в країні повноцінного гібридного режиму. 

Сукупність інститутів стає функціональним політичним режимом, якщо вони 

поєднуються в цілісну систему та – що головне – визначають «правила гри» в 

суспільстві. Тому – не будь-який гібридний режим є «перехідним», оскільки з 

часом він може стабілізуватися та припинити трансформаційні перетворення. 
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За підрахунками автора, серед тих країн, які по завершенню «холодної 

війни» різними вченими вважалися перехідними режимами (з авторитарним 

минулим), тільки 26% успішно трансформувалися в демократичні режими; 

чверть із «перехідних» з часом повернулися до авторитарного режиму різної 

форми; решта – 49% країн – так і не демократизувалися та водночас не 

зазнали авторитарного відкату, тобто стали гібридними режимами. Іншими 

словами, лише трохи більше чверті трансформаційних суспільств, у яких 

авторитарні режими зазнали кризи, демократизувались. Натомість, майже 

половина транзитивних режимів виявилася гібридними режимами. 

Демократичні очікування стосовно 25% від загальної кількості «перехідних» 

країн виявились абсолютно помилковими у вихідній ідентифікації – стосовно 

того, що ці режими взагалі почали транзит. 

Спираючись на конструктивні ідеї існуючих підходів до визначення 

гібридного режиму, а також критично проаналізувавши теоретичні засади 

типологій політичних режимів, автор обґрунтовує наступну схему 

концептуалізації гібридного типу політичного режиму. 

Засадничим критерієм розмежування демократичних і недемократичних 

режимів у всі періоди світової історії слугувала ознака проведення 

регулярних виборів вищих посадових осіб у державі. Тому на мета-рівні 

проводиться відсіювання неелекторальних режимів – переважно абсолютні 

монархії. 

На другому етапі з-поміж електоральних режимів з’ясовується чинність 

виборів на підставі альтернативності, тобто політична система повинна бути 

дво- чи багатопартійною. На цьому рівні до подальшого аналізу не 

потрапляють, у першу чергу, однопартійні режими.  

Третій етап концептуалізації гібридного режиму передбачає 

розмежування неальтернативних багатопартійних режимів, або систем з 

гегемоністською партією, і конкурентних багатопартійних режимів. При 

цьому дисертант співвідносить і уточнює поняття гегемоністського 

виборчого режиму та системи з домінуючою партією. Останні можуть мати 

місце як у гібридному, так і в демократичному політичних режимах. В 

цілому за підрахунками Freedom House, станом на початок 2018 року 

кількість авторитарних режимів у світі складала 49 держав. 

На четвертому рівні аналізу з країн, які залишилися (наприклад, у 2017 

році таких загалом було 146 держав), дисертантом виокремлюються ті, що 

повністю відповідають критерію процедурного мінімуму демократії 

(«загальні, рівні, вільні та відносно справедливі вибори, що проводяться при 

таємному голосуванні»). Ці країни визнані міжнародною спільнотою та 

експертним середовищем як ліберальні демократії. Минулого року число 

таких країн сягало позначки 88 держав.  

В підсумку, ті країни, що залишилися і є гібридними політичними 

режимами (у 2017 році – 58 держав). Дані політичні режими є 

багатопартійними з конкурентними, проте несправедливими виборами (з 

нечисленними порушеннями). Докладний аналіз політичної системи кожної з 



8 
 

таких «частково вільних» держав дав можливість виокремити й інші типові 

ознаки гібридних режимів.  

Другий розділ «Варіативність трансформації гібридного політичного 

режиму» присвячено аналізу моделей трансформації різних підтипів 

гібридного політично режиму й особливостям даного процесу.  

В транзитології існує декілька центральних понять, які 

використовуються для опису та пояснення політичних змін у суспільствах в 

цілому, змін політичних систем і режимних переходів. Серед них 

«трансформація» і «транзит» вживаються найчастіше, подекуди навіть – як 

синоніми. Узагальнено, що в західній політології склалися дві основні 

позиції щодо вивчення трансформаційних процесів: перша з них вивчає 

власне «перехідний період» і пов’язана з поняттям «transition»; друга 

розглядає безпосередньо модель «перехідного суспільства», тобто 

трансформацію політичного режиму – «transformation». Вітчизняні 

дослідники, як правило, послуговуються даними поняттями як тотожними, 

об’єднаними спільним змістом. І те, й інше характеризують різноманітні 

політичні процеси, що призводять до якісних змін політичного режиму, 

політичних акторів та інститутів, формальних і неформальних норм і 

цінностей, які регулюють відносини між ними. 

Аналізуючи трансформації політичного режиму, дисертант спирається 

на підходи, що взаємодоповнюють одне одного. Структурний підхід визначає 

комплекс чинників, зумовлених зовнішнім середовищем політичної системи 

та її внутрішніми детермінантами розвитку, які впливають на процес 

переходу та визначають «стартові» можливості успішної демократизації. 

Завдяки процедурному підходу в дослідженні трансформаційних перетворень 

увага акцентується на стратегіях і практиках політичних акторів, 

виявляються взаємозв’язки між характером взаємодії акторів різних рівнів і 

формою переходу.  

Показано, що недооцінка структурних передумов демократизації та 

надмірні сподівання конструктивної суспільноорієнтованої поведінки 

політичних еліт на пострадянському просторі та в африканських країнах у 

1990-х роках стали однією з основних причин, чому транзитологічна 

парадигма, що ґрунтувалася на досвіді переходів раннього етапу «третьої 

хвилі», не спрацювала. Повернення зацікавленістю структурних засад 

трансформаційного процесу, а також залучення неоінституційного підходу, 

дозволили більш адекватно оцінити можливості демократизації більшості 

переходів і виокремити роль гібридизації як двовекторного різновиду 

трансформації в період після «холодної війни». 

Неоінституціоналізм, фактично, інтегрує положення структурного та 

процедурного підходів, хоча й відрізняється вираженою орієнтацією на 

включення в інституціональний дослідницький аналіз структурних чинників, 

перш за все компонентів системи цінностей і стратегій політичної поведінки, 

домінуючих у конкретному суспільстві. Розглядаючи діяльність тих чи інших 

акторів у рамках функціонування політичних інститутів, неоінституціоналізм 
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виходить із розуміння того, що стійкість демократичних правил, норм і 

процедур забезпечується необхідними якостями інституційної структури. 

При цьому трансформація режимів є процесом політичного розвитку під 

впливом сукупності формальних і неформальних чинників. 

Спираючись на методологічні принципи неоінституціоналізму, автор 

переосмислює та уточнює зміст феномену трансформацій, щоб 

несуперечливо включити до його обсягу перетворення гібридних режимів. 

Обґрунтовано, що трансформація як політичний процес відрізняється 

різноманіттям форм і варіантів здійснення, що відбивається на розмаїтті 

теоретичних конструктів, пропонованих дослідниками для його вивчення. 

Однак теоретична та методологічна системи аналізу, закладені в 

транзитології, спочатку базувалися на положеннях, які не в повній мірі 

відповідали диверсифікації моделей і результатів демократичних переходів. 

Зокрема, принципи універсалізму, глобальності, стадіальності, лінійності 

вектора, уявлення про типово єдині фази (ерозія і розпад авторитаризму, 

лібералізація режиму, інституційна демократизація, неконсолідована 

демократія, демократична консолідація) зазнали суттєвої критики. 

Кардинальні зміни, що відбулися наприкінці ХХ століття, зокрема й на 

пострадянському просторі, демонстрували, що подолання невизначеності 

перехідного періоду не завжди пов’язане з демократичною консолідацією, 

оскільки трансформація політичних режимів могла бути спрямована не на 

демократичний розвиток. 

Таким чином, у цілому, як форму політичного процесу, на думку автора, 

під трансформацією доцільно розуміти глибокі, якісні зміни чітко вираженої 

створюючої або деградаційної спрямованості, що викликають в об’єкті 

трансформації морфологічні, структурні, функціональні зміни принципового, 

сутнісного характеру. На основі уточненого розуміння поняття 

трансформації політичного режиму вдається виокремити особливості 

трансформації гібридного режиму. Доведено теоретично та верифіковані 

загалом наступні напрями трансформація гібридного режиму: 

1. Перехід від авторитарного до гібридного політичного режиму; 

2. Перехід від гібридного до авторитарного політичного режиму; 

3. Перехід від демократичного до гібридного політичного режиму; 

4. Перехід від гібридного до демократичного політичного режиму. 

Зазначені трансформаційні моделі є міжтипними. Тобто на основі 

трихотомічної типології (демократичний, гібридний і авторитарний типи) 

політичного режиму та спираючись на індексовані показники тривалої 

протяжності, вдається прослідкувати трансформацію режимів відповідно до 

їхньої типологічної ідентифікації.  

Відштовхуючись від методології та емпіричних даних проекту 

організації Freedom House «Freedom in the World» можна ідентифікувати 

країни, політичні режими яких трансформувалися з одного типу в інший, а 

також зафіксувати роки, коли відбувся той чи інший тип переходу. Зокрема, 

на основі вивчення трансформацій політичних режимів у період «третьої 
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хвилі», виокремлено 14 прикладів переходу від авторитарного до гібридного 

політичного режиму; 9 кейсів трансформації гібридних режимів у 

авторитарні; 8 зразків переходу від демократичного режиму до гібридного і 5 

переходів від гібридного типу політичного режиму до демократії. 

В залежності від класифікації видів гібридного політичного режиму, 

різні автори визначають відмінні вектори та закономірності трансформації 

різних видів «гібридів». Враховуючи всі теоретичні та практичні надбання 

щодо трансформації різних видів гібридного режиму, як окремого типу 

політичних режимів поряд з демократичними й автократичними, можна 

побачити, що гібридний політичний режим має чотири вектори 

трансформації. Перший – це демократизація, другий – авторитаризація, 

третій – стабілізація гібридного політичного режиму й останній – 

трансформація одного виду гібридного режиму в інший. Найбільш 

значущими чинниками, які впливають на трансформацію гібридних режимів 

є політичні актори та інституційна напруга. До двох основних чинників 

можна ще додати неполітичні: рівень ВВП країни, релігійна фракційність, 

специфіка культури та ментальності й інші змінні. 

Розглянуто різні підтипи гібридного політичного режиму, які є найбільш 

розробленими на даний момент розвитку політичної науки. Зокрема, 

«дефектна демократія», яка розглядається як система панування, в якій 

доступ до влади регулюється за допомогою значущого та діючого 

універсального «виборного режиму» (вільних, таємних, рівних та загальних 

виборів), але при цьому відсутніми є інші гарантії базових політичних та 

громадянських прав і свобод, а горизонтальний владний контроль та 

ефективність демократично легітимної влади суттєво обмежені.  

Іншим, протилежним, до дефектної демократії, підтипом гібридного 

політичного режиму є «змагальний авторитаризм» - режим, в якому існують 

формальні демократичні інститути, вони широко розглядаються як основний 

спосіб одержання влади, але державні службовці зловживають владою, 

використовуючи їх для отримання переваг по відношенню до своїх 

опонентів. Такі режими є «змагальними», тому що опозиційні партії 

використовують демократичні інститути в боротьбі за владу, але вони не є 

демократичними, через те що ігрове поле вкрай викривлене у бік тих, хто 

знаходиться при владі. Таким чином, конкуренція є реальною, але 

несправедливою. Отже, змагальний авторитаризм є різновидом гібридного 

режиму, якому притаманні як демократичні, так і авторитарні 

характеристики. 

Включивши до аналізу трансформацій гібридних політичних режимів 

критерій стабілізації, прослідковано моделі перетворень окремо для таких 

підтипів гібридних режимів, як «змагальний авторитаризм» і «дефектна 

демократія». З’ясовано, що країни з першою формою «гібридів» можуть 

трансформуватися за такими векторами розвитку, як: демократизація, 

стабілізація, перехід стабільного авторитаризму та перетворення у нестійкий 

авторитаризм. Натомість історичні дані засвідчують декілька моделей 
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трансформації «дефектної демократії»: її регрес у напрямі недемократичного 

режиму, стабілізація існуючого status quo і прогрес у бік конституційно-

правової демократії. 

Особлива увага приділяється аналізу трансформацій посткомуністичних 

країн задля узагальнення досвіду демократизації держав Центрально-Східної 

Європи. Це зумовлено подібністю структурних умов історичного минулого 

трансформації України та інших країн соцтабору, а також можливістю 

адаптації до вітчизняних реалій стратегій досягнення євроінтеграційних 

цілей і вимог, які свого часу стояли перед молодими демократіями, а сьогодні 

постали перед Україною. 

Наприкінці розділу автором виявлено непоодинокі випадки переходів 

між змагальним авторитаризмом і дефектною демократією, які отримали 

умовне узагальнення – «внутрішньотипні трансформації гібридних режимів». 

Яскравими прикладами типу переходу від змагального авторитаризму до 

дефектної демократії, зокрема є: Україна внаслідок «Помаранчевої 

революції» та Грузія в роки «Революції троянд». Зразками трансформації 

дефектної демократії у змагальний авторитаризм були, наприклад, Туреччина 

за Сулеймана Деміреля та Нікарагуа після повернення Даніелем Ортегою 

собі президентського крісла у 2008 році. Все це засвідчує багату палітру 

варіативності трансформації гібридного режиму. 

У третьому розділі «Основні етапи трансформації гібридного 

політичного режиму в сучасній Україні» комплексно досліджено 

вітчизняний політичний режим і визначено загальні ознаки, з’ясовано етапи 

його еволюції та характерні особливості кожного періоду. Встановлено, що 

політичний режим в Україні доцільно ідентифікувати як гібридний тип із 

виокремленням різних форм розвитку. Особливу увагу приділено аналізу 

гібридного режиму в Україні за період з 2014 до 2018 року.  

Запропоновано періодизацію українського політичного режиму з 

п’ятьма етапами, під час кожного з яких вітчизняний політичний режим 

характеризувався власними якісними ознаками. 

Встановлено, що перший етап розвитку політичного режиму (1991-1994 

рр.) доцільно визначати як перехідний період (режим). Перші три роки 

незалежності у політичній сфері знаменувалися запровадженням 

електорально-демократичних інститутів, а разом із тим були початком 

здобуття фактичної влади в країни фінансово-промисловими групами через 

правовим чином неконтрольований і хаотичний процес приватизації. Влада 

президента Л.Кравчука в країні у цей період була вкрай слабкою, хоч і 

вирішальною на зовнішньополітичній арені. Як парламентська, так і 

президентська гілки влади перебували в слабоінституціоналізованому стані.  

Другий етап окреслено часовими межами президентства Л.Кучми (1994-

2004 рр.). В цей період влада від посткомуністичної номенклатури перейшла 

до впливових олігархів – виникли та зміцніли декілька політико-економічних 

груп, які фактично «захопили» державу (captured state). Режим у цілому 

характеризувався гібридизацією, а другий строк повноважень Л.Кучми 
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ознаменувався встановленням змагального авторитаризму. Саме тоді країна 

потрапила в інституційну пастку. 

Запропоновано обмежувати третій етап розвитку політичного режиму 

(2005-2010 рр.) президентським терміном В.Ющенка. Даний період 

пов’язаний зі зміною еліт, що спиралася на масові протестні рухи, відомі як 

«Помаранчева революція». Доведено, що в підсумку безпрецедентний 

демократичний оптимізм обернувся на «невдалу демократизацію», що тільки 

підтвердила міцну роль неформальних інститутів у політичній системі, яка 

здатна асимілювати будь-яку елітарну групу при владі, якщо та не проводить 

фундаментальні реформи. Натомість основним змістом етапу стали змагання 

між бізнес-політичними групами, з одного боку, і бажання залишитися при 

владі, зберігаючи позитивний імідж у громадян, – з іншого.  

Відзначено, що четвертий етап розпочався з приходом В.Януковича на 

посаду президента України у лютому 2010 року і тривав до лютого 2014 р. З 

одного боку, перші кроки президента засвідчили його намагання відновити 

політичну стабільність і керованість державного управління згори, 

адміністративним шляхом, проте, з іншого, громадяни стали свідками 

авторитаризації попередньої демократичної ситуації («дефектна 

демократія»): конституційний переворот, розширення повноважень і 

намагання утримати владу силовими шляхом. При цьому, автор спростовує 

тезу, що вітчизняний гібридний режим при В.Януковичі перетворився на 

авторитарний – і рейтинги, і порівняння з іншими «змагальними 

авторитарними» режимами й надалі характеризували його як гібридний. 

Відмова Президента підписати Угоду про Асоціацію з ЄС у листопаді 2013 р. 

і серія наступних помилок спричинили політичну кризу, яка переросла в 

революцію та подальшу втечу глави держави за кордон. 

Аргументовано, що п’ятий етап (з 2014 року – по сьогодні) логічно 

починати з лютого 2014 р., коли до влади, на хвилі Революції Гідності, 

прийшла офіційна опозиція В.Януковичу, при стриманій позиції 

парламентській більшості з Партії регіонів. Охарактеризовано її першу 

стадію як постреволюційну кризу. Доведено, що як і в 2004 р., у 2014 р. 

першорядним було питання «перезавантаження системи». Це передбачало 

вироблення правил політичної гри в рамках верховенства права. Станом на 

2018 рік принципи останнього так і не стали домінуючими в політичній 

системі, одним із наслідків чого є вкрай низькі показники індексу сприйняття 

корупції.  

Підсумовано, що зі здобуттям незалежності у спадок від минулої доби 

вітчизняна політична система набула як формальні інститути, так і 

неформальні практики. Доведено, що неформальні інститути суттєво 

впливали на поведінку акторів у початковий період трансформації режиму, 

який збігся з президентством Л.Кравчука. Більш тривале і більш активне 

президентство Л.Кучми свідчить про переважний вплив акторів на інститути. 

Після «Помаранчевої революції» і зі зміною еліт, залишився побудований 

демократично-інституційний каркас політичної системи, а також суттєво 
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демократизувались виборчі процедури, проте з новою силою став 

відчуватися визначальний вплив таких практик, як непотизм, кронізм, 

клієнтелізм і засилля корупції. Аргументовано, що зі зміною влади у 2010 

році, неформальні інститути лише посилились, відбулась чергова зміна еліти 

контрелітою. Однак до цього додались прояви авторитарних практик. 

Внаслідок чого, погіршився рівень прав і свобод, незалежності ЗМІ, 

посилилась роль президента у системі, а також централізація влади. При 

цьому наголошено, що логіка функціонування гібридного режиму 

залишалася, а опозиційні сили та громадянська активність не давали 

можливості повністю монополізувати владу та перетворити політичний 

режим на авторитарний. 

Більш докладно в дисертації аналізується політичний режим в 

теперішній Україні. В цілому відзначено, що з моменту відсторонення від 

влади колишнього президента Віктора Януковича і повалення його режиму 

внаслідок Революції гідності у 2014 році, Україна постала перед складними 

викликами: по-перше, через військове вторгнення Росії, а, по-друге, через 

нагальну потребу усунути явні недоліки у сферах демократії та верховенства 

права в країні. Щодо основних параметрів політичних показників режиму за 

часів П.Порошенка, то тут підкреслено очевидний контраст порівняно з 

минулим режимом. 

Звернено особливу увагу на стан громадянського суспільства, яке 

залишається найпотужнішим інструментом демократичних перетворень в 

Україні. Воно продовжує відігравати вирішальну роль у проведенні реформ, 

спрямованих на розбудову функціональної демократії та верховенства права. 

Разом із тим, посилився тиск на громадянське суспільство через 

запровадження законодавства, що зобов’язує представників неурядових 

антикорупційних організацій з 2018 року декларувати свої доходи й активи 

через систему публічної електронної декларації. 

Відмічено, що медіа-середовище в Україні є плюралістичним, і критика 

у бік влади є широко поширеним явищем. Водночас, найбільші ЗМІ досі 

перебувають під контролем олігархів і залежать від зовнішніх політичних та 

бізнесових інтересів. Було офіційно створено нову суспільну 

телерадіокомпанію, проте на заваді її ефективній роботі стали 

бюрократичний спротив і бюджетні обмеження. Залишається високою 

кількість нападів на журналістів. 

У 2018 році продовжилася реформа місцевого самоврядування, зокрема 

подальше добровільне об’єднання територіальних громад. Податкова 

децентралізація забезпечила більшу фінансову незалежність органів 

місцевого самоврядування і територіальних громад, оскільки місцеві 

бюджети зросли в середньому на 35 – 50 % порівняно з минулим роком. 

Проте цей процес уповільнився через відсутність подальших змін у 

законодавстві. 

Стан вказаних сфер, попри певні проблеми, все ж різко контрастує з 

тією ситуацією, що була в часи Януковича. З іншого боку, відзначено, що 
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одні з головних проблем попереднього режиму залишаються вкрай 

актуальними і протягом останніх чотирьох років. Мова йде про 

контрольованість судової влади та високий рівень корупції, яка стоїть на 

заваді успішному проведенню реформ в Україні.  

Доведено, що протягом 2015 – 2016 років Україна досягла прогресу в 

реалізації законодавчих реформ, що одностайно визнають експерти як в 

Україні, так і за кордоном. Зокрема, в країні було прийнято новий 

антикорупційний закон, створено нові органи, покликані забезпечити 

реалізацію антикорупційної політики, та вжито заходів для підвищення 

прозорості фінансування політичних партій і державних закупівель.  

 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є комплексним дослідженням феномену гібридного 

політичного режиму, особливостей його трансформації та специфіки 

функціонування в Україні.  

Виокремлено теоретичні напрями осмислення сутності феномену 

гібридного політичного режиму. Історично перший підхід дослідження 

гібридного режиму був пов’язаний з його інтерпретацією як перехідного 

режиму чи, точніше, – режимного стану розвитку політичної системи, що 

перебувала в процесі трансформації. В ньому політичні інститути 

попереднього недемократичного режиму змішувалися з демократичними 

інститутами, які починали запроваджуватися.  

За підрахунками автора, серед тих країн, які по завершенню «холодної 

війни» різними авторами вважалися перехідними режимами (з авторитарним 

минулим), тільки 26% успішно трансформувалися в демократичні режими; 

чверть із «перехідних» з часом повернулися до авторитарного режиму різної 

форми; решта – 49% країн – так і не демократизувалися та водночас не 

зазнали авторитарного відкату, тобто стали гібридними режимами. 

Натомість, майже половина транзитивних режимів виявилася з самого 

початку гібридними режимами. Думка стосовно 25% від загальної кількості 

«перехідних» країн виявилась абсолютно помилковою у вихідній 

ідентифікації, що ці режими взагалі почали транзит. 

Тому інтерпретувати гібридний режим як перехідний тип політичного 

режиму є недоцільним, оскільки розпад авторитарного режиму не передбачає 

гарантованої демократизації новоствореного політичного режиму. Показано, 

що криза авторитарного режиму може призвести до різних результатів 

трансформації: по-перше, до становлення демократії; по-друге, до 

повернення до авторитарного правління; по-третє, до руйнації держави та 

виникненню анархії; нарешті, усунення автократів від влади сприяє 

становленню та стабілізації гібридного режиму. 

Втім у 1990-х роках «демократичний оптимізм» відбився на підході до 

розуміння гібридного режиму, що має назву «демократія з прикметниками». 

Найвідомішими прикладами цього теоретичного напряму є наступні 

концепти: «напівдемократія» (Л. Даймонд, Х. Лінц і С. Ліпстет), 
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«делегативна демократія» Г. О’Доннела, «неліберальна демократія» 

Ф. Закарії та ін. Сутність цього підходу полягає в тому, що – на думку його 

прихильників – в процесі демократизації, перехідні режими, які не 

консолідували в себе демократичний порядок, але прямують до цього, 

можуть вважатися «зменшеними підтипами» демократії.  

Подібна, але діаметрально протилежна перспектива передбачала 

приєднання модифікаторів до поняття авторитаризму в якості кореневого 

концепту, щодо якого конструюється «зменшений підтип».  

Головним недоліком обох підходів була інтерпретація гібридного 

режиму як «зменшеного підтипу» основних політичних режимів – демократії 

та авторитаризму. Прив’язка до основних «кореневих концептів» відводила 

увагу вчених від аналізу гібридних режимів в якості самостійного типу 

політичного режиму, якому притаманні своєрідні причини виникнення, 

характерні особливості, специфічна логіка функціонування та умови 

стабілізації.  

Найбільш прогресивним на сьогодні підходом до пояснення сутності 

гібридного політичного режиму автор вважає конфігураційний підхід, 

запропонований американськими вченими Л. Гілберт і П. Мохсені. 

Продовжуючи традицію полівимірного конструювання типів політичного 

режиму Х. Лінца, вчені намагаються обґрунтувати доцільність інтерпретації 

гібридних режимів як типу неавторитарного недемократичного режиму, що 

проводить багатопартійні конкурентні вибори при нерівномірності 

політичного ігрового поля. Трьома вимірами гібридних політичних режимів, 

на думку Л. Гілберт і П. Мохсені, є дієвість конкурентності виборів при 

численних порушеннях справедливості умов конкуренції, що проявляється у 

відсутності гарантій для громадянських свобод, або в опікунському 

втручанні у процес прийняття політичних рішень виборними особами з боку 

невиборних. 

Обґрунтовано, що гібридний режим доцільно розглядати як один із 

трьох основних типів політичного режиму – на рівні з демократією та 

авторитаризмом. Зважаючи на змістовне наповнення дефініції політичного 

режиму, запропонованої автором, гібридний політичний режим визначено як 

тип політичного режиму, який характеризується в цілому демократичним 

способом набуття/зміни акторами влади, проте процес її здійснення зазнає 

деформації через використання інкумбентами авторитарних практик, хоч і не 

настільки, щоб публічна влада в державі була монополізована в одних руках.  

Аналізуючи трансформації політичного режиму, дисертант спирається 

на підходи, що взаємодоповнюють одне одного. Особливу увагу приділено 

методологічному інструментарію нового інституціоналізму, що вивчає 

реальні, сутнісні характеристики, специфіку функціонування та зміни 

інститутів. За допомогою даного методологічного підходу оцінено 

інституційні наслідки, результати реалізації державної політики та прийняття 

рішень у політичних режимах.  
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Оскільки трансформація гібридного режиму пов’язана з якісними 

змінами самих політичних інститутів, а також із їхньою дієвістю, важливим 

виявляється аналіз трансформації власне інститутів. Гібридний політичний 

режим розглядається крізь призму трансформаційної динаміки і стабільності 

його функціонування. Емпірично виведені траєкторії розвитку основних 

типів політичного режиму і проаналізовані можливості окремих країн 

перебувати в гібридному стані протягом десятків років, що свідчить про 

схильність гібридних режимів до стабілізації своїх політичних систем. 

Обґрунтовано доцільність використання трискладової типології політичних 

режимів. Автор доводить, що трансформація посткомунізму відбувалася в 

межах чотирьох напрямів: демократизація гібридного режиму, гібридизація 

демократичного режиму, гібридизація авторитарного режиму й 

авторитаризація гібридного режиму. Гібридизація політичних режимів є 

провідним двовекторним трендом посткомунізму. Трансформаційна динаміка 

політичного режиму в Україні у цьому контексті характеризувалася як 

демократизаційними, так і гібридизаційними ознаками.  

Відзначено, що при дослідженні трансформаційних процесів 

українського політичного режиму крізь призму концепції гібридних режимів, 

періодизація політичних і суспільних трансформацій набуває нового вигляду. 

Не претендуючи на істинність і завершеність моделі режимної трансформації 

України, запропоновано періодизацію українського політичного режиму в 

п’ять етапів, під час кожного з яких вітчизняний політичний режим 

характеризувався власними якісними ознаками: 

І – перехідний режим у часи президентства Л. Кравчука (1991-1994 рр.); 

ІІ – «змагальний авторитаризм» Л. Кучми (1994-2004 рр.); 

ІІІ – «дефектна демократія» за президента В. Ющенка (2005-2010 рр.); 

ІV – «змагальний авторитаризм» В. Януковича (2010-2014 рр.); 

V – після кількох місяців «першого уряду» А. Яценюка та О. Турчинова 

як в.о. президента, главою держави став П. Порошенко (з 2014 року – по 

сьогодні), після чого в країні почав функціонувати специфічний підтип 

гібридного режиму, який відрізняється як від демократично-орієнтованого, 

на кшталт, того, що існував при В. Ющенкові, так і від гібридного режиму 

авторитарної спрямованості в часи президентства В. Януковича. Оскільки 

дане питання на науковому рівні порушено вперше, понять, які б 

аргументовано пояснювали природу та характер функціонування 

теперішнього режиму, не існує. Тому, зважаючи на визначальні ознаки й 

особливості здійснення публічної влади, дисертантом запропоновано 

інтерпретувати чинний політичний режим як неефективну демократію. 

Аналіз особливостей українського політичного режиму й етапів його 

еволюції свідчить про нестабільний характер його функціонування. За 

типологічними характеристиками він відповідає гібридному типу режиму. 

При цьому форми вітчизняного політичного режиму належали як до його 

демократичного, так і авторитарного спектрів. 
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Обґрунтовано, що характерними рисами теперішнього гібридного 

режиму в Україні є корупція, кумівство і клієнтелістські зв’язки, на яких 

багато в чому і ґрунтується неформальна інституціоналізація суспільно-

політичних відносин. Корупція, клієнтелізм, кумівство, а також патерналізм, 

відповідний тип політичної культури населення та посттоталітарна спадщина 

радянської доби продовжують і надалі створювати в незалежній Україні 

«інституційну пастку».  
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АНОТАЦІЯ 

Кисленко Р.В. Особливості трансформації гібридного політичного 

режиму – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

В роботі узагальнено теоретичні напрями осмислення сутності феномену 

гібридного режиму. Обґрунтовано, що гібридний режим доцільно розглядати 

як один із трьох основних типів політичного режиму – на рівні з демократією 

та авторитаризмом. Запропоновано авторське визначення гібридного 

політичного режиму. 

Доведено доцільність виокремлення наступних напрямів трансформації 

гібридного режиму: перехід від авторитарного до гібридного політичного 

режиму; перехід від гібридного до авторитарного політичного режиму; 

перехід від демократичного до гібридного політичного режиму; перехід від 

гібридного до демократичного політичного режиму.  

Запропоновано розвиток політичного режиму в України наділити на 

п’ять етапів: І – перехідний режим у часи президентства Л.Кравчука (1991-

1994 рр.); ІІ – «змагальний авторитаризм» Л.Кучми (1994-2004 рр.); ІІІ – 

«дефектна демократія» за президента В.Ющенка (2005-2010 рр.); ІV – 

«змагальний авторитаризм» В.Януковича (2010-2014 рр.); V – гібридний 

режим в часи П.Порошенка – неефективна демократія (з 2014 року – по 

сьогодні). 

Ключові слова: гібридний режим, демократія, авторитаризм, 

перехідний режим, трансформація, демократизація, концептуалізація. 
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В работе обобщены концептуальные подходы исследования гибридных 

режимов. Структурированы теоретические направления осмысления 

сущности феномена гибридного режима. Обоснована нецелесообразность 

интерпретации гибридного режима как переходного режима. 

Аргументировано, что распад авторитарного режима не предусматривает 

гарантированной демократизации вновь возникшего политического режима. 

Показано, что авторитарные открытия могут привести к разным результатам 

трансформации: во-первых, к становлению демократии; во-вторых, к 

возвращению к авторитарному правлению; в-третьих, к разрушению 

государства и возникновению анархии; наконец, устранение автократов от 

власти способствует становлению и стабилизации гибридного режима. 

Опираясь на различные причины трансформации режима, основными 

подходами к концептуализации гибридных режимов следует считать т.н. 

«демократию с прилагательными» и «авторитаризм с прилагательными», а 

также конфигурационный подход.  

Автором предложено исходным пунктом концептуализации гибридных 

режимов считать неформальные политические институты. Неформальные 

институты играют системообразующую роль в функционировании и 

стабилизации гибридных режимов. С одной стороны, гибридные режимы 

характеризуются наличием комплекса демократических институтов. Также в 

гибридных режимах минимизирована роль репрессивных средств и 

неправовых методов прихода к власти и ее удержания. С другой стороны, 

систематическое использование неформальных практик существенно 

ослабляют демократические институты и не позволяют таким режимам 

квалифицироваться как демократии. При этом от авторитарных режимов 

гибридные отличаются отсутствием монополии на власть правящей группы. 

Гибридные режимы – многопартийные и конкурентные режимы. В них 

оппозиционные силы в условиях периодически проводимых выборов с 

неопределенным результатом способны осуществить оборот власти. 

В диссертации обосновано, что гибридный режим целесообразно 

рассматривать как один из трех основных типов политического режима – 

наравне с демократией и авторитаризмом. Гибридный политический режим 

определен как интегрированная совокупность формальных и неформальных 

политических институтов, определяющая плюралистическо-конкурентную, 

однако несправедливую избирательную среду в политической системе, 

наряду с доминированием неправовых и одновременно нерепрессивных 

методов реализации власти, неподотчетностью элиты обществу и 

многочисленными нарушениями гражданских прав и свобод. 

Выделены особенности трансформации гибридного режима. Доказано в 

целом следующие направления трансформация гибридного режима: переход 

от авторитарного к гибридному политическому режиму; переход от 

гибридного к авторитарному политическому режиму; переход от 

демократического к гибридному политическому режиму; переход от 

гибридного к демократическому политическому режиму. Указанные 
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трансформационные модели являются переходами между различными 

типами политических режимов. В то же время диссертантом выявлен 21 

случай трансформации одного подтипа гибридного режима в другой: от 

«дефектной демократии» к «соревновательному авторитаризму» и наоборот. 

Гибридизация политических режимов является ведущим двухвекторным 

трендом посткоммунизма. 

Предложено развитие политического режима в Украине разделить на 

пять этапов: I – переходный режим во времена президентства Л.Кравчука 

(1991-1994 гг.) II – «соревновательный авторитаризм» Л.Кучмы (1994-2004 

гг.) III – «дефектная демократия» при президенте Ющенко (2005-2010 гг.) IV 

– «соревновательный авторитаризм» В.Януковича (2010-2014 гг.) V 

гибридный режим во время П.Порошенко – неэффективная демократия (с 

2014 года – по сей день). 

Ключевые слова: гибридный режим, демократия, авторитаризм, 

переходный режим, трансформация, демократизация, концептуализация. 

 

 

SUMMARY 
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Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The paper generalizes theoretical directions of understanding the essence of 

the phenomenon of hybrid mode. t is substantiated that the hybrid regime should 

be considered as one of the three main types of political regime – at the level of 

democracy and authoritarianism. Author's definition of hybrid political regime is 

proposed. 

The expediency of isolating the following directions of the transformation of 

the hybrid regime has been proved: the transition from authoritarian to hybrid 

political regimes; the transition from a hybrid to an authoritarian political regime; 

the transition from a democratic to a hybrid political regime; the transition from a 

hybrid to a democratic political regime. 

The development of the political regime in Ukraine is proposed to be divided 

into five stages: I. Transitional regime during the presidency of L.Kravchuk (1991-

1994); II – «competitive authoritarianism” L.Kuchma (1994-2004); ІІІ – 

«defective democracy» for President V.Yushchenko (2005-2010); IV – 

«competitive authoritarianism» of Viktor Yanukovych (2010-2014); V – hybrid 

regime in the time of P.Poroshenko – ineffective democracy (from 2014 – to this 

day). 
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