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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 дисертаційній роботі системно досліджено феномен гібридного 

політичного режиму й особливості його трансформації. Розкрито специфіку 

функціонування гібридного режиму в Україні. 

В дослідженні узагальнено концептуальні підходи до вивчення 

гібридних режимів. Структуровано теоретичні напрями осмислення сутності 

феномену гібридного режиму. Обґрунтовано недоцільність інтерпретації 

гібридного режиму як перехідного типу політичного режиму. Аргументовано, 

що розпад авторитарного режиму не передбачає гарантованої демократизації 

новоствореного політичного режиму. Показано, що авторитарні відкриття 

можуть призвести до різних результатів трансформації: по-перше, до 

становлення демократії; по-друге, до повернення до авторитарного правління; 

по-третє, до руйнації держави та виникнення анархії; нарешті, усунення 

автократів від політичної влади сприяє становленню та стабілізації гібридного 

режиму. 

Спираючись на різні причини та вектор трансформації режиму, а також 

характер інституційних змін у процесі переходу, в якості основних підходів до 

концептуалізації гібридних режимів доцільно розглядати т. зв. «демократію з 

прикметниками» й «авторитаризм із прикметниками», та конфігураційний 

підхід. Доведено, що інші напрями дослідження є менш послідовними у 

концептуальному визначенні гібридного політичного режиму. 

Проаналізовано переваги та недоліки кожного підходу крізь призму 

створення єдиної теоретичної основи гібридних режимів. 
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Автором запропоновано вихідним пунктом концептуалізації 

гібридних режимів вважати особливий характер функціонування політичної 

системи, що побудована визначальній дії неформальних політичних 

інститутів. Неформальні інститути відіграють системоутворюючу роль у 

функціонуванні та стабілізації гібридних режимів. З одного боку, гібридні 

режими характеризуються наявністю комплексу формальних інститутів 

подібно до ліберальних демократій. Також у гібридних режимах 

мінімізована роль неправових методів приходу до влади та репресивних 

засобів її утримання. З іншого боку, систематичне використання 

неформальних практик суттєво послаблюють дію формальних інститутів 

(або витісняють, або де формалізують їх) і не дозволяють таким режимам 

кваліфікуватися як демократичні. При цьому від авторитарних режимів 

гібридні відрізняються, передусім, відсутністю монополії на владу 

правлячої групи. Гібридні режими – багатопартійні та конкурентні 

режими. В них опозиційні сили в умовах регулярного проведення 

періодичних виборів із невизначеним результатом здатні здійснювати 

оборот влади.  

В дисертації 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 інтегровану сукупність формальних і 

неформальних політичних інститутів, що визначає плюралістично-

конкурентне, проте несправедливе виборче середовище у політичній 

системі, поряд із домінуванням неправових і водночас нерепресивних 

методів реалізації влади, непідзвітністю еліти суспільству та численними 

порушеннями громадянських прав і свобод. 

Уточнено розуміння поняття трансформації політичного режиму. 

Виокремлено особливості трансформації гібридного режиму. Доведено 

доцільність виокремлення загалом наступних напрямів трансформації 
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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. Зазначені 

трансформаційні моделі є переходами між різними типами політичних 

режимів. Водночас дисертантом виявлено численні випадки трансформації 

одного підтипу гібридного режиму в інший: від «дефектної демократії» до 

«змагального авторитаризму» та навпаки.  

Запропоновано розвиток політичного режиму в України розділити на 

п’ять етапів: І – перехідний режим за Л. Кравчука (1991-1994 рр.); ІІ – 

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

демократія» В. Ющенка (2005-2010 рр.); ІV – «змагальний авторитаризм» 

В. Януковича (2010-2014 рр.); V – «неефективна демократія» П. Порошенка 

(з 2014 року – по сьогодні). 

Обґрунтовано, що неформальні інститути визначають типологічну 

своєрідність гібридного політичного режиму та відрізняють його як від 

демократії, так і від авторитаризму. Характерними особливостями 

сучасного гібридного режиму в Україні є політична корупція, кумівство і 

клієнтелістські зв’язки, на яких багато в чому і ґрунтується неформальна 

інституціоналізація суспільно-політичних відносин. 

Ключові слова: гібридний політичний режим, демократія, 

авторитаризм, перехідний режим, трансформація, демократизація, 

концептуалізація. 

 

SUMMARY 

Kyslenko R. V. Features of Transformation of the Hybrid Political 

Regime – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in political sciences in specialty 23.00.02 – 

Political Institutions and Processes. – Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
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In the dissertation the phenomenon of the hybrid political regime and 

features of its transformation are systematically studied. The specifics of the 

functioning of the hybrid regime in Ukraine are revealed. 

The study summarizes the conceptual approaches to the study of hybrid 

regimes. The theoretical directions of comprehension of the essence of the 

phenomenon of the hybrid regime are structured. The inexpediency of 

interpreting the hybrid regime as a transitional type of political regime is 

substantiated. It is argued that the collapse of the authoritarian regime does not 

entail a guaranteed democratization of the newly formed political regime. It is 

shown that authoritarian discoveries can lead to different results of 

transformation: firstly, before the establishment of democracy; and secondly, 

before returning to authoritarian rule; third, to the destruction of the state and the 

emergence of anarchy; Finally, the elimination of autocracies from political 

power contributes to the establishment and stabilization of the hybrid regime. 

Based on various reasons and the vector of the transformation of the 

regime, as well as the nature of institutional changes in the transition process, it 

is expedient to consider the so-called «basic approaches to the conceptualization 

of hybrid regimes». «Democracy with adjectives» and «authoritarianism with 

adjectives», and a configurative approach. It is proved that other areas of 

research are less consistent in the conceptual definition of a hybrid political 

regime. The advantages and disadvantages of each approach are analyzed 

through the prism of creating a unified theoretical basis for hybrid regimes. 

The author proposed the starting point for the conceptualization of hybrid 

regimes to consider the special nature of the functioning of the political system, 

built on the determinative actions of informal political institutions. Informal 

institutions play a system-forming role in the functioning and stabilization of 

hybrid regimes. On the one hand, hybrid regimes are characterized by the 

presence of a complex of formal institutions, like liberal democracies. Also, in 

hybrid regimes, the role of non-legal methods of coming to power and 

repressive means of its maintenance are minimized. On the other hand, the 
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systematic use of informal practices significantly weakens the function of formal 

institutions (either displaced or formalized), and does not allow such regimes to 

qualify as democratic ones. At the same time, from authoritarian regimes, hybrid 

differ, first of all, the lack of a monopoly on the power of the ruling group. 

Hybrid regimes – multi-party and competitive regimes. In them, the opposition 

forces in the conditions of regular holding of periodic elections with uncertain 

result are able to carry out the turnover of power. 

The dissertation substantiates that the hybrid regime should be regarded as 

one of the three main types of political regime, at the level of democracy and 

authoritarianism. Given the meaningful content of the definition of the political 

regime proposed by the author, the hybrid political regime is defined as an 

integrated set of formal and informal political institutions, which defines a 

pluralistic-competitive, but unfair, electoral environment in the political system, 

along with the dominance of non-legal and at the same time non-repressive 

methods of power implementation, non-accountability the elite of society and 

the numerous violations of civil rights and freedoms. 

The understanding of the concept of the transformation of the political 

regime is clarified. The features of the transformation of the hybrid regime are 

singled out. The expediency of singling out the following directions of 

transformation of the hybrid regime in general: transition from authoritarian to 

hybrid political regime; 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. These transformational 

models are transitions between different types of political regimes. At the same 

time, the dissertation revealed numerous cases of transformation of one subtype 

of the hybrid regime into another: from «defective democracy» to «competing 

authoritarianism» and vice versa. 

It is proposed to divide the development of the political regime in Ukraine 

into five stages: I – transitional regime under the presidency of L. Kravchuk 

(1991-1994); II – the consolidation of «competitive authoritarianism» by 
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L. Kuchma (1994-2004); ІІІ – «defective democracy» for President 

V. Yushchenko (2005-2010); IV – the reverse of «competitive authoritarianism» 

under V. Yanukovych (2010-2014); V – is a hybrid regime in the days of 

P. Poroshenko whose essence is determined by non-liberal and illegal elements 

of the political system and characterized, in particular, as a sign of uneffective 

democracy (from 2014 to today). 

It is substantiated that informal institutions determine the typological 

peculiarity of the hybrid political regime and distinguish it from both democracy 

and authoritarianism. Characteristic features of the modern hybrid regime in 

Ukraine are political corruption, chaos and clientelelist ties, which in many ways 

are based on informal institutionalization of socio-political relations. 

Keywords: hybrid political regime, democracy, authoritarianism, 

transitional regime, transformation, democratization, conceptualization. 
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ВСТУП 

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 
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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. 

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 
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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 
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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 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; 
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- 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 
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Science» [«Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук»], 

(Кєльце, Республіка Польща, 2016 р.); «Дні науки філософського 

факультету – 2017, (Київ, 2017 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 

В політичних режимах гібридного типу – хоч якими б різними всі 

вони не виглядали – існують спільні характеристики, що зумовлюють 

специфічну логіку їх функціонування та механізми стабілізації. Проте за 

чверть століття наукових студій в галузі вивчення гібридних режимів, 

політологи так і не досягнули одностайності навіть у тлумаченні сутності 

цього типу політичного режиму, а підходи до його визначення й далі 

перебувають в неузгодженості між собою, часом принципово 

відрізняючись одне від одного. З іншого боку, слід визнати, що два, чи 

навіть три десятиліття вивчення певного феномену в політології – термін 

занадто короткотривалий, аби систематизувати увесь масив напрацювань, 

який вкрай динамічно був підготовлений з 90-х років ХХ ст. Для 

порівняння – за період двох з половиною тисячолітньої історії дослідження 

демократії, політична наука досягнула небачених теоретичних і 

практичних результатів лише у другій половині ХХ століття. 

Як тільки гібридні режими привернули увагу вчених у середині 

1990-х років, вони викликали жваву дискусію та спровокували негайне 

поширення досліджень із цієї теми. За великим рахунком, спеціалізоване 

вивчення гібридних політичних режимів слідувало в контексті чотирьох 

основних напрямів: компаративні дослідження гібридних режимів у 

рамках загальної теорії політичних режимів і систем; вивчення природи та 

причин їх походження; теоретичні розробки щодо своєрідності їх 

функціонування; аналіз здатності гібридних режимів до стабілізації та 

виживання. Ці чотири лінії пізнання цілком взаємодоповнюють одна одну і 

при їх подальшому синтезі з’являється перспектива створення послідовної 

та всеосяжної програми наукових досліджень.  

До загальнотеоретичного вивчення гібридних режимів у контексті 

пізнання політичних режимів як таких, їхніх типів і трансформації 
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належать праці переважної більшості дослідників, які цікавилися цим 

політичним феноменом: М. Боґаардса, Б. Геддес, В. Гельмана, 

Л. Даймонда, Ф. Закарії, Т. Карл, Д. Кольєра, А. Круассана, Х. Лінца, 

С. Ліпсета, С. Майнверінга, В. Меркеля, Л. Морліно, Г. Мунка, 

Г. О’Донелла, М. Оттавей, С. Хантінгтона, Ф. Шміттера й інших 

зарубіжних вчених. Сюди ж варто зарахувати і вітчизняних науковців, з-

поміж яких вирізняються роботи Ю. Дзюбенко, К. Лавренової, 

Ю. Мацієвського, А. Ремізова та Г. Шипунова. 

На вивченні природи виникнення гібридних режимів та історичних 

аспектах їх появи зосереджувались такі вчені, як: Ч. Бош, Л. Вей, 

В. Вінендаал, Дж. Вітлі, Р. Джекман, Р. Джексон, С. Елішер, Г. Ердман, 

К. Зюрчер, Р. Каплан, С. Левіцкий, О. Мазепус, А. МакКарті-Джонс, 

І. Мельниковська, Е. Менсфілд, Е. Нордлінгер, Л. Окуендо, Дж. Оуен, 

А. Перлмуттер, Б. Руссет, Дж. Снайдер, А. Строу, Я. М. Трак Васкуес, 

С. Файнер та ін. 

До вчених, які у своїх роботах найбільше уваги приділяли 

особливостям функціонування гібридних політичних режимів належать: 

К. Блейдс, Дж. Браунлі, Д. Брумберг, Б. Буено де Мескіта, Ч. Букс, Л. Віден, 

Р. Вінтроб, Дж. Ганді, Л. Гілберт, А. Джамал, Т. Карозерс, Г. Кокс, Е. Луст-

Окар, Б. Мегелоні, М. Міллер, Дж. Морроу, П. Мохсені, А. Пшеворскі, 

О. Дж. Ройтер, М. Сволік, Р. Сіверсон, А. Сміт, С. Хабер та інші науковці. 

Питання стійкості розвитку та стратегій виживання гібридних 

режимів порушені у працях: В. Банс, Р. Бейста, Ш. Волчик, А. Гаденіуса, 

Дж. Голдстоуна, М. Говарда, Й. Екмана, Д. Л. Епштейна, І. Крістенсена, 

Й. Лінде, Ф. Рослера, Р. Роуза, Я. Теорела, С. О’Халлорана, Д. Шина, 

А. Шмотца, А. Шедлера й інших дослідників. 

Не зважаючи на поглиблену розробку проблематики гібридних 

режимів, на сьогодні відсутні наукові роботи, які б системно розкривали 

багатогранну специфіку трансформацій цих режимів. Також не існує 

праць, які б ґрунтовно досліджували особливості розвитку 
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післяреволюційного політичного режиму в Україні. Втім, джерело 

труднощів у вивченні проблеми з’ясування як особливостей самого 

гібридного політичного режиму, так і закономірностей його 

трансформації, приховане набагато глибше. На сьогодні так і не вироблено 

загальноприйнятого визначення родового поняття гібридного режиму – 

категорії політичного режиму. Вчені досі приділяли недостатньо уваги 

концептуалізації даного поняття. 

При всьому різноманітті держав, організацію їх 

внутрішньополітичного життя у політології найчастіше прийнято 

розглядати крізь призму існуючого в суспільстві політичного режиму, що 

найбільшою мірою визначає параметри функціонування публічної влади у 

країні – центрального питання всіх соціально-політичних дисциплін. 

Політичному режиму належить важлива роль у життєдіяльності 

суспільства та вираженні інтересів різних спільнот і груп населення, він 

безпосереднім чином впливає на економічне, соціальне й культурне життя 

в соціумі. Політичний режим як спосіб функціонування політичної 

системи суспільства відображає цілісну та взаємопов’язану сукупність 

засобів (інструментального характеру елементи) і методів (процесуального 

відношення компоненти) владарювання та рівень його легітимності, а 

також фактичний стан конкретних політико-владних відносин, 

громадських свобод, ступінь політичної активності громадян, 

конституційно-правовий лад тощо. Загалом це певний політичний клімат у 

конкретному суспільстві, своєрідним індикатором чого є положення особи 

в ньому. 

Поняття політичного режиму є затребуваним не лише в політичній 

теорії, але і в інших гуманітарних науках. В історіографії з ним пов’язують 

конкретно-історичні характеристики суспільного та державного ладу 

певної країни. З його допомогою здійснюється конкретизація історичного 

типу, сутності, змісту і форми держави. В юридичних науках під 

політичним режимом у найзагальнішому сенсі заведено розуміти 
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сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється влада, 

передусім державна. В цьому плані сам термін «політичний режим» 

використовується, головним чином, для характеристики форми держави та 

при аналізі основних напрямків здійснюваної державної діяльності, в якій 

розкривається її сутність і соціальне призначення [4, с. 193-194]. 

Кваліфікація політичного режиму не є суто академічним завданням. 

Вона має пряме відношення щодо політичної практики. Взяти, скажімо, 

питання розширення Європейського Союзу. Після краху світової 

соціалістичної системи та розпаду СРСР відбувається неухильне 

розширення членства в ньому. В даному процесі, як це передбачено 

документами цієї організації [42], можуть брати участь винятково 

демократичні країни. Показово, що саме питання демократичності 

політичного режиму в Туреччині, зокрема проблема індивідуальних прав і 

свобод громадян, стали ключовим питанням вже на самому початку 

переговорів щодо прийому цієї країни до Євросоюзу. Актуальною ця 

проблема була та залишається і для України.  

Напрям визначення політичного режиму зумовлює певну 

спрямованість дослідження як самого цього феномену, так і пов’язаних із 

ним питань: підбір критеріїв виокремлення різновидів і форм політичного 

режиму, з’ясування типів і траєкторій їх трансформацій, інституційні та 

функціональні особливості політичної системи, характер взаємовпливу 

держави та громадянського суспільства, рівень розвитку інститутів тощо. 

Нарешті, дефініціювавши певним чином політичний режим, стане 

можливим визначити політичні права людини та громадянських свобод як 

критерій демократичності тієї чи іншої держави. В підсумку, побудова 

обґрунтованих теоретичних засад і застосування новітнього 

методологічного інструментарію дозволить із позиції останніх досягнень 

наукових розробок ХХІ століття системно переосмислити існуючий досвід 

компаративних та транзитологічних досліджень і осучаснити аналіз 

вітчизняного політичного процесу. 
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У політичній науці на пострадянському просторі, зазвичай, 

згадуються підходи у розумінні категорії «політичний режим», що були 

узагальнені ще російським політологом Андрієм Циганковим – теперішнім 

професором міжнародних відносин і політичних наук у Каліфорнійському 

університеті (Сан-Франциско, США). Його навчальний посібник «Сучасні 

політичні режими: структура, типологія, динаміка» 1995 року видання – чи 

не перша спроба систематизації уявлень про політичний режим із широким 

використанням існуючого в межах західних політичних наук матеріалу. 

Фахівець робив наголос на двох традиціях в осмисленні політичних 

режимів: «політико-правовий», або «інституціональний» підхід і другий – 

«соціологічний». Різниця полягає, передусім, в тому, що «у першому 

випадку основна увага приділяється формально-юридичним, процедурним 

характеристикам здійснення влади, в другому – її соціальним засадам і 

природі» [99, с. 12] походження політичного режиму.  

Проте акценти, розставлені у вказаних підходах, занадто не 

комплементарні для політологічного характеру пізнання. В рамках 

першого зміст політичного режиму дедуктивно виводиться з поняття 

форми держави та часто ототожнюється за значенням із формою 

правління, що є вкрай завуженим розумінням для його використання 

політичною наукою. Найбільш часто цитованим визначенням політичного 

режиму в контексті другого напряму є дефініція, запропонована 

професором паризького Інституту політичних наук Жан-Луї Кермонном: 

«Під політичним режимом розуміється сукупність елементів ідеологічного, 

інституційного та соціального порядку, котрі сприяють формуванню 

політичної влади даної країни на певний період» [81]. Внаслідок такого 

широкого охоплення і цим підходом не завжди можна користуватися в 

повному обсязі у політологічних студіях. Він не піддається 

операціоналізації та його складно використовувати в широких політико-

компаративних дослідженнях, звідси – обмежені можливості визначення 
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«соціологічного» підходу до емпіричної перевірки та пояснювального 

потенціалу поняття політичного режиму на макрорівні [86, с. 27]. 

Кожен зі згаданих підходів у тій чи іншій мірі відбився на 

теоретичному розумінні категорії «політичний режим» у межах політології 

в різних її школах. Щодо вітчизняної політичної науки, вважаємо за 

доцільне виокремити теж два підходи, проте з іншими теоретичними 

наголосами та відсиланнями: етатистський і системний. Вони є найбільш 

поширеними інтерпретаційними схемами поняття політичного режиму та 

безпосередньо пов’язані з політологічним контекстом його 

концептуалізації. 

Перший, етатистський (від фр. état – держава) напрям пов’язує 

режим із характеристиками функціонування держави й основних 

інститутів урядування. Змістовно він перегукується зі згаданим вище 

правовим підходом, хоч і адаптований у новітній період відповідно до 

предмета дослідження політології. Цей підхід найбільш розроблений у 

межах французької школи й увібрав досягнення таких наук як 

державознавство, конституційне право та соціологія політики. З 

напрацювань саме французьких науковців даний підхід був сприйнятий у 

1960-1970-х роках спочатку радянським правознавством [17, 73], а згодом 

перейнятий і вітчизняними політологічними школами колишніх 

радянських республік.  

Другий підхід, системний, у сучасній політології – з середини ХХ 

століття – стає найбільш визнаним серед профільних фахівців і, на нашу 

думку, найбільше сприяє розкриттю методологічного та гносеологічного 

потенціалу поняття політичного режиму. В такому випадку режим 

представляє собою самостійний феномен, що характеризує динамічний 

аспект і особливий функціональний стан існуючої в суспільстві політичної 

системи, незалежно від формальної характеристики держави та 

конституційного ладу конкретно взятої країни.  
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Системний підхід у цілому та щодо трактування політичного режиму 

слугуватиме головною складовою теоретичного підґрунтя даної роботи. 

Поетапно доповнюючи системне трактування політичного режиму іншими 

перевіреними теоретичними доробками (передусім 

неоінституціоналістськими), автор спробує найбільш комплексно та 

послідовно вивести концепт «політичний режим», який би максимально 

сприяв виокремленню гібридного режиму як самостійного типу 

політичного режиму, і був зручним для оперування ним у контексті 

переосмисленої транзитологічної парадигми. 

Поява та розробка категорії «політична система» зумовила перехід 

основної більшості дослідників від аналізу формально-інституційної 

структури політичного процесу до розуміння цілісності політики як 

самостійної сфери та взаємодії інститутів у ній. В плані теорії режимів, з 

одного боку, аналіз політичного режиму, крім урядового процесу суттєво 

доповнювався студіями недержавних політичних інститутів, з іншого – 

неполітичні сфери суспільства виводилися за межі політичної системи й 

узагальнювалися терміном «середовище». Таким чином, була знайдена 

«золота середина» між формальним (правовим) і соціологічним підходами. 

Крім цього, західні політологи отримали можливість у багатьох випадках 

уникати семантично забарвленого антидемократичним відтінком терміну 

«режим» поняттям «система», замінюючи його на останню [19, с. 588; 209; 

210]. 

Створюючи модель політичної системи, засновник системного 

підходу Девід Істон (1917–2014) запозичив багато термінів і принципів із 

кібернетики – науки про загальні закономірності процесів управління та 

передачі інформації в машинах, живих організмах і суспільстві. Саме тому 

теорію політичної системи Д. Істона часто називають «кібернетичною» 

(або «соціально-кібернетичною» – для розрізнення з «інформаційно-

кібернетичною» моделлю Карла Дойча). Політична система для Д. Істона є 

«сукупністю взаємодій, за допомогою яких цінності у владний спосіб 
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розподіляються в суспільстві. …це саме те, що відрізняє політичну 

систему від інших взаємодіючих з нею систем» [124, с. 50]. «Взаємодія» як 

одиниця дослідження та визначення політичної системи у Д. Істона є 

вираженням об’єктивної методологічної потреби в переході від вивчення 

формальних структур і процедур у політиці до політичної поведінки. На 

думку вченого, системний аналіз політичного життя повинен ґрунтуватися 

на інтерпретації політичних процесів як «безперервного і 

взаємопов’язаного потоку поведінки» [125, с. 29].  

В межах системної моделі політичний процес розглядається як 

продукт системи, яка впливає і сама піддається впливам зі сторони 

середовища, як процес перетворення політичних «імпульсів» (impulse) із 

«входів» (inputs) у політичні «виходи» (outputs). «Входи» представляють 

собою різноманітного вигляду проблеми, вимоги, інформацію, на які 

актори системи повинні відреагувати, тоді як «виходи» – це політичні 

рішення та дії [125, с. 351-352]. Головне призначення політичного процесу, 

виходячи із системної теорії, полягає в тому, щоб подолати стресові 

впливи, що загрожують стабільності політичної системи, компонентом 

якої він є. Підрив стабільності тут означає порушення здатності системи 

здійснити дві свої найважливіші функції: пропонувати суспільству правила 

поведінки та забезпечити їх обов’язкове виконання. 

У вітчизняній науці опис істонівської моделі системи викладений 

достатньою мірою, тому на ньому в дисертаційній роботі не варто 

докладно зупинятися. На відміну від цього, розуміння Д. Істоном 

«режимних» аспектів політичної системи у пострадянській політології ще 

не аналізувалось. Крім «входу» та «виходу» і пов’язаних із ними 

елементами, що відображають більше процесуальні аспекти політичної 

системи, вона також включає «структурні», «атрибутивні» компоненти: 

політичну спільноту (political community), режим (regime) і владу в її формі 

владного авторитету (authority). Остання в англомовній традиції 

тлумачиться як форма влади загалом (або сили, потужності – power), однак 
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тісно пов’язується з правовим аспектом легітимації. Загалом даним 

політичним об’єктам Д. Істон приділяє цілі розділи своєї праці «Системний 

аналіз політичного життя» (1965 р. вид.), відповідно – 11, 12 і 13-ий [125, с. 

153-219]. 

Термін «режим» Д. Істон відносить до «основних процедур і правил, 

що стосуються засобів, за допомогою яких необхідно регулювати 

суперечності щодо вимог» [125, с. 191]. Режим представляє собою 

формальні та неформальні структури, що розвиваються, і за допомогою 

яких приймаються та приводяться у виконання політичні рішення. Також 

режим включає в себе правила гри або «кодекс поведінки», який узаконює 

дії уряду й уточнює, яка реакція очікується від громадян або підданих. 

Водночас поняття режиму складається теж із трьох компонентів: норм, 

структури та цінностей. Норми – це практичні правила здійснення влади, 

структура режиму – це інституційна основа конкретної системи, а цінності 

– ідеологічні символи, пов’язані з режимом, що діють як параметричні 

обмеження для будь-якої політичної культури [125, с. 198]. 

Багатогранність і поліаспектність змістовного наповнення поняття 

режиму, а також його функціональна інтенційованість, дозволили широко 

застосовувати істонівське трактування в різних наукових напрямах 

політології. Поняттям політична система і взагалі системним розумінням 

політичного режиму також почали користуватися представники 

інституційного, функціонального, структурно-функціонального і навіть 

соціологічного та правового підходів [49, с. 110]. В американській 

політичній науці до «повернення держави» [101] політична система, її 

різновиди, форми, типи функціонування тощо на декілька десятиліть стали 

визначати взагалі предметну сферу політологічних досліджень. В 

європейській політичній науці категорії «політична система» і «політичний 

режим» стали взаємозамінними. Наприклад, авторитетний британський 

політолог Ендрю Хейвуд прямо ототожнює систему та режим: «Режим – 

синонім поняття «система правління»; політична система» [97, с. 522]. 
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Щоб дотримуватися наукової точності категоризації поняття 

політичної системи і політичного режиму доцільно співвідносити їх як 

загальне та часткове. Система більш постійна і довготривала, ніж режим. 

Режим представляє динамічну характеристику політичної системи, він 

більш мінливий. З 1970-х рр. прагнення зробити політичні режими 

самостійними об’єктами наукового аналізу остаточно закріпилося в 

політології. Певну роль у цьому зіграв початок так званої третьої хвилі 

демократизації та інтерес до порівняльних досліджень різних політичних 

порядків (political orders – згідно з С. Хантінгтоном). Вагоме значення у 

формування сучасного комплексного тлумачення феномену політичного 

режиму відіграли набутки неоінституційного підходу, термінологічним 

апаратом якого почали широко користуватися і теоретики режимів. В 

сучасний аналіз політичних режимів повернувся інтерес також і до 

держави, проте остання вже чітко інтерпретувалася як структурна складова 

політичної системи, а режим визначав функціональний вимір системи, 

включно з державою та громадянським суспільством. 

Відтак, із початком «постбіхевіоральної революції» [30] розрізнення 

держави як основного (ключового) інституту політичної системи та 

режиму стало загальновизнаним у політології. Утвердилася значимість 

поділу тимчасової природи політичного режиму та більш тривалої у часі 

держави. Як вказував професор політології та соціології Мадридського 

університету Роберт Фішман, проводячи різницю між цими двома 

поняттями, «режим може бути зрозумілий як формальна і неформальна 

організація центру політичної влади і як взаємовідносини з широкими 

колами суспільства. Режим визначає тих, хто має доступ до політичної 

влади, і те, як ті, хто володіють владою відносяться до тих, хто нею не 

володіє. Режими є більш стійкими (постійними) формами організації 

політичної влади, ніж власне уряди, але менш постійними, ніж держава. 

Держава, навпаки, це (в нормальній ситуації) досить стійка структура 
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домінування і координування, що включає апарат примусу і має на меті 

керувати суспільством і отримувати з нього ресурси» [129, с. 428]. 

Тільки до 1990-х рр. поняття політичного режиму в цілому було 

послідовно визначено, з’явилася низка робіт, які зіставляли наявні 

визначення політичного режиму, підсумовували досвід його осмислення та 

концептуалізували. На сьогодні особливо виокремлюється робота 

датського професора порівняльної політології з Орхуського університету 

Свенда-Еріка Скаанінґа «Політичні режими і їх зміни: концептуальна 

основа дослідження» («Political Regimes and Their Changes: A Conceptual 

Framework») [226]. 

С.-Е. Скаанінґ, співвідносячи поняття політичної системи та 

політичного режиму, вказує в схожому з Д. Істоном руслі, що «політична 

система – це сума дій і взаємодії політичних суб’єктів, ресурси яких 

авторитетно (владно – Р. К.) визначені та розподілені для суспільства. 

Таким чином, вона позначає сукупність політичного життя в суспільстві, 

де держава, уряд і режим складають її основні елементи» [226, с. 16]. 

Сутність режиму пов’язана з інститутами та правилами, а через них – і з 

поведінкою. Правила можуть бути формальними (існувати, наприклад, як 

закони) і неформальними. Визначення політичних режимів виключно 

через формальні правила не виправдовує себе та веде до багатьох 

непорозумінь. З іншого боку, відсутність зв’язку між формальними 

правилами і спостережуваною поведінкою буде недостатнім, щоб 

відмовитися від формального підходу до розуміння політичного режиму. 

Багато результатів не можуть бути пояснені виключно інституційним 

дизайном, а неформальний примус набагато частіше прояснює наміри 

акторів, ніж формальні правила [226, с. 4-5]. Тому головною складовою 

режиму в сучасних західних дослідженнях визнаються інститути, як 

формальні, так і неформальні. 

Не менш важливими, хоч і більш мінливими, елементами 

політичного режиму є й актори. «Поняття політичного режиму завжди 
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включає в себе поведінкові характеристики, оскільки актори є невід’ємним 

елементом політичного режиму. Іншими словами, значення акторів має 

бути підкреслено, оскільки ми враховуємо безліч політичних дій, 

посилених структурними рамками, створених інституціоналізованими 

правилами. Ухвалення інститутів як важливих сполучних чинників, що 

формують, обмежують і надають можливість діяти політичним акторам, не 

означає, що потрібно виключити акторів з простору аналізу. Навпаки, 

поведінка робить акцент на тому, що правила тільки тоді важливі, коли 

вони беруться до уваги акторами; необхідно пам’ятати, що інституційні 

умови формуються акторами. Більш того, акторам необхідно вирішити, як 

впорядкувати прийняті ними рішення і взаємодії у відповідності з 

існуючими правилами, і, нарешті, відтворення використовуваних правил 

залежить від дій, що їх здійснюють актори» [226, с. 9-10]. 

С.-Е. Скаанінґ зазначає, що будь-яке визначення політичного режиму 

має з необхідністю включати в себе: доступ до політичної влади; спосіб 

упорядкування взаємодій у центрі політичної влади (горизонтальні 

відносини між виконавчою, законодавчою та судовою владою); взаємини 

політичної влади з суспільством (вертикальні відносини – спосіб 

отримання доступу до значних політичних постів), характер тих, хто 

здійснює владу, що показує, з кого обираються політичні керівники 

(військові, релігійні представники, партійні діячі та ін.). Це і дозволяє 

відрізняти автократію від демократії [226, с. 13-14]. 

Об’єднуючи всі елементи, С.-Е. Скаанінг підсумовує: «Політичний 

режим означає інституціоналізований набір фундаментальних формальних 

і неформальних правил, що визначають тих, хто володіє політичною 

владою (того (тих), хто є вищим носієм суверенітету), а також регулюють 

як порядок призначення на вищі політичні посади (обсяг і характер 

політичних прав), так і визначають вертикальні (обсяг і характер 

громадянських свобод) і горизонтальні (обсяг і характер поділу влади: 

контроль і автономія) обмеження використання політичної влади» [226, с. 
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15]. Дане розуміння політичного режиму, що виводиться з поняття 

політичної системи, претендує на універсальний статус його визначення і 

включає в себе: структурний, акторський, інституційний, поведінковий, 

функціональний і кратологічний аспекти.  

Якщо подивитися на ще низку визначень політичного режиму, 

запропонованих дослідниками, то можна побачити близькість авторів у 

виявленні основних характеристик, запропонованих С.-Е. Скаанінгом. 

Автор пропонує прослідкувати змістовне наповнення десяти визначень 

політичного режиму найбільш авторитетних західних політологів, які 

концептуально підходили до проблеми визначення політичного режиму, 

ґрунтуючись на зазначених вище чотирьох параметрах. Оскільки аналіз 

кожного визначення у сумі займе значний обсяг, то доцільніше 

підсумувати їх у вигляді таблиці. 

Таблиця 1.1 

Порівняння принципів визначення  

політичного режиму 

 
Доступ до 

влади 

Вертикальне 

обмеження 

влади 

Горизонтальне 

обмеження 

влади 

Характер 

здійснення 

влади 

Кардозо Ф. Е. X X X ― 

Кольєр Д. і Кольєр Р. X X ― ― 

Фішман Р. ― X ― X 

Ловсон С. X X X ― 

Макридіс Р. X X X ― 

Меркель В. X X X (X) 

Мунк Г. X (X) X X 

О’Доннел Г. і Шміттер Ф. X ― (X) X 

Плассер Ф., Ульрам П., 

Вальдрух Г. 
X X X ― 

Шміттер Ф., Карл Т. X X X X 

Примітка: X вказує на те, що дефініція політичного режиму містить 

принцип, визначений С.-Е. Скаанінгом. (X) (у дужках) означає відсутність 

ясності щодо зазначеної відповідної ознаки.  

Джерело: [226, с. 15] 

 

Таким чином, «Концептуалізація поняття режиму є своєрідною 

точкою відліку у вивченні політичних змін чи то у руслі демократизації 
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(транзиту), чи авторитаризації, чи гібридизації» [54, с. 50]. 

Метавизначення С.-Е. Скаанінга в сучасній західній політичній науці 

розглядається як найбільш комплексне та послідовне [107]. Воно виходить 

із системного розуміння природи політичного режиму, втім робить наголос 

на політико-інституційному вимірі змісту цього поняття, не ігноруючи 

акторський параметр. Завдяки цьому максимально повно охоплюються ті 

евристичні аспекти характеристик, які проявляються в усіх трьох 

(демократичний, авторитарний і гібридний режими) типах режиму. З 

іншого боку, завдяки своїй гнучкості, подібне визначення відповідає 

завданню переосмислення феномену трансформацій як на політико-

системному рівні, так і щодо власне політичного режиму. 

На основі вище сказаного, дисертант пропонує авторське визначення 

політичного режиму – цілісна й інтегрована сукупність інститутів, яка 

визначає доступ до публічної влади акторів, характер її здійснення та 

обмеження в рамках політичної системи конкретного суспільства у певний 

період. 

Звідси:  

 «цілісна й інтегрована сукупність інститутів» – вказує на 

комплексний характер взаємозв’язку елементів режиму, а його 

трансформація передбачає якісні системні перетворення, а не лише 

визначається відповідно до зміни державного режиму іншим, тим більше – 

заміни одних еліт на інші; 

 «інститути» в такому визначенні передбачають два основних 

моменти: а) вони включають як формальні, так і неформальні правила; б) 

ці правила (принципи) поведінки накладають обмеження у реалізації 

публічної влади на політичних акторів. Крізь призму даної позиції 

політичний режим – це не стільки люди, як інститути, тобто правила, що 

визначають поведінку людей. Визнання політичних правил є важливим 

показником при розмежуванні процесу (зміни політичного режиму) і 

результату (консолідації авторитаризму чи демократії, гібридизації чи 
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занепаду режиму). Натомість, невизнання гравцями формальних правил, як 

і визнання ними неформальних правил, призводить до гібридизації 

політичного режиму [54, с. 81]; 

 «доступ до публічної влади» – визначальний параметр як 

розрізнення демократичних/недемократичних режимів у межах 

дихотомічної типології (див. нижче), так і важлива ознака розмежування 

демократично- й авторитарно-орієнтованих видів всередині гібридного 

типу політичного режиму; 

 «характер здійснення публічної влади» і далі «в рамках політичної 

системи» – характеризує режим як функціональну (!) складову політичної 

системи; 

 «обмеження» передбачають як горизонтальні, так і вертикальні 

правила здійснення влади політичними акторами, як у вимірі поділу 

державної влади і взаєморегулювання її гілок, так і між державою, з 

одного боку, та громадянським суспільством (суспільство в цілому, 

соціальних груп і спільнот, індивідів, їх громадсько-політичних об’єднань) 

– з іншого. Зважаючи на зазначене вище, такі обмеження здійснюються, 

передусім, через інституційні механізми; 

 «конкретне суспільство» вказує на той факт, що особливість того 

чи іншого режиму визначається не стільки влаштуванням абстрактної 

політичної системи як такої, скільки унікальністю цієї системи в 

конкретному соцієтальному середовищі; 

 нарешті, складова «певний період» сегурує темпоральний 

параметр дискретно обмеженого режиму по відношенню до більш сталої в 

часі політичної системи. Мінімальний період конституювання режиму 

доцільно визначити у середньому в 10 (+/- 2) роки [186, с. 283, 285; 187, с. 

14]. Це пов’язано як із соціальними рамками габітуацізації правил і 

процедур, тобто інститутів («щоб інститут став інститутом», іншими 

словама: щоб інститут став зразком усталеної поведінки) [6, с. 91-92], так і 

з циклами політичного процесу сучасних суспільств [87, с. 335-351]. Тим 



33 
 

самим, хоч і з певною мірою умовності, проте відносно чітко 

уможливлюється розрізнення політичного порядку в країні або як 

перехідного періоду, або в якості повноцінного політичного режиму. 

На пострадянському просторі під категорією «політичний режим» 

вчені переважно розуміють сукупність засобів, методів і прийомів 

реалізації політичної (передусім державної) влади [78, 99]. При цьому, 

латентно передбачається, що використовує такі засоби та методи політична 

еліта і/чи правлячий клас, політичний лідер. На основі встановлення того 

якими засобами та як, у який спосіб ними здійснюється політична влада, і 

встановлюється сутність політичного режиму.  

Варто перейти до аналізу конкретних, але типових, різновидів 

політичних режимів. Традиційним і найбільш популярним визначенням 

гібридного режиму є його розуміння як різновиду/типу політичного 

режиму, що поєднує риси демократії та авторитарного чи 

недемократичного режиму [106, 122, 127, 142, 168, 175, 179, 186, 229 та 

ін.]. Саме з таким значенням термін «гібридний режим» був 

запропонований професором латиноамериканських наук і професором 

кафедри політології Стенфордського університету Террі Л. Карл (1947 р.н.) 

у статті «Гібридні режими Центральної Америки», опублікованій у липні 

1995 року. Їй часто приписують авторство даного поняття [48, 137]. Цією 

категорією вона позначала «державу, яка містить демократичні й 

авторитарні форми правління … створюючи певний проміжний 

«гібридний» ландшафт (в оригіналі – some middle «hybrid» terrain – Р. К.)» 

на політичній карті режимів світу [152, с. 72-73]. Т. Карл, однак, далі 

концептуально не розвинула цю ідею. 

Подібне визначення не відображає особливостей гібридного режиму, 

як типу політичного режиму та не підкреслює його індивідуальність у 

процесуальному відношенні, якщо аналізувати режими в контексті їх 

трансформації. Очевидним є той факт, що в процесі переходу політичний 

режим у тій або іншій країні не може одного дня бути авторитарним, а вже 
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наступного – стати повноцінною демократією. Закономірно, що 

демократизація політичного режиму передбачає певний період 

інституційних, структурних і процедурних перетворень. В одних державах 

це відбувається швидше, в інших – повільніше, але мова завжди йде лише 

про річні строки, протягом яких можлива реалізація режимних змін. Одні 

країни долають цей етап динамічно та цілеспрямовано на основі 

загальносуспільного консенсусу, завершуючи зміни демократичною 

консолідацією режиму («хороші реформатори» [237, с. 1]). В других існує 

загроза так званого «транзиту, що затягнувся» («protracted 

transition») [126], або затягненої трансформації («protracted 

transformation») [123, с. 8]. Треті країни після короткотривалого періоду 

розпаду попереднього авторитарного режиму, його лібералізації та 

запровадження деяких демократичних інститутів, демонстрували 

трансформаційну модель «зворотного розвитку» [77, с. 45-47], тобто 

поверталися до авторитаризму чи навіть неототалітарного правління. 

Відтак, історично перший контекстуальний напрям дослідження 

гібридного політичного режиму був пов’язаний саме 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, що так чи інакше 

могли продовжувати функціонувати, або все ще перебувати в процесі 

демонтажу, змішувалися з демократичними інститутами, які починали 

запроваджуватися, чи далі розвиватися. Змістовними еквівалентами 

«гібридного режиму» до його широкої популяризації терміну в середині 

1990-х років майже десятиліття були категорії «демокрадура» та 

«диктабланда» [198, с. 9]. 

Так, колега та співавтор Т. Карл, її співвітчизник Філіпп Шміттер 

(1936 р.н.), характеризував ці поняття наступним чином: «…коли 

перехідний період ініціюється та нав’язується зверху, колишні правителі 

намагаються захистити свої інтереси шляхом «щеплення» авторитарних 
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методів до новоствореного режиму. В тих випадках, коли вони проводять 

лібералізацію без демократизації (тобто коли вони поступаються окремими 

особистими правами без згоди на підзвітність громадянам), гібридний 

режим, що виникає, отримує назву диктабланда. У тих випадках, коли 

вони проводять демократизацію без лібералізації (тобто коли вибори 

проводяться, але за умов гарантованої перемоги правлячої партії, 

виключення певних суспільно-політичних груп з участі в них, або при 

позбавленні обраних громадян можливості дійсного управління), був 

запропонований неологізм демокрадура» [222, с. 59-60]. Зміст цих слів, а 

також дата публікації статті (квітень 1994 року, тобто більш як за рік до 

виходу роботи Т. Карл) дають підстави стверджувати, по-перше, що саме 

Ф. Шміттер започаткував концептуальне осмислення феномену гібридного 

режиму і, по-друге, саме його варто вважати дійсним батьком терміну 

«гібридний режим». 

Щодо типологічної ідентифікації, наслідків і перспектив 

функціонування подібних політичних режимів Ф. Шміттер застерігав, що 

«Жодний із цих результатів не може бути названий демократичним, хоча 

обидва здатні у підсумку призвести до появи типу правління в умовах 

змагальності та підзвітності. Трапляється, що диктабланди існують 

недовготривалий період, оскільки лібералізація може призвести до 

виникнення громадянського суспільства, яке отримує набагато більше 

прав, ніж автократи коли-небудь мали намір їх надати. На виборах у 

демокрадурах зазвичай висувають несподіваних переможців, які своєю 

чергою можуть використовувати авторитет цивільного уряду для звуження 

прерогатив авторитарних анклавів, на кшталт військових. Однак не варто і 

перебільшувати. Такі гібридні утворення можуть слугувати також 

фасадами для зміцнення автократій. Як тільки знижується зовнішній тиск 

або внутрішні опоненти втрачають рішучість, правителі можуть швидко 

повернутися до статус-кво або нав’язати ще гірший політичний 

режим» [222, с. 60]. 
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Як видно з наведеної цитати, невизначеність і поліваріативність 

трансформаційного процесу не дозволяє однозначно стверджувати яким 

буде його результат – чи консолідація демократії, чи повернення до 

авторитаризму, якщо він насправді є перехідним. Ця двоїстість і не 

дозволяла до кінця обґрунтувати тотожність гібридного та перехідного 

режимів. Проблему ускладнює той факт, що «гібридний» перехідний 

політичний порядок, як показує практика, може застигнути без видимих в 

якому б то не було напрямі змін на тривалий час. Однак, щоб упевнено 

говорити про дієвість того чи іншого типу режимів, потрібно слідкувати за 

ним, як раз, протягом цього самого певного періоду. Щодо термінів, то 

автор схиляється до часових рамок приблизно у десять років, які 

обґрунтував італійський політолог Леонардо Морліно [186, с. 283, 285; 

187, с. 14]. 

У підсумку щоб говорити про те, що гібридний політичний режим 

перебуває в стані транзитивності, необхідні достатні емпіричні підстави й 

надійна теоретична модель пояснень і прогнозувань його розвитку. На 

жаль, на хвилі невиправдано оптимістичного «тріумфу демократії» 80-х 

років ХХ століття, у першій половині 1990-х рр. багато вчених надто 

поквапилися проголосити більшість посткомуністичних і африканських 

країн, які скинули свої недемократичні режими, такими, що прямують у 

бік демократії. Звідси й брала початок хибна інтерпретація гібридного 

режиму як перехідного.  

Проте, з позиції сьогодення, уможливлюється не лише якісно нова 

переоцінка місця гібридних режимів серед інших типів політичного 

режиму, але й переосмислення теоретичних засад усіх різновидів режиму – 

демократії, авторитаризму та гібридного режиму – протягом етапу «хвилі» 

демократизації, описаної Семюелем Хантінгтоном, починаючи зі зламу 

1980–1990-х років. З іншого боку, рефлексія методологічних основ теорії 

режимів з упевненістю дозволяє виокремити надійне місце гібридним 
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режимам серед інших типів, обходячи численні фрагментарні згадування 

цього терміну з невизначеним змістом.  

Надмірний оптимізм початку 90-х років ХХ століття був 

сформований, зокрема, надзвичайно успішною демократизацією раннього 

періоду «третьої хвилі» (1974-1989 рр.). Справді, в Південній Європі 

(Греція, Іспанія, Португалія), Південній Америці (Аргентина, Бразилія, 

Уругвай, Чилі) й у Центральній Європі (Болгарія, Польща, Угорщина, 

Чехословаччина) авторитарні кризи послідовно призвели до 

демократизації. Першим авторитарним відкриттям (англ. «authoritarian 

openings») майже завжди вдавалося уникати контролю за перехідним 

процесом з боку колишніх авторитарних еліт і перетворюватись у 

повноцінні демократичні транзити. Коли ж авторитарні режими 

руйнувались, їх практично завжди змінювали демократії. 

Стівен Левіцкий та Люкан Вей щодо теоретичних прорахунків 

дослідників демократизації констатували: «спостерігачі узагальнили з 

успішних випадків режимної трансформації, принаймні, два хибних 

правила, які сильно вплинули на те, як вони інтерпретували переходи 

1990-х років. Перше, спостерігачі почали ототожнювати авторитарну 

руйнацію з власне демократизацією. … Друге, всі авторитарні розкриття 

вважалися ознакою початку переходу, який у підсумку призведе до 

демократії» [164, с. 49]. 

Розпад недемократичного режиму, – як показала практика, піддаючи 

сумніву теоретичні засади попередніх двох десятиліть, – може призвести 

до різноманітних результатів, починаючи від демократії (Польща після 

1989 року), до створення нового різновиду авторитарного режиму (Іран 

після 1979 року), чи навіть до розпаду держави й анархії (Лівія після 2011 

року). Історично більшість авторитарних поломок не увінчалися 

демократизацією [227, с. 25-27]. Відтак, хоча розпад авторитаризму 

створює можливості для демократизації, немає ні теоретичного, ні 

емпіричного підґрунтя для висновування про таку пряму залежність. І все 
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ж, так дозволяла собі писати велика кількість дослідників, як у 1990-х, так 

і навіть ХХІ столітті . Щоб не ставалося з авторитарним режимом і в який 

спосіб опозиційні групи не приходили до влади, переходи описувались як 

демократизація, відповідно – наступні режими позначалися як «нові 

демократії» [118]. 

Таким чином, навіть обмежені відкриття, що були спрямовані на 

запобігання міжнародного тиску з боку демократичних держав після 

розпаду СРСР як одного з центрів геополітичного впливу, сприймалися як 

демократизація. Такі очікування ігнорували той факт, що автократи 

можуть здійснювати видимість реформ, або ж їхні реформування могли 

бути спрямовані на короткострокове послаблення внутрішніх суспільно-

політичних криз із метою «перечекати» незгоди. Після цього значна їх 

кількість (особливо Росія, країни Африки та Центральної Азії) продовжила 

використовувати постійний контроль над армією, поліцією та основними 

джерелами національних доходів, щоб знову зосередити владу у своїх 

руках після того, як кризи минали. 

Тенденція до ототожнення авторитарної кризи та демократичних 

перетворень була посилена знищенням комунізму. Падіння Берлінської 

стіни та розпад Радянського Союзу спричинили поширене сприйняття 

того, наче ліберальна демократія є «єдиною грою в місті». Оскільки всі 

дороги, як видавалося, вели до демократії, спостерігачі почали 

інтерпретувати всі авторитарно-режимні кризи як початкові демократичні 

переходи. «Багато режимних «відкриттів» були, насправді, моментами 

існуючої надзвичайної слабкості, яка була зумовлена не суспільним тиском 

на демократію, а швидше фінансовою кризою, державною слабкістю чи 

зовнішньою вразливістю» [164, с. 50]. 

Надмірно оптимістична оцінка тогочасних процесів призвело до 

ситуації, коли багато з політологів помилково характеризували велику 

кількість криз політичних режимів після завершення «холодної війни». 

Незважаючи на те, що 1990-ті роки широко розглядаються і далі як 
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десятиріччя безпрецедентної демократизації, більш влучно описувати їх як 

період безпрецедентної авторитарної кризи та гібридицазії політичних 

режимів.  

Кінець холодної війни ставив величезний виклик автократам. Як 

радянські держави-сателіти, так і західні антикомуністичні диктатури 

втратили зовнішню підтримку, яку їм надавали обидві наддержави. Західні 

демократії ставали домінуючим центром військової та економічної 

міжнародної сили, а Сполучені Штати та Європейський Союз почали 

сприяти поширенню демократії в нечуваних масштабах. У той же час 

глибока економічна криза позбавила автократів ресурсів, необхідних для 

підтримки своєї влади. Держави фактично збанкрутували на території чи 

не всієї Африки та колишнього Радянського Союзу, залишаючи власні 

уряди нездатними оплачувати свої армію, поліцію, «силовиків» і численну 

бюрократію. У багатьох випадках (Албанія, Бенін, Гаїті, Грузія, Заїр (назва 

Демократичної Республіки Конго до 1997 року), Камбоджа, Ліберія, 

Мадагаскар, Таджикистан), до розпаду авторитарних режимів додались 

руйнування самих державних інститутів. Ці моменти авторитарної 

слабкості та нестабільності були широко прирівняні до демократизації.  

Отже, сходження некомуністичних (або колишніх комуністичних) 

сил до влади в Росії та інших пострадянських державах, а також падіння 

автократів у Замбії, Малаві, Нігері, на Мадагаскарі й інших африканських 

державах часто характеризувався як демократичні прориви. Подібним 

чином, проведення багатопартійних виборів в Анголі, Габоні, Гвінеї-Бісау, 

Камбоджі, Камеруні, Кенії, Мозамбіку й Танзанії було проголошено 

початком демократичних переходів, однак «недосконалими» або 

«триваючими» [132, с. 10; 196, с. 311]. Цей оптимізм поділявся, зокрема й 

організацією Freedom House, яка на початку 1990-х років покращила стан 

фактично автократій в Габоні, Йорданії, Казахстані, Узбекистані та навіть 

у неототалітарному [77, с. 46] Туркменістані до «частково вільні» [130, с. 

484]. Майже всі ці режими характеризувалися як «нові демократії» або, 
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принаймні, дещо зменшеними підтипами демократії про що і піде мова 

далі.  

Першим повноцінним підходом у трактуванні гібридного режиму 

була концепція так званої «демократії із прикметниками» (англ. 

«democracy with adjectives»). Хоча їй притаманні вищезазначені недоліки, 

пов’язані з часом невиправданими очікуваннями щодо демократичного 

характеру новостворених режимів, але актуальності вона не втратила й 

досі.  

Підхід «демократія з прикметниками» безпосередньо сформувався в 

рамках методології дослідження політичних режимів «третьої хвилі», яким 

притаманні демократичні атрибути, проте які «глибоко відрізняються від 

демократій у розвинених індустріальних країнах» [109, с. 430]. У відповідь 

на політичні виклики 1990-х років, вчені з демократичною установкою 

дослідження нових режимів намагалися досягнути двох пізнавальних 

цілей. По-перше, збільшення концептуальної диференціації (для того, щоб 

охарактеризувати різноманітні нові форми режимів). По-друге, уникнення 

концептуального «розтягування» (відмова від застосування концепту 

демократії до випадків, які є свідченням наявності атрибутів, що не 

відповідають визнаним на той час трактуванням демократії). Внаслідок 

спроб учених досягнути цих завдань з’явилося стрімке збільшення 

альтернативних понять, пов’язаних із терміном «демократія», шляхом 

прикріплення до останнього різноманітних прикметників або префіксів 

(«напів-», «псевдо-», «квазі-», «недо-» тощо). 

В контексті режимних класифікацій у рамках цього підходу 

похідною є стратегія створення «зменшених підтипів» [109, с. 437-442]. 

Категорія «зменшеного підтипу» вказує на поняття політичного режиму, 

яке не відповідає повним вимогам визначення кореневого концепту (англ. 

root concept) [109, с. 448], оскільки вона не має «один або декілька його 

визначальних ознак» [109, с. 438]. 



41 
 

Для порівняльного аналізу концептів у даному випадку можна 

сконцентрувати уваги на їх так званих інтенсіоналі (intension) й 

екстенсіоналі (extension). Інтенсіонал поняття стосується його 

визначальних атрибутів, тоді як екстенсіонал концепту вказує на широту 

емпіричних випадків, до яких він застосовується. Коли збільшується 

інтенсіонал поняття, зменшується його екстенсіонал [138, с. 10]. Іншими 

словами: наскільки примножується кількість атрибутів концепту 

пов’язаного зі зменшеним підтипом «демократії» (фактично з гібридним 

режимом), настільки зменшується кількість емпіричних випадків цього 

політичного режиму, яким можна позначити ту чи ту країну. 

Найвідомішими прикладами «демократій із прикметниками» є 

концепти, що широко розходяться між собою: «напівдемократія» 

Л. Даймонда, Х. Лінца та С. Ліпсета, «делегативна демократія» 

Г. О’Доннела [62], «неліберальна демократія» Ф. Закарії [240], «слабка» й 

«часткова демократія» Т. Карозерса [108, с. 10] та багато інших. Концепція 

«неліберальної демократії» Фаріда Закарії, наприклад, стосується 

політичних режимів, які поєднують загальне право голосу для дорослих і 

багатопартійні вибори з неспроможністю урядів захистити громадянські 

свободи. Оскільки визначення «неліберальної демократії» не має багатьох 

атрибутів, воно охоплює широке коло режимних випадків від «скромних 

правопорушників, таких як Аргентина, до режимів, близьких до тираній, 

як, наприклад, Казахстан або Білорусь» [240, p. 23].  

У порівнянні з цим, концепт «напівдемократія» Ларрі Даймонда та 

його співавторів включає більшу кількість атрибутів, таких як владна 

ефективність посадових осіб обраних через виборчі процедури і 

конкурентність виборів. Напівдемократії – це «країни, де ефективна влада 

виборних посадових осіб настільки обмежена, або конкуренція політичних 

партій настільки обмежена, або свобода та справедливість виборів 

настільки скомпрометована, що результати виборів, хоч і конкурентних, 

усе ще відхиляються від народних переваг; а громадянські та політичні 
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свободи настільки обмежені, що деякі політичні інтереси й орієнтації не в 

змозі функціонувати та виражати себе» [122, с. 26]. Таким чином, поняття 

«напівдемократія» Л. Даймонда (та ін.) включає в себе лише малу частину 

змісту (інтенсіоналу) категорії «неліберальна демократія» Ф. Закарії. Ці 

два приклади відображають значну концептуальної плутанину та граничну 

нечіткість підходу «зменшеної демократії» в рамках якого наприкінці 

1990-х років, майже виключно, й аналізувався гібридний політичний 

режим. 

Подібна, але діаметрально протилежна перспектива передбачає 

приєднання модифікаторів до поняття авторитаризму в якості кореневого 

концепту, щодо якого конструюється «зменшений підтип». Переходом до 

«авторитаризму з прикметниками» вчені прагнули зменшити, або 

принаймні пом’якшити, концептуальну плутанину суперечливих один 

одному визначень гібридних режимів. Широко згадуваними концептами 

тут виступають передусім «виборний (електоральний) 

авторитаризм» [220], «змагальний (конкурентний) авторитаризм» [165], а 

також «напівавторитаризм» [200]. Концепція «авторитаризму з 

прикметниками» була прогресивною реакцією щодо упереджень 

попереднього підходу. Також вона більш точно підкреслювала 

недемократичний характер багатьох «трансформаційних» режимів 90-х рр. 

ХХ ст., яким пророкували демократичне майбутнє, але які, насправді, 

майже нікуди не просунулись в напрямі демократизації. Це саме той 

випадок, коли можна висловитись, що «теорія не витримала випробування 

часом». 

Інтелектуальний шторм у транзитології і теорії режимів здійняла 

стаття Томаса Карозерса [108] на початку 2002 року, де він закликав при 

аналізі політичних режимів вийти за рамки «парадигми транзиту». Остання 

була «певним чином корисною під час важливих і часто несподіваних 

політичних потрясінь у світі. Але все більше стає зрозуміло, що реальність 

вже не відповідає цій моделі. Багато країн, які політики та фахівці, котрі їм 
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допомагають, продовжують вперто називати «перехідними», не 

перебувають у процесі транзиту до демократії, а серед демократичних 

перехідних процесів чимало не дотримуються цієї моделі. Дотримання 

парадигми поза її користю затримує еволюцію в галузі демократичної 

допомоги і вводить в оману політичних лідерів. Настав час визнати, що 

парадигма транзиту пережила себе і шукати кращу аналітичну лінзу 

дослідження» [108, с. 6]. 

С. Левіцкий та Л. Вей, зокрема, поглибили цю позицію: «Тепер 

зрозуміло, що ранні надії на демократизацію в більшості країн були надто 

оптимістичними. Багато авторитарних режимів пережили «третю хвилю» 

демократизації. В інших випадках крах одного виду авторитаризму приніс 

не демократію, а нову форму недемократичного правління. Дійсно, через 

десять років після розпаду СРСР більшість незалежних держав світу 

залишалися недемократичними» [165, p. 63]. Під «новою формою 

недемократичного правління» американські політологи мали на увазі 

гібридні режими, що слідує з підзаголовка їх основної праці («Змагальний 

авторитаризм: гібридні режими після «холодної війни» (проблеми 

міжнародної політики)») [163]. 

В якості прикладів, автор пропонує порівняти «змагальний 

авторитаризм» С. Левіцкого і Л. Вея [163, 165] та «виборчий 

авторитаризм» А. Шедлера [165, 219]. Незважаючи на те, що ці вчені 

стандартизують тонку лінію між демократією та недемократичними 

системами, вони не погоджуються одне з одним щодо межі між 

авторитаризмом і гібридним режимом. За словами С. Левіцкого та Л. Вея, 

змагальні авторитарні режими регулярно проводять інклюзивні, 

конкурентні вибори, які відбуваються в умовах нерівного ігрового поля, 

тобто «конкуренція є реальною, але несправедливою» [163, p. 5].  

Шедлерівський концепт виборчих авторитарних режимів схожий, 

але має набагато вужчий інтенсіонал і ширший екстенсіонал. Як і в 

змагальних авторитарних режимах, вибори у виборчих авторитарних 
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режимах є невільними або несправедливими. Ці політичні режими не 

повинні бути конкурентними в розумінні, описаному С. Левіцким і 

Л. Веєм; замість цього їм достатньо лише допустити проведення 

багатопартійних виборів у виконавчий і законодавчий органи влади [219, 

p. 5; 236, p. 146-147]. Виборчий авторитарний режим грає в «гру 

багатопартійних виборів ... але вона порушує ліберально-демократичні 

принципи свободи та справедливості настільки глибоко та систематично, 

що робить вибори інструментами авторитарного правління» [219, p. 3]. 

Наприклад, багато з режимів, які А. Шедлер вважає гібридними, такі, 

як Єгипет, Сінгапур і Казахстан, С. Левіцким та Л. Веєм
 

тлумачаться 

повномасштабними авторитаризмами. С. Левіцкий і Л. Вей, конкретно 

згадують Єгипет, Казахстан, і Узбекистан в якості випадків 

електорального авторитаризму, але не змагального авторитаризму. 

С. Левіцкий і Л. Вей [163, p. 16] прямо заявляють, що їх концептуалізація 

змагального авторитаризму є більш вужчою, ніж концепт А. Шедлера. З 

плином часу дані відмінності так і не зникли. Ці приклади підкреслюють 

загальний факт того, що й надалі продовжуються значні дебати щодо 

визначення гібридного режиму та його концептуальні межі з 

авторитаризмом. 

На рисунку 1 представлена концептуальна карта, що розташовує 

режими відносно один одного на спектрі від демократії до авторитаризму. 

Типологія політичного режиму Л. Даймонда [122] слугує основою для 

спектру (верхній рядок). Інші політичні режими розміщено відносно 

спектру на основі їх інтенсіоналів.  

Політичні режими Л. Даймонда мають такі визначення: закриті 

авторитарні режими – політичні режими, що не проводять багатопартійні 

вибори; виборчі гегемоністські авторитарні режими – проводять 

багатопартійні неконкурентоспроможні вибори, котрі не є вільними та 

справедливими; змагальні авторитарні режими проводять конкурентні, 

хоча несправедливі або не вільні багатопартійні вибори; виборча 
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демократія має вільні та справедливі багатопартійні вибори, хоча 

громадянські свободи не повною мірою захищені та дотримуються; 

ліберальні демократії проводять вільні та справедливі багатопартійні 

вибори і широко захищають громадянські свободи (більш ґрунтовні 

визначення представлені [122, p. 29-33]). З переліку виключено залишкову 

категорію неоднозначних («ambiguous») режимів. 

 

Рис. 1.1. Концептуальна карта типів політичних режимів  

Джерело: [122, 137, 163, 200, 220] 

 

Стає очевидним, що електоральний авторитаризм може охопити як 

гегемоністський виборчий авторитарний режим, так і змагальний 

авторитарний тип, у той час як неліберальна демократія охоплює суцільно 

ввесь спектр політичних режимів від електоральної демократії до 

гегемоністського виборчого авторитарного типу. Крім того, кожен підхід 

включає в себе поняття з широкими та вузькими інтенсіоналами, які 

пересікаються у кількох невідповідних точках. Змагальний авторитаризм 

вузький, а електоральний авторитаризм широкий за значенням; аналогічно 

– напівдемократія вужча, а неліберальна демократія ширша. 

В цілому, з рис. 1.1 видно, що незалежно від підходу, розглянутих 

досі, розмиті межі гібридних режимів зберігаються. Ця ситуація призвела 

до того, що «авторитаризм із прикметниками» на додачу до «демократії з 

прикметниками», створюють низку проблем для галузі вивчення гібридних 

політичних режимів. Дослідники розходяться щодо того, як авторитарний 
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режим співвідноситься з гібридним режимом, оскільки деякі прираховують 

ознаку багатопартійних виборів до атрибутів гібридних, а інші – ні.  

З вищесказаного випливають і питання, що мають прикладне 

значення: чи слід вважати такі країни, як Казахстан та Сінгапур, 

гібридними режимами, як характеризує їх А. Шелдер? Чи варто розглядати 

їх як випадки повного авторитаризму, як стверджував С. Левіцкий і 

Л. Вей? Ці питання підкреслюють фрагментарний характер даної галузі, 

створюючи перешкоди для накопичення знань на виважену теоретичну 

основу. Іншими словами, важко оцінити причинні вимоги, що базуються 

на різноманітних концептуалізаціях гібридних режимів. Крім того, 

оскільки класифікація режимів має важливі наслідки для політичної 

практики, проблемні концептуальні підходи можуть перешкоджати 

прийняттю відповідних політичних рішень та поставити під загрозу 

очікувані результати. Отже, існує необхідність більш повної стандартизації 

відношень між типами режиму, тому що виокремленні випадки й 

атрибути, які вони містять, є критичними як для каузальної теорії, так і для 

формулювання політичної стратегії демократизації. 

Останнім повноцінно проаналізованим підходом буде 

конфігураційний, запропонований Лією Гілберт і Пайамом Мохсені, які 

спробували, зокрема, подолати згадану невизначеність. Замість того, щоб 

розміщувати політичні режими на лінійному континуумі від 

авторитаризму до демократії, в конфігураційному підході підкреслюються 

багатомірні механізми побудови типів режиму. Він також забезпечує 

аналітично корисний спосіб вимірювання та інтеграції гібридних режимів 

у багатьох класифікаційних схемах політичних режимів, оскільки 

виокремлює інституційні особливості, що відрізняють режими один від 

одного. 

Подібний підхід спирається на творчі напрацювання Хуана 

Лінца (1926-2013 рр.), пов’язаними з полівимірним розумінням режимів. 

Така перспектива призводить до конструювання різноманітних типів 
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режимів через різницю в природі та характері функціонування того чи того 

політичного режиму, а не лише інтенсивності функціонування/дисфункції 

певної його ознаки. Перед тим, як продовжити опис конфігураційного 

підходу до з’ясування сутності гібридного режиму, варто нагадати 

засадничі положення теорії режимів Х. Лінца, оскільки автор розвиватиме 

окремі його ідеї, адаптувавши їх до сфери дослідження як гібридного, так і 

інших типів політичного режиму, намагаючись на основі цього побудувати 

цілісне бачення режимної мапи. 

Професор з політичних та соціальних наук Єльського університету, 

Хуан Лінц, спочатку опублікував своє есе про тоталітарні й авторитарні 

режими у «Посібнику з політичних наук» за редакцією Фреда 

І. Грінштейна та Нельсона В. Полсбі, який вийшов у вигляді розділу 8-

томної праці ще у 1975 році [146]. Близько п’ятнадцяти років робота 

Х. Лінца залишалась важливим фундаментом осмислення теоретичних 

засад у вивченні недемократичних режимів. Однак її успіх був 

затьмарений, по-перше, стрімкою мінливістю форм існуючих і появою досі 

невідомих видів недемократичних систем наприкінці Холодної війни, які 

американський політолог не міг об’єктивно охопити поглядом. По-друге, 

суб’єктивістської установкою дослідників, які захопилися поясненнями як 

авторитарні режими демократизуються, замість того, щоб розпочати з 

дослідження природи та класифікації видів недемократичних режимів 

(тобто відповісти на питання: «що таке авторитаризм?»). 

Із кризою демократичних очікувань протягом другої половини 1990-

х років, у 2000-у році Х. Лінц видав цю роботу як авторську монографію. У 

новій першій главі розглядаються роботи з авторитарних режимів, 

починаючи з 1975 року. В світлі реальних змін у світі, Х. Лінц відчував, що 

його оригінальне написання може залишитися з новим вступом.  

Підхід Х. Лінца був таксономічно зорієнтованим із самого початку. 

Він класифікує, каталогізує та згруповує режими в типології. У свою 

чергу, ці типології пояснюють критичні інституційні особливості 
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недемократичних режимів (наприклад, тоталітарні режими мають 

моністичний центр влади, фундуючи ідеологію та широкомасштабну 

мобілізацію громадян [146 с. 70], а їхні лідери (керівництво) абсолютно 

неконтрольоване з боку суспільства). Х. Лінц визнає основні труднощі, з 

якими його типології зіткнулися впродовж останнього чверті століття. 

Перш за все, світ змінився. Тоталітарні держави, здебільшого, зникли. Нові 

типи недемократичних режимів, як іранська теократія, не вписуються в 

типологію Х. Лінца 1975-го року.  

Х. Лінц визнає ці труднощі, але залишається прихильником 

таксономічного підходу. Наприклад, він запитує, чи справді фашистська 

Італія була тоталітарною [146, с. 7]. По-друге, Х. Лінц визнає, що він 

нехтував кількома складовими недемократичних режимів у роботі 1975 

року. Серед необхідних доповнень він наводить найважливіше – військові, 

релігійні та суспільні чинники розвитку політичних режимів. Х. Лінц 

високо оцінює роботу Альфреда Степана щодо військових режимів і 

відзначає свої нещодавні твори про релігію та суспільство. Інші упущення 

розглядаються по-різному. Х. Лінц визнає, що йому не вистачає досвіду, 

щоб написати про економічні наслідки функціонування режимів. Окрім 

того, він критикує тих, хто використовує в основі економічний підхід, 

оскільки ці автори «ігнорують важливість інститутів і політичну 

легітимність» [146, с. 32]. Нарешті, Х. Лінц зазначає, що він не 

поглиблював свій інтерес щодо впливу інакомислення та протестних рухів 

на режими [146, с. 26-27], які невдовзі сколихнуть деякі посткомуністичні 

режими (у Сербії, Грузії, Україні та Киргизії). 

Щодо головної цінності праці Х. Лінца для подальшої типологізації 

політичних режимів. Тут варто задатись питанням наскільки корисним є 

таксономічний підхід до теперішнього розуміння того, як працюють 

недемократичні режими. Х. Лінц визнає, що методологічна техніка вимагає 

ідеальних типів і що багато режимів підходять для одного або декількох 

варіантів ідеального режиму [146, с. 25]. Він також часто пропонує нові 
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форми режиму. Щоб пристосуватися до «останньої хвилі квазіанархічних 

режимів», Х. Лінц створює новий ідеальний тип «хаосократії» (адаптовано 

дослівн. «хаократії», в оригіналі – «chaocracy») – правління хаосу та 

натовпу [146, с. 32]. 

Чим складніша група режимів, тим гірше придатність і тим менш 

корисною є будь-яка типологія. Крім того, оскільки типологія є статичною 

в часі, вона не надає необхідної інформації про динаміку недемократичних 

режимів. Він залишається прихильний типологічному підходу, 

незважаючи на визнані ним самим недоліки. Проте, головною цінністю 

його типології є принципи її побудови. Замість того, щоб розміщувати 

різні типи політичних систем на єдиному суцільному континуумі режимів, 

Х. Лінц першочергово виокремлює декілька критеріїв, завдяки яким стає 

власне й можливим співвідношення режимів. Вихідним тут стає 

визначення Хуаном Лінцем поняття авторитарних режимів – це «Політичні 

системи з обмеженим, не відповідальним (перед громадянами – Р. К.) 

політичним плюралізмом, без розробленої та спрямовуючої ідеології, 

проте з особливими менталітетами, без широкої та інтенсивної політичної 

мобілізації, за винятком деяких ситуацій їх розвитку, і в якій лідер або 

іноді невелика група здійснює владу в межах формально невизначених 

меж, але насправді досить передбачуваних» [170, с. 159]. 

Відтак, Х. Лінц з самого початку визначив «ідеологію», 

«мобілізацію», «лідерство» та «плюралізм» як критерії, за якими розмістив 

різновиди режимів на різних шкалах, відповідно до 

характеру/інтенсивності функціонування цих властивостей у відмінних 

політичних системах. У співпраці з А. Степаном він розвинув свої погляди.  
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Рис.1.2. Атрибути політичних режимів 

Джерело: складено автором на основі [137, 171, 172] 

 

З наведеного вище неможливо, абсолютизуючи якусь окрему ознаку, 

встановити пряму залежність між певною характеристикою та 

впорядкуванням політичних режимів між собою. Принаймні, мова йде про 

вказані чотири властивості. Як видно з рисунку 2.1, наприклад, згідно з 

критерієм «ідеологія» між демократією та тоталітаризмом «розмістився» 

лише посттоталітарний режим, а за ознакою «мобілізація» між 

зазначеними режимами – ніякого різновиду «проміжної» політичної 

системи немає. Втім, це не заважає навіть дослідникам гібридного режиму 

і далі продовжувати констатувати, що «сіра зона» розташована «на 

континуумі між ліберальною демократією, з одного боку, і закритими 

авторитарними режимами, – з іншого» [175, p. 5]. 

Підхід Х. Лінца підходить для побудови складних режимних 

концептів, заснованих на декількох комбінаціях, в яких об’єднуються його 

різні атрибути чи визначальні характеристики. Отримані поняття 

розглядаються в дихотомічній формі, оскільки їх функції однозначно 
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налаштовуються для формування різноманітних суттєво відмінних 

сутностей. Окрім диференційованого підходу, дихотомічне положення є 

основним онтологічним уявленням, що використовується для 

концептуалізації режимів [135, 172, 204, 205, 216, 218]. Вчені, які виходять 

з цього, враховують суперечливість понять-режимів. Таким чином, 

визначальні атрибути, які конструюють політичний режим, об’єднують 

його в «обмежену цілісність» [218]. Акцент цього методу спирається на 

відмінності, в першу чергу, в роді, а не ступені. Політичні режими є 

складними явищами, які можуть бути побудовані за допомогою комбінацій 

різних можливих атрибутів і вимірів режиму. 

Отже, одним з основних положень підходу Х. Лінца є те, що режими 

не порівнюються та не вимірюються з точки зору інших режимів. 

Неможливо вимірювати недемократії за ступенем демократії. Це так само, 

якщо ставити наступні питання: «Наскільки тоталітаризм є режимом 

демократичним?» «Наскільки демократичним є авторитарний режим?» 

«Які тоталітарні характеристики притаманні сучасним демократіям?» 

тощо. Натомість, варто застосовувати глибоку рекомендацію Х. Лінца 

щодо системного та самостійного аналізу різних типів режиму і не 

розглядати їх як просто відхилення від одного ідеального типу [146, с. 

253]. 

Замість цього доцільно порівнювати політичні режими, спираючись 

на їх специфічні властивості. Конфігураційний підхід теж підкреслює різні 

способи, якими властивості можуть поєднуватись, щоб визначати тип 

режиму. В доповнення до цього, Л. Гілберт і П. Мохсені використовують 

багаторівневий аналіз політичних режимів, який дозволяє їм приділити 

більше уваги поняттю виборчого режиму – терміну, який нечасто 

обговорюється в літературі. Виборчі та невиборні режими є поняттями 

мета-рівня, що покликані організовувати й упорядковувати поняття 

політичних режимів за своєрідними ярусами. Наявність багатопартійних 

виборів є визначальним чинником виборчого режиму. Наприклад, 
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Радянський Союз не був виборчим режимом, оскільки в ньому не 

проводились багатопартійні вибори. Замість цього він був 

неелекторальним (nonelectoral) режимом, або режимом, який проводив 

вибори тільки з одним учасником – однопартійні вибори.  

Раніше політичні режими класифікувались як електоральні й 

неелекторальні на підставі багатопартійності. Це багато в чому і визначало 

їхню належність до демократичного та недемократичного типів режимів. 

Однак, «третя хвиля» певної мірою універсалізувала цю ознаку і сьогодні 

авторитарні режими масово дозволяють існування опозиційних, хоч і 

підконтрольних партій, або – непідконтрольних, однак маловпливових, у 

своїх політичних системах. Натомість «конкурентні багатопартійні вибори, 

які відбуваються в недемократичному контексті є корисним способом 

визначення електорального режиму, щоб відокремити гібридні режими від 

своїх авторитарних (невиборчих) аналогів [137, p. 275-276]. 

Л. Гілберт і П. Мохсені визначають конкурентні багатопартійні 

вибори, використовуючи ідеї, отримані в працях Дж. Сарторі та 

С. Левіцкого і Л. Вея. Конкурентні вибори – це ті, «в яких можуть брати 

участь більш ніж один центр влади з різними соціально-економічними 

інтересами, представляючи серйозну електоральну загрозу 

інкумбентам» [165, p. 55]. Під «центром влади» (термін Аренда 

Лейпхарт [166]) мається на увазі як індивідуальна, фракційна, так і 

інституційна сила, наприклад, партія, з помітно відмінною політичною 

платформою та ресурсною базою. Чим вище конкурентність, тим більша 

близькість виборчих результатів повинна бути між різними центрами 

влади [137, p. 278]. Таким чином, вибори на змагальній арені розподіляють 

владу між різними політичними групами. На противагу цьому, 

неконкурентні вибори відбуваються в умовах, коли не існує серйозних 

загроз монополії влади правлячій партії. Показником в даному випадку 

закономірно слугує оборот, або змінюваність влади.  
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Поряд з С. Хантінгтоном [96], Б. Геддес [136], А. Пшеворським [204], 

і Дж. Ганді [135], Л. Гілберт і П. Мохсені вважають, що оборот влади 

підтверджує поразку інкумбента і передачу владних повноважень. Тому 

він і вказує на реальний виклик чинному інкумбенту (передусім, 

президентові) і це конкретно впливає на розподіл влади серед політичної 

еліти. Американські політологи стверджують, що політичний режим, який 

відчуває чергування влади, кардинально відрізняється від режиму, в якому 

одна партія є єдиним учасником публічного процесу протягом значного 

періоду часу через тривалі наслідки, що чергування влади може мати для 

на динаміку режиму (такі, як розробка державної стратегії розвитку).  

Автори визнають, що після завершення холодної війни оборот не 

обов’язково вказує на функціонування демократичного типу політичної 

системи. Проте, він точно є індикатором виборчого режиму, або режиму, 

який має конкурентні багатопартійні вибори. Тому з’являється підстава 

стверджувати, що і демократія, і гібридний режим є підтипами виборчого 

режиму. Звідси – щоб дана тези була якомога більш аргументованою – 

Л. Гілберт і П. Мохсені вказують на те, що «виборчий режим вимагає 

обороту, принаймні, в чотирьох послідовних циклах (або протягом 

двадцяти років) на виборах у президенти чи до законодавчого органу 

влади» [137, с. 279].  

Запропонована дослідницька стратегія кодифікує та закріплює 

концептуалізацію недемократичних режимів Х. Лінца, стандартизуючи 

поріг, що відокремлює гібридні режими від авторитарних. Авторитарні, 

тоталітарні та султаністські системи не є виборчими режими, тому що 

вони не мають конкурентні вибори. Як показано на рисунку 1.3, напруга 

навколо авторитарного типу послаблюється, зменшуючи джерело 

концептуальної плутанини, яке існувало навколо проблеми розмежування 

гібридних і авторитарних режимів. 

Примітно, що сучасне визначення виборчих режимів вказує на 

основу концептуального простору гібридних режимів. Гібридний режим, 
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представлений, зокрема його підтипом «змагальний авторитаризм» на рис. 

1.3, не був врахованим у класичних концептуалізаціях політичних режимів 

у зв’язку з його конкурентним характером. Як такі, недемократичні 

режими з конкурентними багатопартійними виборами відсутні в 

класифікації Х. Лінца. Подібний теоретичний розрив можна також виявити 

у працях Дж. Сарторі [217]. У минулому, в цілому прийнято було вважати, 

що режими, які проводять конкурентні вибори були багатопартійними 

демократіями, на відміну від ототожнюваних з однопартійними 

незмагальними авторитаризмами. Л. Даймонд із цього приводу зазначав, 

що: «Звичайно Лінц не визначав серед своїх головних авторитарних семи 

типів режиму нічого подібного до «змагального авторитаризму» 

С. Левіцкого та Л. Вея. Це і не дивно. Даний тип гібридного режиму, який 

сьогодні настільки розповсюджений, – продукт сучасного світу» [122, с. 

24]. 

 

Рис. 1.3. Концептуальна карта політичних режимів 

Джерело: [137, с. 280] 

 

Сучасні гібридні режими займають такий ключовий теоретичний 

простір, за якого проводяться конкурентні багатопартійні вибори, 

незважаючи на нерівномірність політичного ігрового поля [163, 165]. 

Якість конкуренції, що розуміється як загальні правила виборчої гри, 

є другою складовою у композитній класифікації політичних режимів 

Л. Гілберт і П. Мохсені. На основі теоретичного доробку Дж. Сарторі [217] 

«конкуренція» відрізняється від «конкурентоспроможності». Для чіткості 
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дослідники позначають цей вимір як «громадянські свободи», спираючись 

на ідею Р. Даля [117], що громадянські свободи забезпечують мінімальні 

умови процесуальної демократії, забезпечуючи чесну конкуренцію. 

Ступінь громадянських свобод, таких як свобода слова, зборів і право на 

альтернативні джерела інформації, свідчить про особливості ліберальних / 

неліберальних відносин у суспільстві. Що стосується конкуренції, то 

надійне виконання громадянських свобод створює більш чесні умови 

виборів для конкуруючих партій [137, p. 285]. 

Звідси – два важливих для класифікації режимів параметра – 

«конкурентоспроможність» як умова та «конкуренція» як структура в 

системі поділу політичних режимів. Демократії є конкурентними 

режимами з чесною конкуренцією, тоді як авторитарні режими є 

неконкурентними режимами з недобросовісною конкуренцією. Гібридні 

режими займають концептуальний вакуум конкурентних режимів із 

недобросовісною конкуренцією. Отже, з перевизначенням виборчого 

критерію, підкреслюючи межі між конкурентним та неконкурентним 

режимами, важливо розмежовувати демократичні режими та гібридні 

режими, з одного боку, від авторитарних – з іншого. На відміну від цього, 

якість конкуренції є важливим елементом для диференціації демократій від 

недемократичних (гібридних і авторитарних) режимів. 

Ступінь опікунського втручання також є важливим аспектом 

класифікації режиму. Опікунські органи (англ. «tutelary bodies») або 

зарезервовані сфери влади належать до невиборних інститутів. Це такі, як: 

військові, монархи або релігійні авторитети тощо, які втручаються в 

політику. Багато дослідників висвітлили роль опікунських органів, які 

обходили політичні механізми демократичного прийняття рішень, 

фактично позбавляючи такі режими можливості бути класифікованими як 

демократії. Підкреслюючи лінію між демократією та недемократією, 

А. Шедлер стверджує, що опікунські інститути стримують порядок денний 
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обраних посадовців або накладають вето на їхні рішення, порушуючи 

важливі зв’язки в ланцюгу демократичного вибору [165, p. 39].  

Крім того, при визначенні типу режиму необхідно враховувати 

інституційний склад опікунських органів, оскільки різні недемократичні 

інститути мають важливі наслідки для порівняльних досліджень. 

Наприклад, С. Хаггард і Р. Кауфманн [141] та Б. Геддес [136] вносять 

значний вклад у теорію режимів, показуючи, що різні типи авторитарних 

режимів, таких як військові й однопартійні системи, виробляють різні 

періоди життєвого циклу режиму та відмінні шляхи переходу. 

На відміну від одномірної та лінійної класифікації режимів, на рис. 

1.4 показана багатомірна матриця типів режиму, що її пропонують 

Л. Гілберт і П. Мохсені. Куб побудований на теоретично визначених осях 

конкуренції, опікунського втручання та громадянських свобод. Три виміри 

на кубі враховують лише багатопартійні режими – політичні системи, що 

складаються з кількох партій, присутніх на виборчій арені. 

Небагатопартійні режими не класифікуються згідно з цими атрибутами 

режиму і не включені до аналізу, будучи однозначно авторитарними. 

Назви різновидів гібридних режимів ґрунтуються залежно від відповідного 

розташування на кубі заданих осей.  
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Примітки: 

X–вісь: конкуренція; 

Y–вісь: громадянські свободи; 

Z–вісь: опікунське втручання; 

ГР – гібридний режим. 

Рис. 1.4. Конфігураційна модель типів політичних режимів [137, p. 

293] 

 

Розплутуючи джерело концептуальної плутанини в сучасній 

класифікації на рівні електорального режиму, Л. Гілберт і П. Мохсені 

переосмислюють загальну концепцію виборчих і неелекторальних 

режимів. Вона також демонструє теоретичний розрив із більш старими 

напрацюваннями, створюючи концептуальний простір для 

недемократичних неавторитарних режимів, які мають назву гібридні 

режими. Висвітлюючи можливі багатомірні конфігурації, які можуть 

містити типи режиму, можна встановити інший порядок демократичних, 

гібридних та авторитарних режимних відношень. Хоча класифікація 

сучасного політичного режиму переважно базується на одномірному 

континуумі, політологи відроджують багатовимірну концептуалізацію 
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режимів, що ґрунтується на конкуренції, опікунському втручанні та 

громадянських свободах. Як результат, їх концептуальна перспектива 

може допомогти стандартизувати зміст гібридного режиму та полегшити 

деякі концептуальні сум’яття в існуючій літературі. 

Серед недоліків цього підходу, варто вказати на недостатність 

зазначених трьох показників, якщо мова буде йти про форми гібридних 

режимів, для яких визначальними є інші атрибути, передусім, слабкість 

верховенства права чи вкрай незадовільне та неякісне врядування. По-

друге, якщо порівнювати з іншими класифікаціями [120, 212], виявляється 

абсолютизація значення одних показників на шкоду іншим, які здатні 

«компенсувати» втрату позицій у рейтингах демократії. Саме так 

здійснюють дезагреговані системи ранжування країн [120, 134]. Оскільки 

самі автори конфігураційного підходу, підкреслюють багатомірність 

політичних режимів, то особливо важливим є ретельний і виважений 

підбір їх атрибутів. Наприклад, деякі автори однозначно стверджують, що 

Марокко та Сінгапур це типові зразки гібридного типу режиму [120, 121]. 

Водночас Іран протягом своєї історії ніколи не переривав авторитарну 

монополію на владу, в підтвердження чого є системні обґрунтування [230]. 

Потенційно доробок значної кількості вчених можна було б 

узагальнити ще в декілька підходів. Однак, на сьогодні їм бракує 

концептуальної визначеності щодо тлумачення гібридного режиму, яка 

дозволяла б рухатися від первинного теоретичного концепту до все більш 

абстрактних конструктів, розгортаючи всю структуру теорії політичних 

режимів. З іншого боку, в них існують труднощі з інкорпорацією концепції 

гібридного режиму в більш широкий дисциплінарний контекст теорії 

режимів. 

Наприклад, поширеним є напрям, в якому автори намагаються 

побудувати недемократичний і неавторитарний тип режиму, не 

застосовуючи ці ключові терміни у своїх назвах. При цьому іде певною 

мірою абсолютизація лише одного з властивих йому атрибутів: 
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«плюралізм за замовчуванням» (Л. Вей), «політика домінуючої влади» та 

«безплідний плюралізм» (Т. Карозерс), «міксований режим» (Б. Геддес) 

«керований плюралізм» (Х. Бальцер), «демокрадура» та «диктабланда» 

(Г. О’Доннел і Ф. Шміттер), лібералізоване самодержавство (Д. Брумберг), 

«анократія» (М. Маршал і К. Джагерс) тощо. 

Крім того, деякі автори не зовсім вдало спробували поєднати вже 

існуючі, але протилежні як за змістом, так і за обсягом, бінарні категорії в 

єдиний режим, уявляючи його в якості гібридного. Зокрема, М. Боґаардс 

об’єднує різнопорядкові концепти «виборчого авторитаризму» і 

«дефектної демократії», ґрунтуючись здебільшого на застарілому критерії 

багатопартійних виборів. У такому випадку побудови «двокореневої 

стратегії», як було доведено вище, «гібридні режими» включають широке 

коло емпіричних прикладів, які є відверто авторитарними країнами 

(Білорусь, Росія, Таїланд та ін.). 

Та, насправді, домінуючим напрямом у політичній теорії 

залишається погляд на гібридні режими як на підтип авторитарного, що 

включають ту чи іншу характеристику демократичної системи: 

авторитаризм «з політичними партіями» (Н. Ецроу й Е. Франц), «з 

виборами» (Е. Луст-Окар, Б. Геддес), «з законодавчими органами» 

(Дж. Райт, К. Бокс і М. Сволік), або ж узагалі «з номінально 

демократичними інститутами» (Дж. Ганді). Проте, в такому разі гібридний 

режим виступає здебільшого ще однією назвою авторитарного, не 

характеризуючись якою-небудь своєрідністю, що емпірично дуже легко 

спростувати. 

Таким чином, десятиліття перебування приблизно на тих самих 

позиціях у рейтингах показників прав і свобод, верховенства права та 

якості урядування, регулярні зловживання політичною владою з боку 

інкумбентів і їх опора на неформальні інститути в більшості гібридних 

режимів, змушують серйозно підійти до ґрунтовного та системного 

вивчення цього політичного феномену. В режимах гібридного типу – хоч 
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якими б різними всі вони не виглядали – є спільні характеристики, що 

зумовлюють специфічну логіку їх функціонування і певні механізми 

стабілізації.  

Тим не менш, спільна головна ознака, що прослідковується на 

теоретичному рівні у тій чи іншій мірі в усіх авторів – домінування 

неформальних інститутів над формальними. Це є причиною порушення 

хоча б однієї з ознак демократичного мінімуму, проте не дозволяє 

монополізувати політичну владу в країні будь-якій групі, як при 

авторитаризмі. Крізь іншу призму бачення, з головної властивості можна 

виокремити два атрибути гібридного режиму: в країні із цим типом 

режиму обов’язковими є недотримання верховенства права (якщо б його 

дотримувалися, в країні була, навіть не мінімальна, а неконсолідована 

демократія) та конкурентні вибори, які при всіх можливих порушеннях, 

залишають питання їх результатів невизначеними (неконкурентні вибори – 

завжди ознаки нехай і «м’якого», та все ж авторитаризму).  

Спираючись на конструктивні ідеї існуючих підходів до визначення 

гібридного режиму, а також критично проаналізувавши теоретичні засади 

типологій політичних режимів, автор пропонує наступну схему 

концептуалізації гібридного типу політичного режиму. 

Засадничим критерієм розмежування демократичних і 

недемократичних режимів у всі періоди світової історії була ознака 

проведення регулярних виборів вищих посадових осіб у державі. Тому на 

мета-рівні проводиться відсіювання неелекторальних режимів: теперішні 

Бруней, Катар, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Свазіленд та ін. 

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. Такими 

були тоталітарні Німеччина (1933–1945 рр.) та Радянський Союз (1922–

1990 рр.), а в сучасному світі – це, зокрема, В’єтнам (з 1976 р.), Еритрея (з 
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1994 р.), Лаос (з 1975 р.), КНР (з 1949 р.), Куба (з 1965 р.), Північна Корея 

(з 1949-го року) та деякі інші країни. 

Третій етап концептуалізації гібридного режиму передбачає аналіз 

багатопартійних систем і розмежування неальтернативних 

багатопартійних режимів, або систем з гегемоністською партією, і 

конкурентних багатопартійних режимів. При цьому дисертант 

співвідносить і уточнює поняття гегемоністського виборчого режиму та 

система з домінуючою партією. Останній притаманний як гібридному, так 

і демократичному політичним режимам. Після проведеного аналізу, стає 

зрозуміло, що Казахстан, очолюваний Н. Назарбаєвим і партією «Нур-

Отан»; Росія на чолі з В. Путіним і «Єдиною Росією»; Таджикистан за 

президентства Е. Рахмона з гегемонною Народно-демократичною партією 

та ін. не можуть вважатися гібридними режимами через відсутність 

конкуренції у вказаних державах. Такі режими є авторитарними. 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), виокремлюються ті, що 

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 – 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 таких «частково 

вільних» держав дає можливість зробити висновок, що серед основних 

ознак, які не притаманні ліберальним демократіям, однак відносяться до 
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проблем-«супутників» гібридних режимів, окрім несправедливих 

конкурентних виборів, вирізняються:  

1. Визначальна роль у логіці функціонування більшості таких 

режимів або неформальних політичних інститутів, або інституціоналізації, 

в якій і формальні, й неформальні інститути значною мірою визначають 

правила гри акторів у політичній системі; 

2. Недієвість повною мірою принципів верховенства права (включно 

з підзвітним і прозорим запровадження приписів права, юридичною 

визначенністю правовладдя та недискримінацією і рівністю перед 

законом); 

3. Значна частка гібридних режимів характеризується слабкістю 

державних інститутів; при цьому варто розрізняти спроможність держави 

та неефективність урядування, втім остання ознака теж властива більшості 

гібридів; 

4. Загальним правилом чи не для всіх гібридних режимів є проблеми 

з гарантіями дотримання громадянських свобод і, меншою мірою, – 

політичними правами; 

5. Великій кількості гібридних держав властива значна соціально-

політична дезінтеграція суспільства; 

6. На гібридність режимів цих країн впливає незрілість 

громадянського суспільства, а відтак – його невисока активність. 

На рівні статистичних кореляцій високий рівень демонструє 

взаємозв’язок гібридного типу політичного режиму з рівнем корупції вище 

середнього. Помітний рівень залежності показує взаємозв’язок гібридних 

режимів із країнами, в яких домінує, або високий показник підданського 

типу політичної культури. 

Таким чином, 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 
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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.  

Більш атрибутивно-орієнтованим може вважатися наступна 

дефініція гібридного політичного режиму: інтегрована сукупність 

формальних і неформальних політичних інститутів, яка визначає 

плюралістично-конкурентне, проте несправедливе виборче середовище у 

політичній системі, поряд із домінуванням неправових і водночас не 

репресивних методів реалізації влади, непідзвітністю еліти і численними 

порушеннями громадянських прав і свобод. 
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Висновки до першого розділу 

Таким чином, умови на початку 1990-х років створили віртуальний 

«ідеальний шторм» для диктатур. У всій Африці, країнах колишнього 

Радянського Союзу та деяких інших країнах автократи зіткнулися з 

серйозними фінансовими кризами, слабкими чи зруйнованими державами 

й інтенсивним міжнародним тиском щодо проведення багатопартійних 

виборів. Через нестачу ресурсів, зовнішніх союзників і надійних інститутів 

примусу, багато хто із цих автократій опинився у важкій кризі. 

Результатом став широкомасштабний «плюралізм за замовчуванням», за 

якого конкуренція та навіть оборот влади відбулися через те, що урядам 

ледве вистачало рудиментарних засобів для придушення опозиційних 

викликів. Автократи позбавились влади в Албанії, Білорусі, Беніні, Грузії, 

Заїрі, Конго-Браззавілі, Мадагаскарі, Малаві, Малі, Молдавії, Нігерії, 

Україні та Центральноафриканській Республіці не тому, що вони 

зіткнулись із сильними демократичними рухами, а тому, що вони були 

збанкрутілими, їхні держави перебували ослабленими, а в більшості 

випадків вони втратили контроль над примусовим апаратом. Аналогічним 

чином, уряди Габону, Камбоджі, Камеруну, Киргизстану, Мозамбіку, Росії 

(1996 р.) та інших країн допустили конкурентні багатопартійні вибори, 

оскільки їм не вистачало навіть мінімальної спроможності протистояти їм. 

В розділі узагальнено теоретичні напрями осмислення сутності 

феномену гібридного режиму. Основними підходами до концептуалізації 

гібридних режимів слід вважати т.зв. «демократію з прикметниками» і 

«авторитаризм із прикметниками», а також конфігураційний підхід. 

Доведено, що інші напрями дослідження є менш послідовними у 

концептуальних висновках. Проаналізовано переваги та недоліки кожного 

підходу крізь призму створення єдиної теоретичної основи гібридних 

режимів. 

Обґрунтовано, що гібридний режим доцільно розглядати як один із 

трьох основних типів політичного режиму – на рівні з демократією та 
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авторитаризмом. Гібридний політичний режим визначено як інтегровану 

сукупність формальних і неформальних політичних інститутів, що 

визначає плюралістично-конкурентне, проте несправедливе виборче 

середовище у політичній системі, поряд із домінуванням неправових і 

водночас нерепресивних методів реалізації влади, непідзвітністю еліти 

суспільству та численними порушеннями громадянських прав і свобод. 

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 
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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 таких «частково вільних» держав дав можливість виокремити й 

інші типові ознаки гібридних режимів.  
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РОЗДІЛ 2 

ВАРІАТИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГІБРИДНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 

Вихідним теоретичним моментом трансформації політичних режимів 

є їх типологія. Проблема типологізації гібридних режимів пов’язана з тим, 

що для означення такого типу режимів в сучасній політологічній 

літературі вживається велика кількість термінів, які не виключають, а 

часто навіть включають, один одного. Проте це також перешкоджає 

подальшому виробленню уніфікованої класифікації даного явища. 

Результатом цього є те, що одна країна може асоціюватися з більш ніж 

одним типом самого «гібридного режиму». Хрестоматійним у даному 

випадку є приклад класифікації політичного режиму в Малайзії, який різні 

вчені встигли охрестити як «квазі-демократія» (Л. Морліно), «змагальний 

авторитаризм» (С. Левіцкий і Л. Вей), «електоральний авторитаризм» 

(А. Шедлер), «напівавторитаризм» (М. Оттавей) та ін. Тому, вивчення 

наслідків трансформацій «третьої хвилі» ускладнюється саме наявністю 

численних зменшених підтипів демократії та авторитаризму, відсутністю 

всеохоплюючої схеми, яка б могла пояснити взаємозв’язки між різними 

типами, запропонувати загальні критерії їхнього подальшого вивчення та 

класифікації [5, с. 18; 75, с. 68-69; 106, с. 400]. 

Малодослідженим аспектом пов’язаним із типологізацією і 

класифікаціями гібридного політично режиму залишається трансформація 

різних форм даного режиму, а саме особливості такого процесу. Забігаючи 

наперед, слід зазначити, що специфіка трансформації гібридного режиму у 

широкому значенні полягає в конкретних тенденціях і закономірностях 

переходу як до даного типу політичного режиму (з демократичного чи 

авторитарного), так і в притаманних лише йому моделях перетікання з 

одного різновиду інституційних комбінацій режиму в інший всередині 

власне гібриду. 
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Перш ніж почати розглядати особливості трансформації різних форм 

гібридного політичного режиму, необхідно визначити, що розумітиметься 

під «трансформацією». Вивчення проблем політичних трансформацій 

протягом майже половини століття розвивається в рамках транзитології. 

Транзитологія – це специфічна галузь наукових досліджень, що виникла як 

субдисципліна порівняльної політології, і була з самого початку покликана 

вивчати процеси переходу країн з авторитарними режимами до 

демократичних режимів. Транзитологія вивчає також випадки невдалих 

переходів, коли процеси демократизації та лібералізації не призводять до 

встановлення демократії. Крім того, проблематика транзитології зачіпає 

такі класичні теми політичної компаративістики як порівняння політичних 

інститутів, виявлення найбільш стабільних політичних систем, вивчення 

впливу електорального законодавства тощо. 

У транзитологічній літературі 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 й, інколи, як 

синоніми. У західній політології склалися дві основні позиції щодо 

вивчення трансформаційних процесів: перша з них вивчає «перехідний 

період» сам по собі та пов’язана з поняттям transition; друга розглядає 

безпосередньо модель «перехідного суспільства», тобто трансформацію 

політичного режиму – transformation [47, с. 46]. 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, що 

регулюють відносини між ними» [14, с. 16]. 

Аналіз трансформаційного політичного процесу, який здійснюється в 

рамках транзитології, спирається на взаємодоповнюючі та 

взаємокоректуючі підходи. Завдяки структурному підходу в кожному 
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конкретному випадку визначається комплекс екзогенних / ендогенних 

чинників (соціально-економічних, соціально-культурних, геополітичних та 

ін.), які жорстко не детермінують розвиток перехідної політичної системи, 

але створюють певні умови, інтенсифікують або сповільнюють 

демократичний транзит. Значущою перевагою даного підходу є положення 

про диверсифікацію набору структурних чинників, що впливають на 

політичний процес в ході етапів встановлення та утвердження демократії. 

Демократичний транзит при цьому слід розуміти як наслідок взаємодії та 

взаємовпливу сукупності чинників політичного розвитку. 

Процедурний підхід до аналізу трансформаційних перетворень 

акцентує увагу на стратегіях і практиках політичних акторів 

інституційного, інфраструктурного й особистісного рівнів. Досягненням 

цього підходу є «виявлення взаємозв’язків між характером взаємодії 

акторів різних рівнів і формою демократичного транзиту. Найбільш 

сприятливі для становлення демократії результати досягаються в умовах 

певного консенсусу між конфліктуючими та конкуруючими сторонами. 

При цьому важливо підкреслити, що подальший розвиток і вкорінення 

демократії передбачає все більшу трансформаційну активність акторів 

особистісного й інфраструктурного рівнів. У рамках даного підходу 

демократичний транзит представляє собою послідовність етапів, в ході 

яких реалізуються політичні практики й активність суб’єктів політики з 

метою побудови демократичного суспільства» [7, с. 11]. 

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 виходить із розуміння того, що 

стійкість демократичних правил, норм і процедур забезпечується 
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необхідними якостями інституційної структури. При цьому демократичний 

транзит є процесом політичного розвитку під впливом сукупності 

формальних і неформальних чинників. 

Неоінституційний підхід сформував нове бачення дослідження 

інститутів, взаємовпливу держави та суспільства, специфіки політичної 

поведінки. В контексті аналізу трансформацій політичних режимів цей 

дослідницький напрям вплинув на приділення більшої уваги вивченню 

ролі політичних акторів, їх стратегій та контекстуальних обмежень їх дій, 

що дозволило, в підсумку, представити трансформацію систем як 

цілеспрямований процес інституційно-поведінкового конструювання, а не 

лише як наслідок структурних еволюцій, на чому наполягали теоретики 

пануючого тоді в політології модернізаційного підходу. Засновник 

транзитології Данкварт Растоу наполягав: «Перехід до демократії – 

складний і заплутаний процес, що тягнеться багато десятиліть. Все це, 

однак, не виключає свідомого висунення у процесі підготовчої фази таких 

цілей, як виборче право або свобода опозиції. Не означає це і те, що країна 

може стати демократією лише через непорозуміння. Навпаки, підготовча 

фаза завершується лише тоді, коли частина політичних лідерів країни 

приймає свідоме рішення визнати наявність різноманіття в єдності й 

інституціоналізувати з цією метою деякі основоположні механізми 

демократії» [74]. 

Звернення до історичного інституціоналізму як до методології 

пов’язано з невдоволенням у результатах аналізу політичного розвитку 

різних країн. Інституціоналісти цього напряму, зокрема, задались 

питанням, яке в теоріях політичних режимів і систем так і не було 

вирішено: чому імплементація формально схожих політичних інститутів 

(таких як конституції, закони, адміністративно-політичні моделі устрою 

держави тощо) призводять до неоднакових результатів?  

Для історичного інституціоналізму основний інтерес представляє 

вивчення виникнення, збереження та адаптації інститутів [195, с. 42]. 
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Важливі не лише цілі, які ставлять перед собою актори приступаючи до 

політичної взаємодії, але й результати (як умисні, так і ні) такої взаємодії в 

історичній перспективі. Для пояснення перерахованих вище категорій 

історичний інституціоналізм контактує з історичною наукою, соціологією 

та філософією для розуміння ідей, які лежать в основі виникнення та 

розвитку того чи іншого інституту, а також для побудови причинно-

наслідкових зв’язків.  

В історичному підході важливо зрозуміти як ідеї, інтереси та позиції 

акторів створюють переваги і як та чому вони змінюються з часом [195, с. 

43]. Якщо інститути є формами обмежень, створеними людьми для того, 

щоб надати певну структуру людським взаєминам [61, с. 18.], важливо 

зрозуміти хто ці люди, які посади в політичній структурі вони займають, 

якими ресурсами володіють. Тут можливі два підходи. Відповідно до 

першого ключову роль в організації інститутів відіграють держава, еліти й 

інтелектуали. Це підхід «зверху вниз». Другий підхід, «знизу вгору» 

вважає, що в організації інститутів задіяні більш широкі суспільно-

публічні прошарки та групи. Обидва підходи не суперечать, але 

доповнюють один одного. Забігаючи наперед, варто зазначити, що ці два 

напрями будуть апробовані в третьому розділі, на прикладі вітчизняного 

матеріалу. 

Історичний інституціоналізм розглядає публічний політичний процес 

і зміни як дискретні, що характеризуються тривалими періодами відносної 

стабільності (згаданий вище «ефект колії»), що переривається 

турбулентними, формативними моментами» [201, с. 1276]. У формативний 

період відбувається переформулювання порядку, формування нової 

політичної адміністрації та виникнення нових коаліцій. Моменти коли 

відбуваються події, що призводять до різкої зміни інституційного 

середовища, отримали назву «критичних точок» (critical junctures). 

Кристалізація методології історичного інститутуціоналізму в рамках більш 

широкого підходу неоінституціоналізму відбувається в орієнтації на 
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повернення інтересу до держави як об’єкту порівняльних досліджень з 

одного боку, і важливості вивчення інституційного устрою (формального і 

неформального) для розуміння логіки політичної поведінки вибору того чи 

іншого курсу. 

Історичний інституціоналізм добре пояснює чому та чи інша 

інституційна система відтворює себе в часі, але не пояснює причини її 

виникнення та встановлення [201, с. 1283]. Його також складно 

використовувати для більш-менш верифікованого прогнозування. Згадані 

вище «критичні точки» історії здатні в значній мірі змінювати 

встановлений хід речей. Якщо одна з основних тез критики теорії 

раціонального вибору полягає в тому, що вона занадто абстрактна, то 

історичний інституціоналізм тяжіє до зайвої описовості, набору історичних 

прикладів. Історичний інституціоналізм можна віднести до теорій 

середнього рівня, об’єктом яких стають окремі явища людської взаємодії. 

Продовжуючи порівняння можна сказати, що з когнітивної точки зору 

теорії раціонального вибору властива дедукція, а історичного 

інституціоналізму індукція. 

Незважаючи на зазначені обмеження методу, історичний 

інституціоналізм представляється евристично цінних підходом для 

розуміння політичних процесів у країнах, що проходили через численні 

трансформації та зміни політичних режимів. До таких країн безсумнівно 

належить і Україна, де для розуміння того, що відбувається зараз 

необхідно, в тому числі, звертатися в минуле заради пошуку причин і 

смислів. Неоінституціональна теорія з її численними підходами достатня 

об’ємна для багаторівневого дослідження політичних явищ. 

Саме по собі існування та відтворення інститутів не означає того, що 

вони «правильні» або ефективні з точки зору об’єктивних і суб’єктивних 

оцінок. Критеріями правильності інститутів у соціологічному підході є 

легітимність і «логіка відповідності» (logics of appropriateness), яка 

визначає ролі та моделі поведінки акторів і спрямовує їх діяльність. Як і 
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історичні інституціоналісти, «соціологи» відзначають важливу роль історії 

в становленні інституційного порядку. Згідно Р. Патнемом, «соціальний 

контекст та історія найглибшим чином зумовлюють ефективність 

інститутів» [65, с. 226]. 

Новий інституціоналізм вивчає реальні, сутнісні характеристики, 

специфіку функціонування та зміни інститутів, у першу чергу, – 

політичних. За допомогою даного методологічного підходу оцінюються 

інституційні наслідки, результати реалізації державної політики та 

прийняття рішень у політичних режимах. До ключових змінних в 

інституційному аналізі можна віднести три типи явищ: 1) формальні та 

неформальні інститути; 2) стабільні в довгостроковій перспективі 

інститути й інститути, схильні до змін; 3) інститути (і пов’язані з ними 

моделі поведінки), що ґрунтуються на стратегічному (раціональному) 

розрахунку й інститути, основою яких є норми, традиції, культурні коди 

тощо. 

Центральне поняття історичного інституціоналізму це так званий 

«ефект колії» (path dependence). О. Аузан визначає його як 

«інституціональну інерцію, яка утримує країну в певній траєкторії» [2, с. 

117]. На її збереження впливають сукупність раніше прийнятих рішень і 

відсутність готовності до зміни сформованого статусу-кво. Важливу роль 

також відіграють неполітичні чинники. Якщо «ефект колії» сильний, 

інституційний дизайн «зверху» може бути утруднений. Спроби реформ 

можуть наштовхуватися на протидію сформованої системи, а нові 

інституційні нововведення або відторгатися нею, або відтворюватися з 

іншим, часто протилежним змістом. Ефект колії розглядався в роботах 

присвячених, переважно, таким аспектам політичного режиму, як еволюція 

партійних систем країн (в першу чергу, Західної Європи), взаємовідносин 

влади та громадянського суспільства (передусім, у країнах Латинської 

Америки), порівняльного аналізу виборчих систем різних держав [202, с. 

251]. 
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Перші закономірності режимних переходів, що були виявлені на 

матеріалі країн Південної Європи та Латинської Америки, проявили себе в 

різних моделях. Моделі демократичного транзиту (як їх називали самі ж 

класики транзитології) є проявом соціокультурної та політичної орієнтації 

суспільства і влади. Це певна динамічна форма, в рамках якої країна або 

група держав здійснюють перехід від недемократичних різновидів 

політичних систем до форм демократичних і яка встановлює параметри 

подальшого розвитку перехідних суспільств. Як і будь-яка складна 

сукупність явищ, ці моделі групуються в кілька характерних типів. На 

жаль, у межах заданої теми дисертації немає можливості докладно 

зупинитися на кожній моделі. Тому відзначимо деякі основні моменти, які 

дуже важливі з точки зору класичної теорії демократизації і трансформації 

політичних інститутів, звертаючи увагу, передусім, на посткомуністичні 

режими. 

Слід констатувати, що трансформація, на думку визнаних 

транзитологів, як політичний процес відрізняється різноманіттям форм і 

варіантів здійснення, що відбивається на розмаїтті теоретичних 

конструктів, пропонованих дослідниками для його вивчення. Проте варто 

зазначити, що 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. Крім цього, 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.  
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Одним із наслідків цього, хоч і на перший погляд непримітним, 

стало все рідше використання терміну «транзит» і все більша 

концептуальна рефлексія категорії «трансформація». «Попри спільне 

кореневе походження, ці поняття варто категорично розрізняти, особливо 

для їх концептуалізації. Адже вони мають не лише семантичні відмінності, 

але й смислові відтінки, що інколи може бути не менш важливим, ніж 

чітке конструювання концепту. Поняття «трансформація», що з латинської 

transformatio означає перетворення, має принаймні три відтінки. По-перше, 

його використовують стосовно складних об’єктів, у яких можна виявити 

певну структуру. По-друге, це поняття вказує на видимі зміни, як правило, 

поліпшення чогось. Для прикладу – «суспільна трансформація» чи 

«трансформація політичного режиму». У цих випадках говорять про зміни, 

що здійснюються в певному сегменті об’єкта. По-третє, і це найважливіше, 

«трансформація» наголошує на перетвореннях, кінцева мета яких не 

визначена і не передбачувана. Деякі автори, що пропонують макромоделі 

демократизації, це поняття вживають у вужчому значенні чи то як дії еліт, 

які беруть на себе ініціативу в поваленні старого режиму, чи у значенні 

глибоких, ненасильницьких перетворень, відмінних від переходу, реформи 

та революції» [54, с. 58-59].  

Поняття «transition» (транзит), чи буквально – перехід, стосується 

змін політичного, рідше економічного режиму, а не суспільства, як це 

часто мають на увазі. Словникове визначення цього поняття вказує на рух 

від одного стану, форми, місця тощо до іншого. Якщо трансформація є 

більш відкритим поняттям, що потенційно передбачає інваріантність змін, 

то транзит, навпаки, наголошує на початковій і кінцевій точці змін. Саме 

це мали на увазі класики теорії демократизації, коли визначали перехід як 

«інтервал між одним політичним режимом й іншим, протягом якого 

правила політичної гри чітко не визначені» [198, с. 6]. Згідно з таким 

визначенням, перехід починається із заперечення встановленого 
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політичного режиму та закінчується встановленням відносно стійкої 

конфігурації правил, що характеризують новий режим [226, с. 17].  

З теоретичного погляду важливо розрізняти відмінність між рухом 

від існуючого режиму і рухом до нового режиму. Початок такого процесу 

деякі автори називають переходом, суть якого полягає у недотриманні 

наявних правил. Далі виникає потреба встановити нові правила і досягти їх 

визнання. Наступна фаза, яку дехто називає «інсталяцією», передбачає 

встановлення і визначення нових правил [226]. Зрозуміло, що залежно від 

рівня визнання правил, наслідки інсталяції можуть бути різні, від повного 

схвалення до повного заперечення. Остання фаза визначається як процес 

інституціоналізації, який починається з принаймні часткового походження 

правлячих еліт щодо нової сукупності правил і закінчується тоді, коли 

старий інституційний устрій більше не діє. Цей процес включає стабільний 

і нестабільний політичний устрій, що, відповідно, позначений високим та 

низьким сприйняттям головних цінностей кожного окремого режиму. 

Такий мікроаналіз фаз демократизації відмінний від макроаналізу, де увага 

теоретиків демократизації (Х. Лінц, Л. Даймонд) була переважно 

зосереджена на початкових і на кінцевих етапах змін (лібералізації та 

консолідації). 

Між дослідниками і досі немає єдності з приводу етапів чи фаз 

переходу. Одні автори перехід поділяють на три, інколи дві фази, 

останньою з яких є консолідація. Інші поняття «транзит» використовують 

окремо від поняття «консолідація» [145]. Тим не менше, всі дослідники 

політичних змін розглядають перехід як частину ширшого процесу 

демократизації. Проте якщо спочатку вважалося, що зміни від 

авторитаризму до демократії відбуваються своєрідними хвилями, то 

згодом досвід посткомуністичних, а особливо пострадянських країн, 

продемонстрував нелінійність і непередбачуваність таких змін [108, 180, 

177]. Так шведські дослідники Аксель Хаденіус і Ян Теорел виявили, що в 

період з 1972 до 2003 року у 77% (зі 334 спостережень) зруйновані 
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авторитарні режими були змінені новими авторитаризмами. Лише у 79 

випадках (23%) переходи вели до демократії [140, с. 152]. При цьому, 

варто мати на увазі дихотомічний підхід типології політичного режиму. 

Дана тенденція підтвердилася у більшості пострадянських країнах, де 

частина країн повернулася до авторитаризму, а в більшості випадків 

режими стали «гібридними», зберігаючи авторитарну сутність за 

демократичним фасадом [53, с. 159]. 

З проголошенням «кінця» транзитологічної парадигми, а також зі 

зрушенням у концептуалізації гібридних режимів і політичної «сірої зони» 

на початку ХХІ століття, багато вчених по-новому переглянули зміст 

феноменів трансформації та транзиту. Сучасні дослідження 

характеризуються більш докладним їх аналізом і значно відрефлексовані, 

зокрема робиться наголос на неформально-інституційній складовій. 

Врахування методів і об’єктів неоінституціонального підходу вимагає 

предметного розширення в дослідженні політичних трансформацій і 

залучення до «нового» транзитологічного аналізу елементів із соціально-

економічної та культурної сфер, органічно пов’язаних із політичними 

інститутами, без яких вивчення інституційних змін у перехідних 

суспільствах буде неповноцінним.  

Таким чином, у цілому, як форма політичного процесу, 

трансформація – це «глибока, якісна зміна чітко вираженої створюючої або 

деградаційної спрямованості, що викликає в об’єкті трансформації 

морфологічні, структурні, функціональні зміни принципового, корінного, 

сутнісного характеру» [50, с. 252]. Трансформація як процес перетворення 

системоутворюючих і системозмінюючих елементів суспільства 

характеризується наступними ознаками: 

- трансформаційні зміни є якісними, комплексними та 

незворотними, що відрізняє їх від реформування, реорганізації або 

реконструкції [51, с. 5-21]; 
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- трансформаційний процес не передбачає виключно лінійну, 

поступальну та позитивну динаміку, що відокремлює аналізоване явище 

від розвитку, прогресу, модернізації, котрі початково не спрямовані на 

деструктивні наслідки [50; 100, с. 9]; 

- трансформація є відносно швидкою зміною соцієтального типу 

суспільства, яке слід дистанціювати від темпорально радикальних 

революцій і поміркованих еволюційних змін [24, с. 445-448; 50]; 

- трансформація – це не задана векторна зміна, даний процес має 

свої межі й обмеження [34, с. 23]; 

- трансформація пов’язана з аномією, невизначеністю, слабкою 

керованістю, зумовленими змінами в інституційній структурі політичної 

системи [72, с. 52]; 

- зміст трансформаційного процесу в більшій мірі визначають 

політичні актори, які характеризуються певними ціннісними орієнтаціями, 

стратегіями поведінки, рівнями залученості в політичну сферу [24, с. 445-

448; 100, с. 9]. 

Узагальнивши представлені вище погляди, а також перенісши їх у 

площину режимних переходів, можна сформулювати наступне визначення 

категорії «трансформація політичного режиму». Її сутність полягає в 

«якісній і комплексній зміні структури та функціонування політичної 

системи суспільства, динаміка і результативність якого залежить від 

здатності політичних інститутів, політичних акторів і суспільних груп 

реагувати на внутрішні та зовнішні імпульси. Відмінною рисою 

трансформаційного процесу політичного режиму є зміна структури та всіх 

елементів політичної системи: політичних інститутів, політичних норм, 

стратегій політичних акторів, типу легітимності, політичної свідомості та 

політичної культури суспільства [3, с. 286-287]. В підсумку структурні, 

інституційні та поведінково-акторські зміни впливають на характер 

функціонування політичної системи, тобто на зміну режиму. 
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При цьому трансформація політичного режиму може розглядатися як 

процес стадіальний, але не безперервний, що вбирає в себе три 

взаємопов’язаних напрямки: інноваційний (пов’язаний зі створенням 

нових більш ефективних елементів системи), традиційний (стабілізуючий, 

що обмежує радикальні перетворення) і дисфункціональний (що 

виражається в руйнуванні елементів старої політичної системи та, як 

наслідок, в дезорганізації життєдіяльності суспільства). У міру 

трансформаційного руху суспільства домінує щось одне з зазначеного. 

Співвідношення між ними залежать від можливості модернізації 

суспільства, тобто перетворення стихійної енергії трансформації в більш 

організований і керований процес [64, с. 39-40]. 

Політична трансформація в цілому та трансформація політичного 

режиму, зокрема, базується на трансформаційній активності, «що охоплює 

всі соціально значущі дії, що відображають реакції індивідів, організацій, 

груп на зміну інституційних умов їх життєдіяльності, статусів, прав і 

можливостей, і в свою чергу, змінюють ці умови» [91, с. 14-22]. 

Трансформаційна активність виражається не тільки в здатності суспільства 

адаптуватися (пристосуватися) до нових політичних інститутів, а й у 

можливості реалізовувати інноваційні моделі поведінки, в перетворенні 

соціально-політичної реальності. 

Деякі представники сучасного неоінституціоналізму (Дж. Б’юкенен, 

Р. Коуз, Д. Норт та ін.) виходять з того, що існуючі в суспільстві інститути, 

як формальні (закони, офіційні норми, система соціальних установ тощо), 

так і неформальні (загальноприйняті норми поведінки, традиції, ціннісні 

орієнтації тощо) у своїй сукупності утворюють інституційну структуру, 

так звані «правила гри», які організовують і впорядковують суспільство 

[43, 61, 195]. При цьому джерелом інституційних змін в політиці 

розглядається трансформація засад світосприйняття людей, від якої 

відбуваються зрушення їх відношення до цінностей і / чи зміни порядку 

ціннісних уподобань. 
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Аналізуючи особливості політичного трансформаційного процесу, 

важливо враховувати, що формальні інститути здатні замінюватися 

державою у директивний спосіб; натомість обмеженням неформального 

типу властивий еволюційний характер видозміни. Можливо, тому 

створення нової системи формальних інститутів, що супроводжується 

спробами проголосити нові ідеологію та цінності, натрапляють на значні 

труднощі, оскільки практичне тлумачення того чи іншого буде 

визначатися традиційними нормами та способами дії, а не нормативними 

вимогами нової системи. Крім того, в політичних режимах, які 

переживають глибоку трансформацію, коли колишній офіційний «каркас» 

вже зламаний, а новий ще не побудований, «порожнечі», що виникають, 

заповнюються неформальними інститутами та практиками. Як зауважують 

деякі автори, формальні «правила гри» відходять в такому суспільстві на 

другий план, поступаючись місцем неформальним відносинам. Своєю 

чергою та в підсумку, це зрушення – від формальних інститутів до 

неформальних, від явних контрактів до неявних, від стандартних 

трансакцій до персоналізованих операцій – визначає їх інституційну 

природу [32, с. 90]. 

Досліджуючи взаємозумовленість зміни формальних і неформальних 

інститутів суспільства, А. Рибаков прирівняв відносини між ними ринковій 

системі, де визначальним моментом виступає співвідношення попиту і 

пропозиції. Згідно з його підходом, функціонування «інституційного 

ринку» передбачає свого роду конкуренцію між формальними та 

неформальними інститутами, за допомогою якої індивіди здійснюють 

вибір «правил гри» в суспільстві. «Кожен інститут проходить подвійний 

контроль: спочатку він «вводиться» державою через формальний 

політичний ринок, а потім «обирається» індивідами відповідно до їх 

реальних інтересів на інституційному ринку. При цьому відібрані на 

політичному ринку та насаджувані державою правила будуть ефективно 

функціонувати в політиці тільки тоді, коли вони «купуються» на вільному 
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інституційному ринку (за умови, що витрати відмови від даних норм не 

перевищуватимуть за абсолютною величиною вигоди, одержувані від їх 

виконання)» [79, с. 50]. 

Слід підкреслити, що реалізація представленої вище ідеальної моделі 

можлива в умовах вільного політичного ринку, коли інноваційний процес, 

якщо і не ініціюється громадськістю, то, принаймні, зрозумілий і сумірний 

потребам суспільства. До ситуацій із мобілізованим варіантом розвитку, 

моносуб’єктністю влади вказану технологію інституційних змін навряд чи 

можливо застосувати, оскільки функціональне призначення ринку полягає 

в заохоченні вибору інституційних інновацій і добровільних форм 

адаптивної поведінки. Перетворення ініційовані «зверху» часто 

породжують зворотну ситуацію, оскільки не передбачають активної участі 

суспільства у виборі стратегії розвитку й тим самим продукують пасивну 

та вимушену модель адаптації значної частини населення. 

Певною мірою доповнює і коригує «ринковий» варіант 

інституційних трансформацій модель «інституційних спотворень» [29, с. 

39-51]. На думку її автора, ігнорування природи соціальної структури 

культурних зразків і традицій, що існують в умовах трансформації, веде до 

виникнення напівфункціональних утворень. Інституційними 

спотвореннями або деформаціями є такі інституційні форми, які не 

відповідають функціональній природі інститутів і надають деструктивний 

вплив на інституційну систему в цілому. Виявом спотворень виступають 

серйозні та довготривалі зміни: або набуття іншої, не властивої інституту 

функції, або прийняття чужих інституту форм. Оскільки нові інститути 

виникають із наявного інституційного середовища, джерело спотворень 

знаходиться в накладенні нових уявлень на старі інститути і традиції. 

Серед причин інституційних деформацій можна виокремити 

наступні: 
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 впровадження нового інституту ззовні в інституційну структуру 

(новий інститут витісняє колишні інститути, змушує інші інститути 

змінювати звичайні та виробляти нові функції та реакції); 

 зміна функцій і змісту інститутів в результаті їх адаптації до зміни 

зовнішнього середовища (новий інститут не інтегрується, створюючи 

розриви в соціальних відносинах, або адаптуючись, він змінює свою 

функцію і структуру, наслідуючи функції та структури інститутів, які 

заміщаються їм); 

 зміна ставлення до інститутів внаслідок зміни інституціональних 

зразків (інститути перестають відповідати цінностям, нормам, соціальним 

уявленням, тим самим, провокуючи кризу довіри й інтенсифікацію пошуку 

нових інституційних форм); 

 помилкова інституційна політика, що цілеспрямовано деформує 

інституційну систему (в цьому випадку в основу політики закладаються 

неадекватні уявлення про мету змін, їх стратегії, шляхи досягнення, темп і 

послідовність) [8, с. 38]. 

Ґрунтуючись на теорії інституційних спотворень, можна припустити, 

що неадекватність моделі політичної трансформації ціннісних та 

нормативних уявлень в суспільстві визначає форму, глибину 

інституціональних спотворень. Виходячи з того, що ціннісна система задає 

межі трансформації інституційної системи політичного порядку та багато в 

чому визначає інноваційний потенціал суспільства, ігнорування основних 

параметрів ціннісної системи не тільки тягне за собою виникнення різного 

роду інституційних спотворень, а й зумовлює дисфункціональність 

результату трансформації в цілому. 

Підхід С. Кірдіної [34] є одним з найбільш цілісних в поясненні 

інституційних змін, що дозволяє зрозуміти природу нерівноважного 

перебігу трансформаційних процесів. Для дисертації важливий висновок 

автора, про те, що тотальне витіснення базових інститутів 

комплементарними (додатковими) інститутами підриває життєздатність 
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суспільства і тягне за собою посилення потреби у відновленні панівного 

становища інститутів, властивих певній інституційній матриці (свого роду 

«контрреформи»). Спираючись на синтез представлених вище теорій, 

варто підкреслити, що ціннісна система суспільства може розглядатися як 

чинник, що зумовлює баланс між системозмінюючим і 

системозберігаючим компонентами в ході трансформаційного процесу. 

На кожному етапі суспільного розвитку політичний простір 

перебудовує структуру та способи забезпечення стабільності владних 

інститутів, механізми їх реагування на трансформації в соціокультурній 

сфері суспільства. При цьому кожна політична система не тільки прагне 

зберегти свою цілісність і системні ознаки, але й спрямована на створення 

умов, що визначають динамічність її розвитку. У суспільстві, що 

переживає системні трансформації, відбуваються якісні перетворення, 

неминучими наслідками яких виступають взаємообумовлені зміни базових 

інститутів, цінностей, норм, стратегій поведінки політичних акторів. 

Аналізуючи означені проблеми, дослідники [13, с. 15-30; 56, с. 168-169] 

поділяють чинники зміни політичних режимів на структурні (позасистемні 

– соціально-економічні, соціально-культурні передумови демократизації) і 

процедурні (внутрішньосистемні – відображають дії політичних суб’єктів 

у процесі трансформації). 

Підхід, представлений Т. Заславською та М. Шабановою [23, с. 5-24], 

синтезує положення вище представлених позицій і розглядає 

трансформацію інституційної структури суспільства на макро- (системне 

перетворення нормативно-правового простору), мезо- (реформування 

окремих інститутів) і мікро- (зміна базових соціальних практик, тобто 

стійких систем взаємопов’язаної та взаємно орієнтованої поведінки 

суб’єктів у найважливіших сферах життєдіяльності суспільства) рівнях. 

При цьому Т. І. Заславська підкреслює, що «найбільш глибинним і 

надійним критерієм спрямованості трансформаційного процесу, 

показником того, чи веде він до модернізації або, навпаки, до деградації 
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суспільства, служить генеральний напрямок соціокультурних зрушень» 

[83, с. 149-151]. 

Спираючись на зазначені позиції, а також на сформовані в 

політичній науці уявлення про структурно-функціональні особливості 

політичної системи, можна припустити, що модель трансформації 

політичного режиму багато в чому взаємозумовлюється 

внутрішньосистемними процедурними (політичні актори й інститути, 

форми та правила їх діяльності) та позасистемними структурними 

(соціальні чинники політичного розвитку) потоками перетворень, від 

швидкості та спрямованості яких залежить зміна усталених соціальних 

практик (зміна типу політичної діяльності індивідів). 

Принципово важливо відзначити, що позасистемні та, перш за все, 

ціннісні чинники політичної трансформації суспільства, що тут 

виокремлюються можуть бути як умовою динаміки, так і джерелом 

стагнації по відношенню до процесу інституційних змін. Однак самі по 

собі чинники середовища режимної трансформації лише частково 

впливають на виникнення нестійкості політичної системи. Переважання 

системозмінюючих процесів над системоутворюючими виступає 

наслідком несинхронності розвитку інституційної та ціннісно-нормативної 

підсистем в контексті політичної трансформації (в умовах 

трансформаційного процесу швидкість еволюції різних підсистем 

політичної системи відрізняється в ще більших межах, аніж зазвичай). 

Згідно з істонівським підходом до розуміння політичної системи, 

середовищні чинники розвитку легітимують вимоги, які можуть збігатися 

або не збігатися з можливостями існуючих інституційних, нормативних, 

ідеологічних та інших параметрів її функціонування. Модернізаційна 

парадигма (М. Кроз’є, А. Турен) [46, 88], навпаки, розглядає громадянське 

суспільство (зовнішнє оточення політичної системи) як сферу, що реагує 

на інноваційні проекти, ініційовані різного роду політичними інститутами. 

Доцільно виходити з того, що політична система і навколишнє 
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середовище, взаємодіючи між собою, приходять до стану, який можна 

охарактеризувати як адаптацію – двосторонній пристосувальний процес, 

пов’язаний із набуттям системою певного рівноважного стану. 

На думку М. Анохіна, «стабільність у динамічних системах спочиває 

на сукупності нестійких рівноваг між системоутворюючими та 

системозмінюючими процесами. Кожен елемент системи схильний до 

внутрішньої еволюції. Змінюються і функціональні ролі. В результаті 

колишня рівновага зникає. Якщо система не розпадається, то виникає нова 

рівновага, що ґрунтується на зміненому співвідношенні елементів, їх 

модифікованій функціональній пов’язаності» [1, с. 113-115]. Нестійкою 

рівновагою, як зазначає автор, характеризуються також відносини системи 

та зовнішнього середовища. Вони обмінюються імпульсами різної 

інтенсивності. В результаті такого обміну виникає взаємна адаптація. Але 

оскільки зміни в системі та зміни в середовищі відбуваються не 

синхронно, що підриває адаптацію, посилюючи дестабілізуючі імпульси та 

послаблюючи стабілізуючі, то повної адаптації системи до навколишнього 

середовища, як і середовища до системи, бути не може. Можливий лише 

тимчасовий адаптаційний стан, який постійно порушується, вимагаючи 

для свого відновлення все нових і нових зусиль. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що зміна уявлень щодо політичних 

трансформаційних процесів відображає різноманіття теорій і підходів, які 

розглядають інституціональні, структурні та функціональні, суб’єктно-

діяльнісні аспекти даного явища. Найбільшою мірою взаємозв’язок 

інституціональних і політико-культурних складових трансформації 

політичної системи простежується в неоінституціональному підході, що 

синтезує досягнення інституційного, системного, структурно-

функціонального, політико-біхевіоралістського та політико-культурного 

підходів. Аналіз особливостей динаміки політичних процесів в умовах 

трансформації дозволяє зробити наступні висновки: 
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По-перше, повна когерентність між цінностями середовища і 

системи не може бути досягнута в силу диференціації їх суб’єктивних, 

функціональних, темпоральних параметрів (дезадаптація системи та 

середовища в суспільствах, що трансформуються, зумовлена тим, що 

взаємообмін імпульсами ускладнений змінами в динаміці політичних 

процесів); 

По-друге, для ефективного взаємообміну імпульсами між системою і 

середовищем необхідно, щоб їх ціннісні засади не суперечили один 

одному; 

По-третє, ціннісна неузгодженість (втрата консенсусного стану) 

особливо відчутна в суспільствах, що трансформуються, де зміни в системі 

часто істотно випереджають зміни в середовищі. 

Отже, реалізація інновацій у політичній сфері в цілому і формування 

нових політичних інститутів, зокрема, пов’язані з нерівномірною 

циклічною динамікою суспільного розвитку. Розрив між інституційною та 

соціокультурною складовими політичної трансформації, що базується на 

домінуванні неформальних відносин над формальними регуляторами, 

задає параметри інноваційно-реформаторського потенціалу суспільства. 

Готовність населення прийняти політичні нововведення, таким чином, 

залежить від співмірності структурних і процедурних чинників політичної 

трансформації. При цьому стан середовища політичної системи може 

виступати в якості чинника формування і функціонування нових 

політичних інститутів.  

На думку автора така реконцептуалізація феномену трансформації 

поглиблює розуміння варіативності змін у політичних режимах, вказує на 

неможливості швидкого переходу і консолідації інституціоналізованого 

порядку, а також деталізує інституційний аспект. В підсумку режимні 

переходи принципово не можуть обмежуватися лише демократичними 

транзитами поставторитарних суспільств. Послідовне оперування 

категорією гібридного політичного режиму передбачає, що аналіз 
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трансформацій буде здійснюватися через призму більш деталізованих 

систем вимірювання. Класифікації та типології гібридного режиму, який за 

визначенням включає демократичні інститути та недемократичні практики, 

вказують на значно широкий спектр як мінливих режимних перехідних 

ситуацій, так і на розмаїття інституціоналізаваних політичних порядків 

різних трансформаційних суспільств. 

Телеологічність як домінанта попереднього етапу розвитку 

транзитології затьмарювала нелінійні процеси та виявлення 

безпрецедентних неконцептуалізованих результатів режимних переходів. 

Тому, як підкреслив шведський експерт із політичних систем Стафан 

Ліндберг, критикуючи поверхневість первинної парадигми теорії 

транзитів: «реальність набагато складніша, особливо в добу після Холодної 

війни» [167, с. 14-15]. Більше того, багато країн здійснили не одну зміну 

режиму іноді протягом всього кількох років [213].  

Відтак, актуалізується аналіз трансформації режимів 

посткомуністичного макрорегіону, що зазнав найбільш неоднозначних 

результатів і змін, починаючи з початку 1990-х рр., через призму типології 

політичних режимів, згідно з якою останні поділяються на демократичні, 

гібридні й авторитарні. Це не означає, що автор наполягає на використанні 

транзитологами однієї типології, замість іншої, наприклад дихотомічної чи 

градуйованої. Типологізація в політології, загалом, як методологічний 

інструмент – лише засіб, а не мета пізнання об’єкту політичної дійсності. 

Кожна типологія політичних режимів покликана вирішувати завдання, 

поставлені перед нею вченим, а в дослідженні еволюції режимних 

трансформацій більш евристичними є багатоскладні підходи типізації. 

Безпосереднім інструментом вимірювання певних аспектів 

політичних систем є індексування, що дає можливість орієнтуватися у 

динамічному розвитку різних режимів посткомунізму, ідентифікувавши 

їхні типи. На сьогодні у світі існує біля десяти загальновизнаних 

емпіричних рейтингових програм, більшість із яких щорічно чи інтервалом 
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у два роки вимірюють рівень демократичності (або кореляційних із ним 

показників) політичного режиму в кожній країні світу. Авторська 

операціоналізація політичних режимів спрощеного вигляду та ґрунтується 

на вторинних даних, представлених некомерційною організацією «Дім 

свободи» рейтингом політичних прав і громадянських свобод «Свобода у 

світі» [133, 207]. Це апробований методологічний інструмент і головне – 

він надає повну джерельну базу даних по державах. 

«Дім свободи» оцінює країни за шкалою від 1 («найбільш вільні») до 

7 («найменш вільні») виміри політичних прав і громадянських свобод. 

Обидва вихідних бали будуть додані та поділені на два для того, щоб 

вивести середній рейтинг показників кожної держави за рік. В даному 

дослідженні, як і в рейтингу, країни з балом між 1 і 2,5 (включно) 

класифікуються як «демократія». Країни з балами від 3-х балів – до 

5 (включно) позначені як «гібридні режими», а країнам із балами від 5,5 і 

вище (до 7) присвоюються статус «авторитаризм» [183]. Звичайно, це 

груба та приблизна класифікація держав і відповідних типів політичних 

режимів, покладаючись тільки на одне джерело емпіричних даних. Однак, 

вона для досягнення цілей і за потенціалом комплементарна іншим 

вимірювачам. 

Можливою альтернативою було б поєднання в собі даних «Дому 

свободи» з іншим індексом, наприклад, запропонованим не менш відомим 

проектом «Політії» («Polity»), як це зробили Ф. Рослер і М. Говард [213] і 

А. Гаденіус із Я. Теорелом [140]. Проте, діючий сьогодні індекс «Політії-

IV» може бути підданий змістовній критиці в аспекті його вкрай широкого 

тлумачення демократії, у результаті чого завищуються оцінки багатьох 

відверто авторитарних систем в якості «демократичних». Наприклад, 

Російська Федерація отримує 6 балів (за шкалою від –10 до 10) з 2000 по 

2006 рр., тобто в період, який багато дослідників оцінюють як часи вельми 

драматичного авторитарного скочування цієї країни [148, 225] і переходу з 

початку нинішнього століття від «змагального авторитаризму» як підтипу 
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гібридного політичного режиму до консолідованого авторитарного 

режиму [163, 164]. За показниками «Політії», Росія отримує більш високий 

рейтинг демократії в часи путінського правління (6 з 2001 по 2008 рр., та 4 

в 2009-2015 роках), ніж під час президентства Б. Єльцина (5 в 1993 році, і 3 

1994-2000 рр.) [103; 82, с. 42].  

Дослідження «Свобода у світі» представляє зовсім іншу, й на думку 

автора, більш реалістичну картину відтворення політичного розвитку Росії 

з моменту розпаду Радянського Союзу. Її рейтинги постійно стають все 

вище і вище (таким чином, все менш демократичними), чергуючись із 

періодичною стабілізацією досягнутих показників. Кореляційний аналіз 

балів рейтингу «Політії-IV» і «Свободи у світі» Росії показує майже крайні 

розбіжності (r = –0.77, р<0.001) [169, с. 103], однак у цілому вони значно 

менші [164, с. 46, 47]. Подібну тенденцію поглиблення авторитарності 

режиму Росії в останнє десятиліття демонструють й інші авторитетні 

рейтинги демократії [119]. 

Ще один варіант методологічної плюралізації бази вихідних даних – 

індекс «Нації в транзиті» (також від «Дому свободи»), який є 

спеціалізованим дослідженням політичного розвитку перехідних країн 

посткомуністичного простору. Здавалося б, він як ніяк вдало підходить 

завданню розділу, втім, «Нації в транзиті» в повному обсязі безперервних 

щорічних звітів доступний тільки з 2000 р. (сам проект заснований лише у 

1995 р.), що означає втрату комплексу даних першої декади трансформацій 

посткомунізму. Цього недостатньо, оскільки 1990-і роки були періодом 

вкрай динамічних режимних перетворень у всіх посткомуністичних 

країнах. Таким чином, попри об’єктивні вади та критику, вважається, що 

індекс громадянських свобод і політичних прав «Свободи у світі», є 

оптимальним інструментом для вирішення завдань, поставлених у цій 

частині роботи. В цілому, результати типології великою мірою збігаються 

з іншими індексами, такими як «Нації в транзиті» й «Індекс демократії» 
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(«Economist Intelligence Unit») і різними класифікаціями, побудованими 

авторитетними вченими [122, 186]. 

На сьогодні майже половина (48%) існуючих у 1991 р. країн 

по»чинала свою трансформацію в якості гібридних режимів. Демократіями 

на той час були 36% усіх посткомуністичних країн, авторитаризмами – 

16% від загальної кількості [113].  

В наступному році чисельність гібридних режимів досягла 

піку (55%) всього періоду, а кількість політичних систем із 

демократичними показниками зменшилась до найнижчого за весь 

аналізований час рівня (26%). Пропорція перших у відсотковому 

еквіваленті відтоді почала певний спад (зважаючи на різницю числа самих 

країн), досягнувши свого відносно кількості мінімуму в 2009 р. (21%), 

окрім тимчасової, в 1994-1999 рр., стабілізації на позначках 39 і 43%. Після 

кризового для демократії 1992 р., вона розпочала 17-літній період свого 

безперервного поступу й у 2009 р. включила більше половини (52%) всіх 

незалежних країн посткомунізму.  

Авторитаризм, хоч і збільшував щорічно свою кількість протягом 

першої половини 1990-х рр. (до чверті всіх існуючих режимів), після 

незначного спаду 1997–1999 рр. до 18%, його траєкторія стабілізувалася в 

новому столітті на позначці бл. 24%, мінімально – на одиницю – 

збільшуючи своє число в 2004 і 2009 рр. (до 29% і 27%, відповідно).  

За останні шість років кількість гібридних режимів поступово зросла 

на 10%, досягнувши третини всієї кількості політичних режимів (31%). З 

2006 року по минулий майже дзеркальну протилежність розвитку щодо 

динаміки гібридних політичних режимів демонструє демократія (на 

сьогодні – 45%). 

Варто розглянути еволюцію типів докладніше по країнам. В 

означений період більшість держав, відносно інших типів, приступили до 

посткомуністичної подорожі в якості гібридних (12 режимів від загальної 

кількості). На ¼ меншою в 1991 р. була кількість держав із демократичним 
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рейтингом (9). І тільки чотири – Грузія, Туркменістан, Узбекистан і СФР 

Югославія – з тодішніх 25-ти були позначені як авторитарні. Остання до 

кінця даного року фактично припинила своє існування як соціалістична 

федерація. Грузія з наступного року перейшла за показниками політичних 

режимів у розряд гібридів, в якому безперервно перебуває й досі. 

Туркменістан і Узбекистан відтоді ставали все більш консолідованішими 

авторитаризмами та на сьогодні є одними з найбільш репресивних режимів 

не лише в аналізованому автором просторі, а й у світі. 

На місці авторитаризму в СФР Югославія із майже такими ж 

авторитарними показниками з 1992 р. продовжили своє незалежне 

існування Боснія і Герцеговина та вже двоскладова Союзна Республіка 

Югославія (в подальшому конфедерація Сербія і Чорногорія). І якщо у 

першій після Боснійської війни з ІІ пол. 1990-х рр. по сьогодні функціонує 

гібридний політичний режим, то друга на зламі століть лише декілька 

років перебувала із «гібридним рейтингом». Демократизуючись відтоді СР 

Югославія (а з 2006 р. Республіка Сербія) вже в перші роки ХХІ ст. 

перейшла до неконсолідовано-демократичного розвитку. У свою чергу, 

остання загальновизнана незалежна держава Європи (не включено в 

дослідження спірне питання Республіки Косово), Чорногорія, суверенне 

існування розпочала в якості гібридного режиму, але ще й досі балансує 

між рейтингами мінімальної демократії та гібриду. 

Серед гібридних режимів можна виокремити групу країн, яка з 

1991 р. була та продовжує залишатися гібридним типом: Албанія, Вірменія 

та Молдова. З 1992 р. до них доєдналася новостворена Македонія. Інша 

компактна група незалежних держав (пострадянські Білорусь, Казахстан, 

Росія і Таджикистан), режими яких у перший рік їхнього існування 

характеризувалися гібридним станом, в подальшому перетворювались на 

авторитарні й такими залишаються і нині: Таджикистан вже з наступного 

року, Казахстан із 1994 р., Білорусь – починаючи з 1996-го р., а Росія – 

після 2003 р. В протилежному до них напрямі розвивалися сусідні за 
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рейтингом режими в Румунії та Хорватії. Розпочавши в 1991 р. як гібридні 

політичні системи, на сьогодні обидві стали хоч і не до кінця 

консолідованими, проте сталими демократіями, відповідно – з 1996 і 

2000 рр. 

Між попередніми двома групами відносно напряму розвитку, 

рухалися дві колишні радянські республіки Азербайджан і Киргизстан. Їх 

поєднувало те, що за 25 років кілька разів чергували свою належність то до 

гібридного, то до авторитарного табору політичних систем; головна ж 

відмінність у тому, що перший на кінець 2015 р. є авторитарним, а 

другий – залишився гібридним режимом. Зі «стрибаючою» траекторією, 

тільки вже чергуючись із демократичним типом, є з 1991 р. динаміка 

гібридного режиму в Україні (як і Чорногорії). У післямайданівські роки 

вона характеризується тим самим рейтингом, як і в перші два роки своєї 

незалежності. 

Що ж стосується демократичних систем, то тут чітко 

виокремлюється група колишніх переважно нерадянських держав, які 

протягом 25 років залишаються демократіями: Болгарія, Литва, Монголія, 

Польща, Словенія, Угорщина, Чехія (протягом 1991–1992 рр. 

Чехословаччина). Траєкторія розвитку демократичної нині Словаччини, 

подібно згаданим Україні та Чорногорії, проходила полем як 

демократичного, так і гібридного типами режимів у перші роки 

незалежності. Однак, із другого п’ятиліття самостійності словацький народ 

показав зразковий приклад успішної демократизації. Також чи не найбільш 

консолідованою демократією в Європі сьогодні є Естонія. Всі 

прибалтійські країни, тільки вийшовши зі складу СРСР, характеризувалися 

демократичними показниками, проте, на відміну від Литви, на нетривалий 

час ранньої незалежності в Естонії (1992 р.) та Латвії (1992–1993 рр.) дещо 

погіршились рейтинги і політичних прав окремих груп населення, та їхні 

громадянські свободи. 
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З вищесказаного, передусім виокремимо консолідовані режими всіх 

трьох типів, аби далі зосередитися на країнах, в яких відбувалися міжтипні 

переходи. Протягом всього аналізованого періоду, чи принаймні останні 

двадцять років, безперервно консолідованими авторитарними режимами 

були: Туркменістан і Узбекистан (25 років), Таджикистан (24 роки), 

Казахстан (22 роки) та Білорусь (20 років). Сталими у розвитку 

демократіями є: Болгарія, Литва, Монголія, Польща, Словенія, Угорщина, 

Чехія (25 років), Естонія (23 роки), Латвії (22 роки) та Румунія (20 років). 

Албанія, Вірменія та Молдова (25 років), Грузія і Македонія (24 роки), 

Боснія і Герцеговина (20 років) – консолідовані гібридні політичні режими. 

На думку дисертанта, двадцять і більше років функціонування 

режимів у зазначених тут двох десятках країн – достатньо, щоб говорити 

про подальший розвиток відповідних функціональних ознак й надалі. 

Іншими словами, щоб стверджувати про відносну закономірність 

існування відповідних політичних режимів у даних державах. При цьому 

слід врахувати декілька зауважень. По-перше, це лінійне виведення 

закономірностей тією мірою, якою взагалі можливе застосування їх (як 

форми пізнання процесу в політиці) щодо політичної сфери. По-друге, 

сформульовані закономірності в розвитку зазначених у попередньому 

абзаці країн спираються виключно на емпіричні дані: виводяться при 

довготривалому сталому розвитку; уможливлюються верифікацією; а 

висновки стосовно них мають коректуватися в подальші роки дослідження 

предмета, спростовуючи або підтверджуючи тенденційність. По-третє, в 

країнах із межовими міжрежимними показниками (2,5–3 і 5–5,5 за 

методологією Freedom House) імовірнісними залишаються переходи в 

«сусідні» типи режимів. 

За останньою тезою щодо зазначених вище 20 консолідованих 

режимів можна сконструювати гіпотетичний сценарій початку розвитку 

демократії в гібридних Албанії, Грузії та / чи Молдові (рейтинг «3», 

станом на кінець 2015 р.). Їхні політичні системи, наприклад, під тиском 



95 
 

імпульсів середовища чи внаслідок ініціативи правлячих груп або тиску 

громадськості, можуть демократизуватись із більшою ймовірністю, ніж, 

приміром, Македонія (показник «3,5»), чи, тим паче, Вірменія з рейтингом 

4,5 бали. Іншим варіантом є гібридизація (як наслідок ліберальних 

політичних реформ – до прикладу) політичного режиму Казахстану, який 

має рейтинг «5,5». Однак, стосовно посткомунізму це більше теоретичне 

припущення та характеризується методологією, що враховує нелінійні 

політичні процеси, а це виходить за межі даного дослідження. 

Міжтипні (між різними типами політичних режимів) переходи країн 

більш імовірні в тих посткомуністичних системах, які вже зазнавали 

режимних трансформацій у зазначений період. Такі політичні системи 

узагальнено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Типи міжрежимних трансформацій у посткомуністичних 

країнах, 1991–2015 рр. 

Тип 

трансформації 

Перехід 

від демократії 

до гібридного 

режиму 

Перехід 

від гібридного 

режиму до 

демократії 

Перехід 

від авторитаризму 

до гібридного 

режиму 

Перехід 

від гібридного 

режиму до 

авторитаризму 

Країни та роки 

переходу 

1. Естонія 

1991–1992 

2. Латвія 

1991–1992 

3. Словаччина 

1995–1996 

4. Україна 

2009–2010 

5. Чорногорія 

2014–2015 

1. Естонія  

1992–1993 

2. Латвія 

1993–1994 

3. Словаччина 

1993–1994 

4. Румунія 

1995–1996 

5. Словаччина 

1997–1998 

6. Хорватія 

1999–2000 

7. СіЧ** 

2001–2002 

8. Україна 

2004–2005 

9. Чорногорія 

2008–2009 

1. Грузія 

1991–1992 

2. БіГ* 

1995–1996 

3. Азербайджан 

1996–1997 

4. СіЧ** 

1998–1999 

5. Киргизія 

2004–2005 

6. Киргизія 

2009–2010 

1. Таджикистан 

1991–1992 

2. Азербайджан 

1992–1993 

3. Казахстан 

1993–1994 

4. Білорусь 

1995–1996 

5. Азербайджан 

1999–2000 

6. Киргизія 

1999–2000 

7. Росія 

2003–2004 

8. Киргизія 

2008–2009 

Загальний 

відсоток типу 

трансформації 
18% 32% 21% 29% 
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Примітки:
 *

 Боснія і Герцеговина 

    **
 Сербія і Чорногорія 

Джерело: [135] 

 

Основною одиницею даного емпіричного аналізу, є не стільки тип 

політичного режиму чи його тривалість у роках (хоча це теж не менш 

важливо), а своєрідні роки-переходи країни від одного типу режиму до 

іншого. Тобто, на основі виокремлення річних показників, з’являється 

здатність вивести індикатор вимірювання трансформації політичної 

системи. Загальна кількість випадків-трансформацій становить 28. Звідси, 

отримується 28 «режим-трансформацій» різних типів у 16 

посткомуністичних державах. З них, вже частково згадано 8 країн, які 

консолідувалися після подібних переходів протягом перших п’яти років. 

Необхідно пояснити виведені цієї таблиці дані. В систематизації 

показників у ній авторка виходила з трьохчленної (демократія, гібридний 

режим і авторитаризм) типології політичних режимів. З можливих 

маршрутів переходу є шість моделей: від демократії до авторитаризму, від 

авторитаризму до демократії, від демократії до гібридного режиму, від 

гібридного режиму до демократії, від авторитаризму до гібридного режиму 

та від гібридного режиму до авторитаризму. Ці форми переходів названо 

«типом трансформації» щоб підкреслити аналітичний зміст ідеалізації 

режимних перетворень, які не мають настільки виразного та чіткого 

вигляду на практиці. Всі країни, що змінювали тип режиму за 

класифікацією «Свободи у світі» початково були систематизовані по 

шести колонках. Однак, не виявлено жодного випадку «прямого» 

традиційно-транзитологічого переходу як від демократії до авторитаризму, 

так і від авторитаризму до демократії. Тому автор не включав їх до 

таблиці, а обмежився позитивними (заповненими) стовпцями. 

Розглядаючи дані випадки крізь призму первинної парадигми теорії 

трансформацій, телеологічний транзит від авторитаризму до демократії в 
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посткомунізмі здійснила (за аналізовану дисертантом чверть століття) 

лише Сербія, й те, з певними обмовками. Досвід трансформації режиму 

цієї країни показовий для деяких «пошкоджених» внаслідок військових 

конфліктів держав пострадянського простору, зокрема Грузії, Молдови й 

України. З 1991 по 1998 роки, в Сербії – включно з СФРЮ та СРЮ – 

панував авторитарний режим С. Мілошевича. В період швидкоплинних 

політичних перетворень 1999-2001 рр. авторитарні риси змінилися 

гібридним станом, з якого Сербія (до 2006 р. в конфедеративному союзі з 

Чорногорією) вийшла у 2002 р., розпочавши своє теперішнє демократичне 

існування. 

Саме тимчасове (три роки) перебування політичної системи Сербії в 

стані гібридності не дозволяє, навіть у її випадку, несуперечливо 

погодитись із багатьма висновками транзитології класичного періоду. 

Процеси гібридизації та демократизації хоч і перетворили трагічний 

авторитарний режим балканської держави на демократію, проте слід 

враховувати по-справжньому перехідний стан функціонування системи під 

час «гібридного» етапу розвитку. Неможливо дану ситуацію 1999-2001 рр. 

ототожнювати зі стабільно існуючою повноцінною гібридною системою 

функціонування через бурхливі суспільно-політичні потрясіння у цій 

країні. Завершальний етап війни в Косово, численні бомбардування міст, 

десятки тисяч біженців, міжнародна ізоляція, суцільна політична криза, 

руйнування державно-інституційних основ, стрімка втрата позицій 

гегемонної Соціалістичної партії на муніципальному рівні, кольорова 

революція тощо не дозволяють адекватно кваліфікувати характеристику 

перших років поставторитарного політико-режимного процесу. Випадки 

трансформації Сербії зафіксовані як у другому, так і в третьому стовпчику 

таблиці 2.1. 

У такий спосіб слід охарактеризувати коротко кожен тип 

трансформації. Відносно найменш чисельним типом на 

посткомуністичному просторі є перехід від демократії до гібридного 
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режиму. Група прибалтійських країн (Естонія та Латвія) здійснила цей 

перехід на другому році своєї незалежності та на мінімальний строк в один 

і два роки відповідно. Тому, даний термін перебування, пов’язаний із 

тимчасовими заходами, передусім, у зв’язку з проблемою «негромадян», 

що відбилося на найбільш успішних, як для пострадянських держав, 

демократичних рейтингах. Перехід від демократичних до гібридних 

режимних форм у центральноєвропейській Словаччині теж 

характеризується короткочасністю та пов’язаний як із соціально-

економічними, так і політичними кризовими явищами молодої країни. 

Три зазначені державні випадки нетривалого перебування у стані 

гібридних показників не характеризується відповідним типологічним 

способом системного функціонування політичного режиму Естонії, Латвії 

та Словаччини. Водночас, прослідковуючи траєкторію руху кожної країни, 

суто формально можна було б вести розмову в контексті їхнього одно-

дворічного гібридного «відкату» від демократії. Але термін «відкат» 

(«реверс») доцільно використовувати виключно стосовно переходу до 

авторитаризму. Щоб без потреби не множити поняття, скористаємося 

термінологією німецького професора В. Меркеля. Як видно, у попередній і 

наступний роки демократичного розвитку цих країн, мова швидше йде про 

«дефектність» демократії: короткочасність і неповноцінність відступу від 

демократичних стандартів траєкторії, а також її неперехідний характер із 

«поверненням» [181]. Тут навіть не йдеться про повноцінний гібридний 

режим. 

З іншого боку, можна побачити два зразки переходу до хоч і 

нестабільного, проте більш «органічного» розвитку гібридної форми 

існування політичної системи протягом останнього десятиліття в Україні 

та Чорногорії. Першу, на фоні кризи в економічній сфері, 

неопатрімоніальний режим В. Януковича опустив в рейтингу 

демократичності. Попри Революцію Гідності, перервану війною, ціла 

низка внутрішньо- та зовнішньополітичних чинників відіграють роль як 
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структурних, так і процедурних перешкод на шляху ствердження 

демократичного режиму в Україні. Щодо минулорічного гібридного 

«зсуву» в режимному процесі Чорногорії, політична система балканської 

країни характеризується високим рівнем корупційної складової та 

спробами держави якщо не контролювати, то, принаймні, впливати на 

політику незалежних ЗМІ. Такі ознаки несумісні з вимогами демократії 

щодо плюралізму засобів масової інформації та свободи слова. Це 

призвело до поки непродуктивних антиурядових протестів (жовтень 

минулого року) з вимогою демократичних реформ. 

Таким чином, на відміну від Естонії, Латвії та Словаччини немає 

достатніх емпіричних підстав стверджувати, що в Україні та Чорногорії 

прогресує інституційна демократизація. Демократичний протестний рух і 

тиск знизу на державу громадянського суспільства, який тільки пускає свої 

паростки, автоматично не перетворить гібридний режим на демократичний 

у найближчі роки. Навіть у випадку демократичних показників їхніх 

політій, зафіксованих річним звітом за 2016 р., потрібно більше часу, аби 

демократія в цих державах консолідувалася. 

Другий тип трансформації – перехід від гібридного режиму до 

демократії – повернув Естонію та Латвію до невідворотнього розвитку 

консолідовано-демократичних процесів. Із другої такої спроби Словаччина 

теж змогла впевнено стати на шлях розвитку стабільної демократії. 

Румунія з 1996-о року розпочала демократизацію гібридного політичного 

режиму та демократичні показники функціонують у ній вже два десятки 

років. За цей період у країні успішно проходять ротацію 

парламент (цьогоріч очікується проведення вже шостих виборів у вищий 

законодавчий орган в демократичних умовах), а посаду президентського 

крісла відтоді займали чотири різних особи та двоє виконуючих обов’язки 

президента. І хоч внутрішньополітична ситуація в країні характеризується 

подекуди нестабільністю, все ж, за використовуваними процедурними 
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критеріями Кеннета Ґріна [139], в Румунії відбувається справжня 

демократична консолідація режиму. 

Після смерті Ф. Туджмана в 1999 р., інкумбента з авторитарними 

амбіціями, в лютому наступного відбулися президентські вибори, з яких 

розпочався демократичний період існування незалежної Хорватії. 

Теперішня тривалість функціонування (16 років) даного типу режиму дещо 

менша, ніж у схожої за показниками Румунії. В разі вдосконалення судової 

системи, подолання корупції та більшого гарантування свободи слова, 

Хорватія перейде до консолідованої якості демократії, принаймні за 

показниками. Забагато невиправданого оптимізму пов’язували з 

демократичним проривом України по закінченню «помаранчевої 

революції». Ще 2008 р. Чорногорія взяла курс на вдосконалення своєї 

політичної системи: визнання Косово, послаблення становища сербської 

опозиції, а з подачею заявки на вступ до ЄС наприкінці року – початок 

демократичних реформ. Однак, із минулого року реформування 

захлинулось, або принаймні «стоїть на паузі». 

Таким чином, окрім України та Чорногорії, держави даного типу 

переходу (Румунія, Сербія та Хорватія) продовжують сталий, хоч і різний 

за тривалістю, проте майже однаковий за останніми річними 

рейтингами [192], демократичний розвиток. На показники громадянських 

прав і свобод, а також на концентрацію повноважень авторитарного стилю 

президентів балканських постгібридних демократій не могли не вплинути 

війни, які вони вели. Тому п’ятилітній період румунського гібридного 

режиму можна трактувати як перехідний етап становлення політичного 

режиму демократії через динаміку зростання демократичності гібридного 

режиму (у 1991 р. показник «5», 1992-1993 рр. – «4», з 1994 по 1995 рр. 

«3,5»). 

Тип переходу від авторитаризму до гібридного режиму 

залишається не менш важливим для потенційної демократизації поки 

тільки в європейській частині посткомунізму. Згадуваний вище успішний 
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приклад Сербії розпочинав саме з даної моделі свій демократичний 

транзит. Поза межами аналізованого періоду такий тип трансформації 

здійснила й Румунія (1990-1991 рр.). Її випадок підтверджує тезу щодо 

перехідної властивості незатяжного існування гібридного політичного 

режиму в Румунії, який слід охарактеризувати як прогресуючий. Окрім 

цього можна виокремити ще принаймні три внутрішньотипові моделі. Так, 

Боснія і Герцеговина та Грузія, здійснивши даний перехід, стабілізувалися 

у вигляді гібридного політичного режиму. Після двох короткочасних 

періодів гібридного перебування в Азербайджані упевнено протягом 

останніх 16 років консолідувався авторитарний різновид політичного 

режиму. 

Цікава ситуація з політичним режимом Киргизії, який презентує 

третю модель. Вона повністю знаходиться в оточенні авторитарних 

держав, сама неодноразово характеризувалася недемократичними 

показниками, проте постійно була та залишається серед них найменш 

закритою. В Киргизії, навіть, різко пом’якшився режим після кольорової 

революції (з рейтингом «5,5» у 2004 р. перемістилася на позначку «4,5» в 

наступному). В цій країні на сьогодні третій за ліком раз функціонує 

некороткочасний гібридний режим. Будучи заручником геополітичного 

розташування та залежачи від фінансової та матеріальної підтримки Росії, 

варто припустити високу ймовірність третього відступу Киргизії в бік 

авторитаризму. Причиною цього можуть стати політичні кризи в 

центральноазіатському регіоні. 

Загалом, у випадку, якщо відбудеться режимний перехід Боснії і 

Герцеговини до демократії та поглибиться демократизація у Румунії та 

Сербії – з одного боку, а з іншого – продовжиться авторитарна регресія 

пострадянських республік, у подальшому можна буде виокремлювати 

геополітичний чинник двох центрів впливу як детермінуючий чинник 

тенденційності в розвитку країн даного типу трансформації. Таким чином, 

змальований третій тип трансформації має регіональну (посткомуністичні 
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Європа й Азія) специфіку та різновекторний характер розвитку в усіх 

трьох напрямах: гібридизація авторитаризму з потенційною 

трансформацією в демократію, зі стабілізацією в гібридному стані й із 

нестабільним гібридним режимом і ймовірністю повернення назад до 

авторитарних ознак. 

Нарешті, перехід від гібридного режиму до авторитаризму, 

виокремлює куди більшу групу країн зі стабілізованими авторитаризмами 

й одну Киргизію, що двічі авторитарно скочувалася у своїх показниках, 

однак на сьогодні залишається гібридним режимом. Як видно з таблиці, всі 

інші держави, відійшовши від короткотривалого гібридного 

стану (Таджикистан у 1991 р., Казахстан до 1993 р., Азербайджан до 

1999 р.), або неконсолідованого гібридного режиму (Білорусь до 1995 р., 

Росія до 2003 р.), перетворились у консолідовані чи закриті авторитаризми. 

Розглянувши специфіку трансформації гібридних політичних 

режимів у інші типи політичних режимів на приклади держав 

посткомуністичного простору та виявивши, що деякі держави протягом 26 

років залишаються стабільними гібридними режимами, слід розглянути 

типи та різновиди гібридного політичного режиму, яким чином теоретично 

науковці виокремлюють їх у політології та з’ясувати специфіку їхньої 

трансформації, зокрема один в одного. 

Першим підтипом гібридного політичного режиму, який заслуговує 

уваги є «дефектна демократія». Даний термін ввів науковий обіг дослідник 

Ганс-Йоахім Лаут [106]. Він зазначає, що існує три базові виміри 

демократії: свобода, рівність та обмеження політичної влади. Для 

функціонування демократії всі три виміри вважаються важливими та 

повинні бути збалансованими між собою. На додачу до трьох вимірів Г.-

Й. Лаут виокремлює п’ять демократичних інститутів: прийняття рішень, 

посередництво, зв’язок, правові гарантії та нормотворчість разом із 

реалізацією. Таким чином 5 інститутів та 3 виміри утворюють матрицю з 

15 полів, за допомогою якої визначається політичний режим. Таким чином, 
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щоб вважатись мінімально демократичною, держава має отримати 

«задовільно» по кожному з 15 пунктів, у разі, якщо хоч один пункт буде 

авторитарним, тоді політичний режим класифікується як авторитарний. 

Відповідно до отриманих результатів за використанням зазначеної 

методології, дослідник виокремлює три типи дефектної демократії: 

1. Неліберальна демократія (відсутність свободи) 

2. Неегалітарна демократія (відсутність рівності) 

3. Непідконтрольна демократія (відсутність контролю). 

Використання запропонованої Лаутом методології є вкрай складним, 

оскільки емпірично дослідити тип гібридного політичного режиму майже 

неможливо, через певні методологічні прогалини. Однак, дослідження 

розпочате Лаутом продовжують німецькі науковці В. Меркель та 

А. Круассан, які також здійснюють спроби класифікувати «гібридні 

політичні режими».  

Під «дефектною демократією» вчені розуміють «систему 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 [57, с. 7]. 

В. Меркель та А. Круассан обґруновують шість базових параметрів, 

на основі яких можна визначити різні типи політичних режимів:  

1) легітимація панування – показує як і в якому обсязі легітимована 

політична влада. Демократії легітимізуються через принципи свободи та 

рівності реалізованого суверенітету народу, авторитарні режими – через 

«ментальність», тоталітарні – через догматичні закриті світогляди; 

2) доступ до панування – показує яким чином інституційно 

регулюється доступ до політичної влади. В демократіях доступ до 

панування відкритий та інституціоналізований шляхом гарантії загального, 
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рівного, таємного, вільного (активного та пасивного) виборчого права. В 

автократіях, навпаки, існує формальне або фактичне обмеження виборчого 

права, що базується на ідеологічній, релігійній, расовій, етнічній, 

гендерній або політичній дискримінаціях; 

3) монополія на панування – показує ким приймаються або 

легітимізуються політичні рішення. В ефективних ліберально-

конституційних демократіях такі рішення приймаються виключно 

представниками народу, прямо чи опосередковано легітимізованими через 

демократичні інститути і процедури;  

4) обмеження панування – проблема поширення державної влади на 

публічну та приватну сфери. В демократіях між цими сферами існує 

конституційно встановлена законом межа. В автократіях така межа є 

випадковою: вона переноситься, порушується тими у кого є влада, залежно 

від політичної кон’юнктури, як наслідок влада стає необмеженою; 

5) структура панування – це стосується розмежування різних гілок 

державної влади та системи стримувань і противаг. Особливо важливим є 

розмежування судової та виконавчої гілки влади. В автократичних 

режимах таке розмежування та взаємоконтроль гілок влади або суттєво 

обмежений у бік виконавчої влади, або взагалі повністю відсутній;  

6) спосіб здійснення панування – показує яким чином регулюється 

здійснення політичної влади. Це стосується сфери конституційно-

правового стримування панування. В демократіях політична влада 

здійснюється відповідно до конституційно легітимізованих принципів і 

підлягає обмеженню та контролю. В автократіях вона в принципі не 

підконтрольна та ґрунтується на невизначеному в правовому відношенні 

або необмеженому свавіллі [57, с. 8-10]. 

Тільки перші два показники – легітимація політичної влади через 

суверенітет народу та необмежений доступ до владних позицій – повинні 

розумітися як базові ключові критерії демократії. Інші показники не є 

демократичними у «вузькому сенсі». Вони є додатковими критеріями з 
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конституційної та конституційно-правової сфери. Парадоксальним чином 

вони обмежують владу демократичного суверену, але шляхом цього 

обмеження захищають його довготривалість та претензію на дієвість [5, с. 

18]. 

Запропоновані шість критеріїв демократії можуть бути зведені до 

трьох вимірів: загальне виборче право; ефективна монополія на панування 

з боку демократично легітимованих урядів; ліберальне правове та 

конституційне панування. Якщо один з трьох вимірів не діє, неможна 

говорити про конституційно-правову демократію, вона є «дефектною». В 

залежності від того, який із критеріїв трьох фундаментальних вимірів 

конституційно-правової демократії є «пошкодженим» виявляється тип 

дефектної демократії [57, с. 10].  

В. Меркель та А. Круассан виокремлюють три типи дефектних 

демократій. Перший тип – «усуваюча (exclusive) демократія» виникає за 

умови, якщо порушується принцип загальних, вільних, чесних виборів та 

обмежується активне й пасивне виборче право. Другий тип – «анклавна 

(tutelary) демократія» характеризується позбавленням групами вето – 

військовими, мілітаризованими рухами та загонами, міжнародними 

концернами – демократично обраних представників народу доступу до 

певних політичних сфер. Останнім типом, який виокремлюють дослідники 

є «неліберальна (illiberal) демократія» – виконавча та законодавча влади 

неістотно обмежені судовою, конституційні норми в малій мірі 

«зв’язують» дії уряду, а індивідуальні громадянські права частково умовні 

чи взагалі ще не встановлені [58, с. 6-17]. 

Нехтування ліберально-конституційними механізмами, що часто 

виправдовується посиланням на принципи прямої демократії, знаходяться 

в тісному зв’язку з центральною особливістю неліберальних демократій. 

Це – тип інституціоналізації, який і є відмінністю такої демократії від 

конституційно-правової. Під інституціоналізацією, нагадаємо, слід 

розуміти процес виникнення специфічного набору соціальних норм і 
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правил, які задають контекст людської взаємодії. Сукупність таких правил 

ефективно пов’язує поведінку акторів, гарантує відповідність реальності 

очікування та одночасно розвиває «силу діяльності». В даній перспективі 

прийняття конституції та політично керованого процесу формування 

інститутів створюють тільки одну модель політичної інституціоналізації. В 

її межах створюються формальні структури політичних систем третьої 

хвилі демократизації [5, с. 18-19]. 

Інша модель – встановлення та інституціоналізація неформальних 

практик і правил політичної гри. В дефектних демократіях така модель, в 

залежності від характеру неформальних інститутів, може суперечити 

формальній інституціоналізації. В. Меркель стверджує, що причиною 

пошкодження ліберально-конституційних, легітимних і легально 

встановлених норм часто є витіснення формальних інститутів 

неформальними правилами [58, 182].  

Наявність неформальних інститутів є характерною рисою дефектних 

демократій. Таким режимам, за словами В. Меркеля та А. Круассана, 

притаманні клієнтелізм, персоналізм та лобіювання всередині державного 

апарату. Неформальні інститути компенсують неефективність формальних 

структур та інститутів попереднього режиму. Функціональна слабкість 

формальних інститутів створювала умови для розвитку неформальних 

інститутів. 

У зв’язку з цим, в гібридних режимах зростає конфліктний потенціал 

між старими та новими інститутами. Як наслідок такої проблеми 

інституціональної адаптації підвищуються витрати на встановлення 

інститутів ліберально-демократичної правової держави. Такі інститути 

частково одразу ж мають схильність руйнуватися одразу після їх 

запровадження.  

Таким чином, політичні актори (згідно з аргументацією німецьких 

політологів – одночасно й економічні актори) в дефектних демократіях, 

замість дотримання формальних правил, нерідко надають переваги 
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неформальним інститутам і практикам. Функціонуванню молодих 

інститутів заважають неформальні інститути попереднього режиму [58, с. 

20]. 

В. Меркель і А. Круассан зазначають, що існує три вектори 

трансформації дефектних демократій. Перший вектор – вектор регресу, 

особливістю його є те, що будучи заручником «циклу політичних криз», 

ліберальний та конституційно-правовий зміст демократичних норм і 

структур в дефектних демократіях усе більше розмивається. Одночасно 

посилюється концентрація політичної влади у виконавчій гілці, 

«пошкодження» конституційно-правових основ, а також «деформалізація» 

формальних політичних інститутів. Хоча, формально, демократична 

оболонка зберігається, важливі політичні рішення приймаються за її 

межами. В якості прикладу можна привести випадки Перу (особливо після 

того, як А. Фухіморі обійняв пост президента в 1990 році) та Білорусії (з 

1994 року). Якщо справа доходить до неформальних альянсів між 

демократично легітимізованою виконавчою владою та антидемократично 

налаштованою елітою, а суспільство переживає гостру економічну, 

політичну та соціальну кризу, демократичні сили опору видаються 

слабкими. Тоді країна стає відкритою автократією. 

Другий вектор – стабільність, особливістю його є те, що дефекти 

демократії є більш функціональними з точки зору стійкості системи, ніж 

відкритий авторитарний тип панування. Це пов’язане як із здатністю уряду 

вирішувати проблеми, так і з нерозвинутою громадянською культурою та 

перевагами більшості владних еліт. Переплетення формальних 

демократичних інститутів і неформальних демократичних дефектів, які 

виникають, переходить у самовідтворювану рівновагу, що призводить до 

встановлення status quo дефектної демократії. Стабільність зберігається до 

тих пір, поки специфічні дефекти такої «демократії» гарантують панування 

владних еліт і сприяють задоволенню інтересів тієї частини населення, яка 
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підтримує систему. Прикладами можуть бути Філіппіни та Аргентина у 

1990-х роках. 

Останній, третій вектор – вектор прогресу, особливістю якого є те, 

що неформальні структури в умовах демократії стають несумісними з 

формальними демократичними структурами та стають перешкодою для 

виконання владою суспільних вимог. Еліти поступово звикають до того, 

що неформальні практики, які обмежують демократію, все активніше 

поступаються місцем постійним, тим інститутам, які відповідають 

конституції та прогнозованим правилам і зразкам прийняття рішень. Ті 

неформальні інститути, які В. Меркель і А. Круассан визначали як 

«дефектні», втрачають свій вплив, і все більша увага приділяється 

конституційно-правовим інститутам. При такому векторі трансформації 

«дефектна» демократія трансформується в конституційно-правову 

демократію. Прикладами такої трансформація гібридного режиму можуть 

бути Бразилія, Південна Корея та Словаччина на зламі 1980–90-х рр. [58, с. 

25-26]. 

В. Меркель і А. Круассан за допомогою своєї методології провели 

порівняльні дослідження країн Азії, Східної Європи та Латинської 

Америки. За результатами дослідження науковці отримали низку 

висновків: 

- більшість нових демократій не є повноцінними демократіями; 

- «дефектна демократія» не обов’язково є перехідним етапом до 

консолідованої демократії; 

- відсутня зворотна хвиля (наголос робиться саме на терміні «хвиля» 

у хантінгтонівському розумінні, де «сукупність переходів у напрямі до 

демократії кількісно переважає суму переходів у зворотному напрямі» – 

авт.). Відтак кількість режимів, які регресували до авторитаризму дуже 

низька (Білорусь, Пакистан, Перу); 

- найпоширенішим типом «дефектної демократії» є неліберальна 

демократія; 
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- «дефектні демократії» коливаються в природі своїх дефектів. 

Таким чином, можна побачити, що такий підтип гібридного 

політичного режиму як «дефектна демократія», у більшості випадків 

залишається стабільним (мається на увазі те, що він не трансформується в 

консолідовану демократію або повний авторитаризм). Однак, всередині 

режиму відбуваються трансформації, які змінюють сам тип гібриду. 

Зазначені вище дослідники концентрують свою увагу на демократії 

як кореневому концепті для дослідження гібридного політичного режиму 

та його типологізації. На відміну від них, Х. Лінц пропонує 

сконцентрувати свою увагу на авторитаризмі як кореневому концепті, 

зазначаючи, що так звані «нові демократії» навіть мінімально не є 

демократичними. Лінц пропонує їх визначати з прикметниками, наприклад 

«електоральний авторитаризм» [172, с. 159]. Л. Даймонд, у свою чергу 

виокремлює три типи таких авторитарних режимів: конкурентні, 

гегемоністські виборчі та політично закриті [122, с. 25]. Нарешті, 

М. Оттавей визначає такий тип політичного режиму як «напів-

авторитаризм», який характеризується підтримкою «видимості демократії, 

не піддаючи себе політичним ризикам, які може спричинити вільна 

конкуренція»[200, с. 3]. 

Найбільш ґрунтовно концепція «авторитаризму з прикметниками» 

розроблена С. Левіцкий та Л. Вей. Які запропонували такий різновид 

гібридного політичного режиму, як «змагальний авторитаризм» – поняття, 

яке запропоноване та ґрунтовно розроблене С. Левіцким і Л. Веєм. 

«змагальний авторитаризм» – це 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 
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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 [163]. 

С. Левіцкий і Л. Вей додають до процедурного мінімуму демократії 

ще один атрибут: існування достатньо рівних умов конкуренції між 

владою та опозицією. Очевидно, що ступінь переваги влади – у формі 

патронажу робочих місць, розпорядженням витратами, клієнтури 

соціальної політики, привілейованого доступу до ЗМІ та фінансів – існує у 

всіх демократіях. Однак, в демократичних країнах, такі переваги не 

суттєво підривають здатність опозиції до конкуренції. Коли владні 

маніпулювання державними інститутами та ресурсами стають дуже 

надмірні та односторонні, що суттєво обмежують політичну конкуренцію, 

тоді це не сумісно з демократією. 

Дійсно, багато характеристик нерівних умов може бути включено до 

вимірів «вільних та справедливих виборів» та «громадянських свобод». 

Тим не менш, як мінімум дві причини відносяться до цього атрибуту, як 

окремий вимір. По-перше, деякі аспекти нерівного становища, наприклад, 

перевага в доступі до ЗМІ та фінансів, завдають значного удару між 

виборами і, таким чином, це не береться до уваги при оцінці виборів, як 

вільних та справедливих. По-друге, деякі дії уряду, які значно 

викривляють ігрове поле не можуть розглядатися як порушення 

громадянських свобод. Наприклад, в той час, як закриття газети є явним 

порушенням громадянських свобод, де-факто, провладна партія контролює 

всі приватні ЗМІ, це досягається шляхом неофіційних довіреностей або 

патронажу домовленостей [5, с. 19]. Крім того, існують незаконні урядові 

зв’язки з бізнесом, які є причиною значною нерівності у боротьбі з 

опозицію, що не є порушенням громадянських свобод, по суті. Таким 

чином, можна побачити, як перевага на ігровому полі робить режим 
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недемократичним, навіть за відсутності явного шахрайства або порушення 

громадянських прав та свобод [165]. 

Змагальний авторитаризм характеризується тим, що в ньому існують 

конституційні шляхи, якими може користуватися опозиція задля здобуття 

влади. Вибори відбуваються регулярно й опозиційним партіям не 

заборонено юридично оскаржувати результати. Опозиційна діяльність не є 

забороненою, опозиційні партії можуть відкривати свої осередки, висувати 

кандидатів, проводити будь-які компанії, і при цьому їх представники 

рідко можуть засланні або ув’язнені. Демократичні процедури є достатньо 

важливим підґрунтям в боротьбі за владу. Від демократії змагальний 

авторитаризм відрізняє той факт, що чиновники зловживаючи владою 

порушують хоча б один з трьох базових атрибутів демократії: вільні 

вибори, широкий захист громадянських свобод і достатньо рівні умови в 

боротьбі за владу. 

Щодо виборів, у змагальному авторитаризмі, з одного боку вони є 

конкурентними, тобто опозиційні кандидати рідко не допускаються до 

участі в них, опозиційні партії можуть відкрито проводити передвиборчу 

компанію та немає значних фальсифікацій. З іншого боку, вибори не 

завжди є вільними та справедливими. В деяких випадках, під час виборів 

відбувається маніпулювання зі списками виборців, з виборчими 

скриньками й/або фальсифікація результатів (наприклад, Домініканська 

республіка в 1994 р.). Хоча такі маніпуляції можуть справити значний 

вплив на результати виборів, вони не є настільки серйозними, щоб зробити 

акт голосування безглуздим. Вибори також можуть бути викривлені 

залякуванням опозиційних активістів, виборців та спостерігачів і, навіть, 

встановленню меж територій, в яких може діяти опозиція. В інших 

випадках, процес голосування та підрахунку голосів є чистим, однак 

перевага влади в доступі до ресурсів, ЗМІ та зловживання державними 

інститутами робить вибори несправедливими, навіть за відсутність погроз 

та залякування [163]. 
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За змагального авторитаризму громадянські права та свободи 

номінально гарантовані та частково реалізуються на практиці. Існують 

незалежні ЗМІ та опозиційні групи відкрито діють, в більшості випадках, 

вони можуть вільно збиратися та протестувати проти влади. Але 

громадянські свободи все одно часто порушуються. Опозиційні політики, 

незалежні судді, журналісти, захисники прав людини та інші критики 

влади зазнають переслідування, існує загроза політичних арештів, а в 

деяких випадках, навіть насильства. В деяких країнах зі змагальним 

авторитаризмом влада широко використовує арешти лідерів опозиції, 

вбивства активістів опозиції, насильницьке придушення акцій протестів, 

що підводить його до межі з повним авторитаризмом.  

Частіше посягання на громадянські права та свободи має більш 

прихований характер, наприклад «юридичні репресії» або свавільне 

використання легальних інструментів, таких як податки, наклеп за для 

притягнення опозиціонерів до відповідальності. Хоча такі репресії можуть 

бути пов’язані з технічно правильним використанням закону, однак його 

використання є виборним та спрямованим проти певних груп або індивідів, 

ніж універсальним [228].  

Хоча, «юридичні» та інші репресії в умовах змагального 

авторитаризму є не настільки серйозними, щоб змусити опозицію діяти 

закрито або взагалі припинити діяльність, але вони перевищують те, що 

припустимо в демократичному суспільстві. За рахунок підвищеного 

ризику діяльності опозиції та її критичного висвітлення в ЗМІ, навіть 

поширенні порушення прав та свобод можуть серйозно обмежити 

здатність опозиції організуватись та виступити проти уряду в боротьбі за 

владу.  

І, нарешті, всі змагальні авторитаризми характеризуються нерівністю 

умов, в яких знаходяться представники влади, порівняно з опозицією. 

Існує три аспекти, в яких влада переважає: доступ до ресурсів, ЗМІ та 

закон.  
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Доступ до ресурсів, перш за все, це фінансування владних партій та 

їх передвиборчих компаній за рахунок державного бюджету або 

державних облігацій. Також чиновники можуть систематично 

використовувати державні будівлі, транспорт та комунікаційні 

інфраструктури для своїх виборчих кампаній, до цього також можуть бути 

залученні державні службовці та служби безпеки країни від імені 

правлячої партії [235, с 335].  

Притаманним змагальному авторитаризму є відсутність доступу до 

ЗМІ, які є найбільш популярними та мають велику аудиторію, в наслідок 

чого немає можливості чесної конкуренції. В більшості таких режимів 

держава контролює всі теле- та радіокомпанії, опозиція має доступ лише 

до незначних та непопулярних друкованих видань, які потрапляють до 

незначної кількості населення. 

В змагальному авторитаризмі влада контролює суддів, виборчі 

комісії та інших номінально незалежних арбітрів, і здійснює на них 

маніпулятивний вплив шляхом шантажу, підкупу і/або залякування. Як 

результат, правові та інші державні органи, які повинні бути арбітрами 

закону, систематично надають переваги та виступають на стороні владних 

сил. Це дозволяю правлячій партії приймати незаконні акти, можливо з 

порушенням демократичних процедур, та не нести за це ніякої 

відповідальності [235, с 337]. 

Як і В. Меркель та А. Круассан, дослідники С. Левіцкий і Л. Вей 

визначають три можливі вектори трансформації змагальних авторитарних 

режимів:  

1. Демократизація, або встановлення вільних та справедливих 

виборів, захист широких громадянських прав та свобод і рівність 

можливостей для всіх учасників «ігрового поля». Демократизація може 

проходити під контролем авторитарних урядів, як в Ганні, Мексиці або 

Тайвані, чи вона може проходити після того, як такі уряди будуть 

повалені, як в Хорватії, Перу, Сербії та Словаччині. Хоч і відсторонення 
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авторитарних правителів не є необхідною передумовою демократизації,  

більшість країн пішли саме таким шляхом. 

2. Нестійкий авторитаризм чи випадки, коли один режим 

трансформується один або більше разів, однак не стає демократичним. В 

таких режимах авторитарні правителі були відсторонені від влади, проте 

нові правителі не були демократично спрямованими. Вони отримують у 

спадок викривлення політичного поля, заполітизовані державні інститути, 

за допомогою яких можуть послабити і/або показати недоліки опонентів. 

До таких режимів можна віднести Албанію, Білорусь, Гаїті, Кенію та 

Мадагаскар. 

3. Стабільний авторитаризм. В таких випадках, ті хто володіє 

державною владою або їх наступники були обранні до органів державної 

влади та залишаються при владі, щонайменше три парламентські каденції 

після встановлення змагального авторитаризму, з часом такі режими 

стають більш закритими. До них відносяться Вірменія, Ботсвана, Камерун, 

Габон. 

С. Левіцкий та Л. Вей зазначають, що на трансформацію такого типу 

гібридного політичного режиму, як змагальний авторитаризм, впливають, 

по-перше, рівень зв’язку з Заходом, там де він сильніший, як у Східній 

Європі та Південній Африці, змагальні авторитарні режими 

демократизувалися чи не одразу після закінчення «Холодної війни». 

Шляхом посилення відповідальності за авторитарні зловживання, 

збільшення кількості політичних акторів, збільшуючи ймовірність реакції 

на внутрішню політику з боку Заходу, намагаючись уникнути міжнародної 

ізоляції та зміною балансу та престижу в бік опозиції, змагальні 

авторитарні режими трансформувались у бік демократії. В тих випадках, 

коли зв’язок із Заходом слабкий (більшість країн Африки та колишнього 

Радянського Союзу), зовнішня вплив щодо сприяння демократизації був 

слабким. Відповідно, режими залишались стабільними гібридами, за 

рахунок внутрішніх чинників, особливо виконавчій владі. Також не 
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відбулася трансформація змагальних авторитарних режимів у тих країнах, 

в яких державна або правляча партія була добре організована та 

згуртована, владні суб’єкти змогли створити та скерувати конфлікт між 

елітами, що нейтралізувало опозицію та режим залишився гібридним.  

У випадках, де державні й управляючі партійні структури 

нерозвинені та не вистачає згуртованості, режими менш стабільні. Тому 

що, правителям не вистачає організаційних та примусових інструментів, 

щоб запобігти «дезертирству» еліт, поразці на виборах або масовим 

протестам, які починаються з населення, такі режими стають уразливими 

навіть для слабких опозиційних сил. Відповідно такі режими є більш 

відкритими для непередбачених змін та впливів.   

В цьому контексті, третій чинник трансформації змагального 

авторитаризму, вразливість до західного демократизуючого тиску (західні 

важелі) – часто може відігравати вирішальну роль. В країнах, в яких 

економічне значення або стратегічне пригнічується зовнішнім тиском 

інших країн, або в тих, всяких допомога від контргегемоністських 

повноважень притуплюється вплив такого тиску, навіть слабкі режими 

можуть вистояти. Де підтримка з боку Заходу є сильною, авторитарна 

влада, скоріше за все, зазнає краху. В таких випадках з’являється 

можливість трансформуватись політичному режиму зі змагального 

авторитаризму в демократичний [221]. 

Дослідник Я. Кораліс доповнюючи концепцію С. Левіцкого та Л. Вея 

вводить такий тип гібридного політичного режиму як «автократичний 

легалізм». На думку дослідника, такий режим встановлюється, коли 

гібридний політичний режим набуває все більше авторитарних практик. 

«Автократичний легалізм» має три ключові елементи використання 

(автократичне), зловживання та невикористання закону (наприклад закону 

про вибори, мається на увазі порушення законодавчих вимог), який 

служить виконавчій владі. Таким чином, дослідник демонструє, як 

гібридний політичний режим може трансформуватись з одного типу до 
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іншого, при цьому не стаючи повністю авторитарним режимом. Однак, 

дана концепція потребую значних доопрацювань, так як ґрунтовних 

концептуальних розробок, які б відрізняли «автократичний легалізм» від 

інших «авторитаризмів з прикметниками». 

Німецький дослідник М. Богаард критикує концепцію В. Меркель і 

А. Круассана за те, що для них існує тільки один «кореневий концепт» – 

демократія, і не враховується інший – авторитаризм. М. Богаард пропонує 

вбудувати ці два концепти – дефектну демократію і електоральний 

авторитаризм – в один, «двокореневий», задля відображення всіх сучасних 

політичних режимів з обох боків протилежних спектрів Дослідник 

зазначає, що концепції «дефектної демократії» та «змагального 

авторитаризму» мають доповнювати одна одну [106, с. 403; 5, с. 20]. 

У даному контексті, значної уваги заслуговує двовимірна типологія 

гібридних режимів, яку запропонував фінський дослідник М. Вігель [5, с. 

20]. Він пропонує класифікацію гібридного політичного режиму за 

чотирма основними типами політичних режимів: демократичний, 

конституційно-олігархічний, виборчо-самодержавний та авторитарний. На 

думку дослідника, така класифікація демонструє, що політичні режимі не 

обов’язково розташовуються лінійно на одній прямій. Скорочення 

відмінностей між політичними режимами в питанні про ступень 

«демократичності» ігнорує важливі категоріальні відмінності між такими 

типами як «делегативна демократія», «опікунська демократія», 

«демократура», «диктабланда», «популістська» та «олігархічна» 

демократії. Наприклад, яка різниця між Аргентиною та Чилі в 1990-х 

роках. Питання, чи була одна держава більше демократичною ніж інша? 

Однак, вони було по-різному демократичні. Аргентина була класифікована 

як «делегативна демократія» - підтип гібридного політичного режиму з 

сильними інститутами вертикальної підзвітності, але слабкими 

інститутами горизонтальної підзвітності. В посттрансформаційному 

суспільстві Чилі (опікунська демократія) відносини були побудовані 
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навпаки – слабкі інститути вертикальної підзвітності та сильні інститути 

вертикальної підзвітності. Така ж саме ситуація й з авторитарними 

режимами з прикметника. 

Узявши, на його думку, дві найбільш важливі засадничі ідеї 

демократії: принцип «електоралізму» і «конституціоналізму», вчений 

виокремив: 

1. Чотири мінімальні «електоральні» критерії: 

- вільні вибори – виборці віддають свої голоси таємно та без 

порушень закону, таких як «купівля голосів» або залякування 

конкуруючих політичних партій. Відсутні факти втручання, залякування 

або насилля, достатніх, щоб значно викривити результати виборів; 

- справедливі вибори – правильне та безпристрасне використання 

закону про вибори. Діючий уряд не перешкоджає опозиції в доступі до 

ресурсів та засобів масової інформації. Відсутні факти викривлення або 

фальсифікацій, які б могли значно вплинути на результати виборів; 

- конкурентні вибори – право всіх дорослих громадян балотуватись, 

опозиційні кандидати не виключаються з електоральних перегонів; 

- загальні вибори – всі дорослі громадяни мають право голосу, 

відсутні факти позбавлення права голосу за ознаками класу, етнічної 

приналежності, статі чи освітнього цензу.  

2. Чотири мінімальні «конституційні» критерії: 

- свобода об’єднань – громадяни можуть вільно створювати та 

вступати в політичні партії, профспілки та групи за інтересами, в тому 

числі широкий спектр автономних об’єднань та рухів. Відсутність 

державних заборон на діяльність крупних партій, профспілок, рухів або 

державного контролю за їх діяльністю; 

- свобода висловлювань – вільні публікації, висловлювання та 

петиції. Відсутність фактів цензури з боку держави; 

- право на альтернативну інформацію – громадяни мають доступ до 

альтернативних джерел інформації, що гарантовано законом. Якщо 
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переважають державні джерела інформації, то вони мають контролюватись 

незалежними особами або представниками різних партій. Альтернативні 

джерела політичної інформації існують поза урядом або правлячою 

партією, та інакомислення не переслідується; 

- свобода від дискримінації – меншинам, етнічним, гендерним, 

культурним, релігійним групам, тощо не забороняють висловлювати свої 

інтереси в політичному процесі. 

Зазначені вісім критеріїв є необхідними для функціонування 

політичної демократії. Однак, така демократія не є ліберальною 

демократією. Для того, щоб політичний режим був ліберальною 

демократією він має відповідати ще додатковим критеріям, окрім 

зазначених вище. Тож, М. Вігель виокремив таки критерії: 

3. Чотири додаткові «електоральні» критерії: 

- «електоральні повноваження» – демократія, за якої громадяни 

мають владу, вибори повинні де-факто розширювати права та можливості 

виборних осіб з ефективним прийняттям рішень владою. Однак, військові 

часто зберігають можливість діяти незалежно від обраних представників 

або, навіть, накласти вето на рішення, які приймаються обраними особами 

в певних областях політики, обмежуючи юрисдикцію виборних посад. 

Такий атрибут відноситься до так званих «захищених» доменів – місця, 

над якими військові або інші потужні невиборні посадовці, такі як 

релігійна влада, бюрократичні анклави мають конституційно обумовлене 

право прийняття рішень в ключових сферах політики, як правило 

потрапляють під демократичний контроль. Такі недемократичні анклави 

мають бути строго відділені від спеціалізованих органів, таких як 

центральний банк або верховний суд, яким було демократично делеговані 

автономія та обсяг компетенцій. Таким чином, дана умова покликана 

перевірити ефективність прийняття рішень виборною народом владою та 

відсутність «зарезервованих доменів», які обмежують юрисдикцію 

обраних посад; 
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- «електоральна чесність» – в демократичних виборах голоси повинні 

мати однакову вагу за принципом принцип «одна особа – один голос». 

Однак, навіть в ідеально чесних виборах, такий принцип може бути 

порушений через «узаконений уклін». Окремі вчені звернули увагу на 

нерівномірний розподіл ваги голосів в Латинській Америці з боку 

законодавчих органів. Такий розподіл означає, що голоси деяких громадян 

є більш цінними, ніж інших. Дослідники підкреслюють, що законодавчий 

орган може дуже сильно викривляти вагу голосів порушуючи принцип 

чесних виборів. Дана умова покликана перевірити інституційні здвиги у 

наданні голосів, які мають визначальний вплив та наскільки це сприяє 

зміні влади; 

- «електоральний суверенітет» – вибори мають бути визначальними 

та представляти народ. Виборчий суверенітет під загрозою, коли посадовці 

на виборних посадах мають отримувати схвалення від недемократичних 

акторів. Така «опікунська» влада носить неформальний характер і її 

повноваження нечітко окреслені. Дана умова вимагає, щоб виборні посади 

контролювались народом та були відсутні факти широкої «опіки» 

виборних посадовців поза межами демократичного процесу; 

- «електоральна незворотність» – прийняття всіма без виключення 

результатів виборів, неможливість обмеження і перешкод на шляху 

здійснення своїх повноважень легально обраними посадовцями. 

4. Чотири додаткові «конституційні» критерії: 

- підзвітність та відповідальність виконавчої влади – наявність 

системи «стримувань і противаг». А також наявність відкритості та 

підзвітності законодавчої, виконавчої та судової гілки влади; 

-  підзвітність та відповідальність законодавчої влади – зв’язок між 

демократією та верховенством права. Всі посадовці мають дотримуватись 

законності в своїх діях; 

-  непідкупність бюрократії – відсутність систематичної корупції, 

клієнтелізму або патримоніалізму та прозоре використання законів; 
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-  підзвітність та відповідальність органів місцевої влади – 

відсутність «коричневих зон» в середині країни, на які не 

розповсюджується державна влада [238, с. 234-244]. 

Ці всі атрибути формують своєрідний «контрольний список» для 

класифікації гібридних режимів, слідуючи якому і «звіряючи» наявність 

тих чи інших атрибутів, М. Вігель пропонує виокремити наступні три типи 

таких режимів: «електоральну», «обмежену» і «конституційну» демократії 

[75, с. 70].  

До категорії «обмеженої» демократії можна віднести випадки, в яких 

не є наявними деякі або всі додаткові конституційні та електоральні 

критерії. Ймовірно, що більшість політичних режимів Центральної 

Америки, за винятком Коста-Ріки, та більшість Африканських демократій 

можна віднести до цієї категорії. Покращення якості демократії в цих 

країнах спричинить подальшу популяризацію (покращення виборчих прав 

та можливостей, цілісності, суверенітету та незворотності), а також 

лібералізацію (покращення підзвітності та відповідальності виконавчої, 

законодавчої та місцевої влади, а також чесність та непідкупність 

бюрократії). 

«Електоральна демократія» – це категорія, в якій виконуються 

додаткові електоральні критерії, однак вона не відповідає жодним 

додатковим конституційним критеріям. Це випадки, які є прикладами 

«делегативних» або «нео-популістських» форм правління. Їх електоральні 

інститути є ефективними для здійснення вертикальної відповідальності, 

але їх обмеженні конституційні інститути не є придатними для 

гарантування горизонтальної відповідальності. Як правило влада в таких 

країнах використовує слабкість та обмеженість конституційних інститутів 

за для проведення своїх реформ. Судова гілка влади стає політизованою та 

контролюється представниками влади. Також, в «електоральних» 

демократіях можна побачити наявність «коричневих зон» на території 

держави. 
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В категорії «конституційної» демократії своє відображення 

знаходять випадки, в яких виконуються всі додаткові конституційні 

критерії, але не виконуються додаткові електоральні критерії. Таким 

чином ці режими можуть демонструвати «опікунські» або «захищенні» 

форми правління. Вони є гібридним режимом з ефективною 

горизонтальною відповідальністю, де діє внутрішньодержавна система 

«стримувань і противаг», але суспільство має обмежену можливість 

впливу на обраних посадовців, за для настання їх відповідальності [5, с. 20-

21]. 

Продовжуючи логіку М. Вігеля, можна зробити припущення, що 

один тип гібридного політичного режиму трансформується в інший за 

умов виконання чи не виконання мінімальних та додаткових 

конституційних критеріїв. Передумовами зміни типу гібридного 

політичного режиму можуть стати кольорові революції, зміна правлячої 

еліти чи то проведення реформ. Дану двовимірну концепцію М. Вігеля слід 

розвивати далі, що б виокремити варіативність трансформації різних типів 

гібридного політичного режиму. 

Беручи до уваги те, що гібридні режими не мають характеристик 

тотожних авторитарним режимам, однак в ньому ще не має всіх умов для 

встановлення, хоча б мінімальної демократії, Л. Морліно сформулював 

іншу типологію таких режимів [5, с. 21]. 

Італійський дослідник виокремив чотири типи гібридного 

політичного режиму, які частково корелюються або є тотожними з типами, 

які були розроблені іншими дослідниками. Так, Л. Морліно виокремлює: 

1. «Захищену демократії» 

2. «Обмежену демократію» 

3. «Демократію без закону» 

4. «Квазі-демократію». 

Італійський дослідник зазначає, якщо політичними акторами 

встановлюються будь-які обмеження щодо виборчого права (активного чи 
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пасивного) або на політичний плюралізм чи опозицію, та на прозорість та 

чесність виборів, такий режим можна позначити як «захищена 

демократія». В такому режимі існують потужні гравці вето, такі як армія, 

сильна економічна олігархія, традиційна влада, наприклад монарх, або 

навіть, зовнішні сили, які здійснюють вплив на політичний режим країни. 

В «захищеній демократії» відбувається лібералізація, майже не 

застосовують або дуже рідко насилля, тобто процес надання широких 

політичних і громадянських прав зверху ніколи не буває повним, владні 

групи здійснюють контроль як на елітарному, так і на масовому рівнях. 

Такий режим, як правило існує довгий час та спирається на підтримку 

інституціональних еліт (політичні та соціальні), а також на обмеження 

участі мас та перешкоді поширенню демократичної моделі політичної 

культури, особливо серед еліти [5, с. 21]. 

Інший тип гібридного режиму, який виокремлює, Л. Морліно є 

«обмежена демократія». Вона характеризується наявністю загального 

виборчого права, формально правильними процедурами виборів 

посадовців, які отримують повноваження на основі виборів, та наявність в 

країні багатопартійної системи, але громадянські права обмежуються 

поліцією або іншими державними органами. Відповідно, не існує 

ефективної політичної опозиції та засоби масової інформації знаходяться 

під монопольним контролем з боку влади. Такий тип гібрида може бути 

встановлений шляхом низової мобілізації соціальних мас [5, с. 21], 

військового перевороту або за рахунок іноземних інвестицій, результатом 

яких є повалення попереднього режиму [187]. 

Третім типом гібридних режимів є «демократія без закону». 

Італійський науковець зазначає, що для такого режиму характерними 

рисами є відсутність будь-якої спадкової влади або потужних гравців вето, 

також немає прояву посягань або не гарантування громадянських прав і 

свобод з боку влади. Але держава знаходиться у ситуації поширеного 

беззаконня, в якій вона не може виконувати свої обов’язки належним 
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чином через погане функціонування державних інститутів. «Демократія 

без закону» не тягне за собою лібералізацію або зняття обмеження 

плюралізму через те, що раніше не існував стабільний режим або не було 

функціонуючих державних інститутів [5, с. 21]. 

Останнім типом гібридних режимів, який виокремлює Л. Морліно є 

«квазі-демократія». Основними рисами такого режиму є відсутність або 

слабкість виборчого процесу, обмеження політичного плюралізму та 

участі, відсутність/слабкість свободи висловлювання, об’єднання та 

організації. При цьому спостерігається також відсутність/слабкість 

верховенства права та/або особистісної автономії, індивідуальних прав та 

свобод. Останньою характерною рисою, на яку вказує італійський 

дослідник є слабкість функціонування держави [186, с. 281-293].  

Перевагою типології, яку запропонував Л. Морліно є те, що гібридні 

політичні режими протягом свого існування зазнають певної 

трансформації, за її допомогою, можна краще побачити особливості таких 

переходів. Отож, якщо є лібералізація, з/або без незначного застосування 

насилля, – процес надання більш ширших прав та свобод зверху, який 

ніколи не є достатнім або вичерпним, але такий, що дозволяє 

контролювати владу суспільством на елітарному та масовому рівнях – то 

це можна визначити як інституційний гібрид, який схожий на 

авторитарний режим, але з широкою базою соціальної підтримки, який 

зберігає впливові групи або лідерів під контролем. Найбільш вірогідним 

результатом такої трансформації буде «захищена демократія», яка є 

формою гібридного політичного режиму та може бути стабільним і міцним 

протягом тривалого часу, чи, навіть, на постійній основі. Для того, щоб 

мати певну можливість стабілізації, такий гібридний режим повинен мати 

можливість покладатись не тільки на підтримку інституційних еліт, як 

політичних, так і соціальних, але й на стримування обмеження на масову 

участь (тобто здатність правлячої еліти обмежувати або відмовляти від 
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участі), а й на залучення демократичної моделі політичної культури, 

особливо серед правлячих еліт [36, с. 45]. 

Іншим імовірним сценарієм трансформації такого гібриду є 

виникнення розриву в результаті мобілізації мас у суспільстві або 

військових, або через іноземне втручання. Якщо видається неможливим 

рухатись у бік встановлення демократії, навіть повільними темпами, у 

зв’язку з наявністю антидемократичних гравців вето, то більш чи менш 

стійка ситуація, яка характеризується відсутністю гарантій у відношенні 

порядку та основних прав, то встановлюється такий різновид гібридного 

політичного режиму як обмежена демократія [186, c. 286].  

Слід додати, що такий тип гібридного політичного режиму як 

«демократія без закону» не тягне за собою лібералізацію або скасування 

обмеження плюралізму як такого, тому щодо трансформації в гібрид, 

попередній режим не був стабільним. 

Л. Морліно аналізуючи трансформацію гібридних режимів та беручи 

до уваги те, що після 8 – 10 років вони стають стабільним, висуває чотири 

імовірні шляхи трансформації: 

1. Стабілізація гібридного політичного режиму («демократія без 

закону», «захищена демократія», «обмежена демократія» та «квазі-

демократія»). 

2. Послідовна стабілізація демократичного політичного режиму, що 

дає підставу розглядати попередній гібридний режим, як перехідний 

режим до демократії. 

3. Послідовна стабілізація авторитарного політичного режиму, що 

дає підставу розглядати попередній гібридний режим, як перехідний 

режим до авторитаризму. 

4. Нестабільність, режим продовжує бути пов’язаний з 

нестабільністю, яка випливає з періоду, в якому він був демократичним. 

Гібридні політичні режими можуть стати стабільними гібридами через те, 

що: він опиняється, свого роду, в «постійному переході», який, в дійсності, 
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є результатом довготривалого протистояння між гравцями вето та 

демократичними елітами, що призводить до тупикової ситуації або 

стагнації, в якій всі основні учасники, особливо еліти, можливо знайдуть 

задовільні варіанти вирішення своїх проблем, можливо, не ідеальне, але 

такі, що в даний час розглядаються прагматично, як кращі, що існують. 

Або як у випадку «захищеної демократії»,  домінуючою силою, або навіть, 

коаліція, зберігається режим у вигляді проміжного у підвішеному стані; 

або, нарешті, через відсутність центрального керівного інституту в 

гібридному політичному режимі.  

Гібридні режими можуть стабілізуватися як такі: або через те, що 

відбувається певний «перманентний перехід», що насправді є результатом 

тривалого протистояння між гравцями вето та демократичними елітами, 

що призводить до застою або стагнації, в якій всі основні актори, особливо 

еліти, навіть можуть знайти задовільні рішення для їхніх занепокоєнь, 

можливо, не ідеальні, але тим не менше розглядаються як прагматичні, як 

найкращі в даний час; або, як у випадку із захищеними демократіями, 

оскільки домінуюча влада чи навіть коаліція зберігає режим у вигляді 

проміжної межі; або, нарешті, через відсутність будь-якої центрального 

керівного інституту. Хоча остання з п’яти гіпотез видається найменш 

ймовірною, категорія стабілізованих гібридних режимів є найбільшою. 

Якщо існує певний ступінь конкуренції та свободи, то також є поштовхом 

для більшої демократії, але це імпульс блокується принаймні однією з 

причин, згаданих вище. 

Ще одна типологія гібридних режимів була запропонована 

американським науковцем Л. Даймондом, який розмежував такі режими на 

«електоральні демократії» та «псевдодемократії» [16]. До електоральних 

демократій, він відніс системи, в яких законодавча та виконавча влада 

формується шляхом регулярних, чесних, багатопартійних виборів та 

забезпечується певний мінімум громадянських прав та свобод, необхідних 

для того, щоб змагальність та участь мали реальний сенс. Однак за такого 
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режиму спостерігається наявність значної кількості сфер прийняття рішень 

«зарезервованих» за невиборними групами (військові, олігархія, 

бюрократія). 

Другим типом гібридних режимів є псевдодемократії. Такі режими 

допускають наявність базових громадянських свобод (право на відкрите 

висловлювання своїх поглядів і свободу об’єднання), але вони все ж 

передбачають серйозні обмеження прав громадян. Визначальною 

відмінністю псевдодемократій від ліберальних демократій є те, що в 

одному випадку громадянські свободи враховуються переважно тією 

мірою, якою вони забезпечують змістовну електоральну конкуренцію та 

участь, тоді як в іншому випадку вони розглядаються в якості необхідних 

атрибутів демократії, які гарантують реалізацію більш широкого кола 

демократичних функцій. Такі режими можуть володіти багатьма 

конституційними характеристиками електоральних демократій, в них 

легально діють опозиційні партії, однак вони позбавлені поля для відносно 

чесного електорального суперництва, яке здатне призвести до 

відсторонення від влади правлячої партії. Крім того, поняття 

«псевдодемократія» охоплює багатопартійні електоральні системи, в яких 

недемократичне панування правлячої партії виражається доволі слабко та 

піддається оскарженню, а також аналогічні системи, які знаходяться в 

процесі розкладу та переходу до більш конкурентної моделі [16, с. 12-14].  

Від режимів, які можна віднести до авторитарних, псевдодемократії 

відрізняються тим, що допускають існування опозиційних партій. 

Наявність таких партій, які можуть легально брати участь у боротьбі за 

владу та отримувати місця в парламенті, а також існування більш 

широкого простору для громадянського суспільства, якого немає за 

авторитаризму, створює умови для подальшого демократичного розвитку 

[5, с. 22]. 

Л. Даймонд виокремлює також різновид псевдодемократії – 

напівдемократію. Такий режим наближається до електоральної демократії 
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за рівнем плюралізму, конкурентності та громадянських прав. 

Напівдемократія – це система з гегемонною партією, в якій 

інституціолізована правляча партія широко використовує примус, 

патронаж, контроль над засобами масової інформації та інші засоби, щоб 

звести опозиційні партії до положення вторинних сил [122].  

B підсумку, не зважаючи на останні, доволі успішні спроби 

узагальнити попередній досвід з розробки типології гібридних політичних 

режимів, поки що так і не вдалося повністю усунути концептуальну 

плутанину, пов’язану із суперечливою природою даних режимів. Проте, 

незважаючи на наявність численних перепон, які стоять на шляху 

концептуалізації гібридного політичного режиму, можна з впевненістю 

сказати, що даний тип режиму може розглядатися як самостійний, окремий 

тип і як особлива категорія аналізу в рамках політологічних досліджень. 

Тому, на сьогодні перед дослідниками в першу чергу стоїть задача 

виявлення закономірностей функціонування «гібридних режимів», а також 

виокремлення і вимірювання як внутрішніх, так і зовнішніх чинників 

стабільності або подальшого перетворення даних режимів у напрямі 

демократії чи авторитаризму [75, с. 72]. 

Найбільш вдалою спробою типології гібридних політичних режимів 

є запропонована М. Вігелем двовимірна типологія. Він враховує як 

конституційні, так і електоральні аспекти гібридів, що дає змогу охопити 

та врахувати всі важливі характеристики режиму та більш точно визначити 

його тип, на відміну від запропонованих типів В. Меркель та А. Круассан і 

С. Левіцкий та Л. Вей, які розглядали такі режими через лише якийсь один 

«кореневий концепт» – демократію або авторитаризм [5, с. 22]. 

Однак більшість пояснень зміни режиму в гібридних режимах 

робиться через призму ранніх транзитологічних теорій, які фокусуються 

тільки на політичних акторах. Відносно різних видів гібридів, в такому 

ракурсі можна сказати, якщо ті, хто при владі слабкі та погано організовані 

(основний сенс тут, що вони не керують належним чином), а опозиція 
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сильна та добре зорганізована (тобто, вона має сильні позиції та складає 

коаліцію опозиційних партій) та водночас, вони можуть зробити все, щоб 

стати демократичними, демократизація може відбутись. Якщо ні, 

гібридний режим залишиться стабільним, або навіть стане більш 

авторитарним. В цьому немає нічого нового, слабкість владних акторів та 

опозиційна організованість є впливовими чинниками в дослідженнях 

демократизації. Інший важливий чинник – вплив виборів в 

недемократичних умовах. У виборах різні дослідники бачать різну роль, 

або як засіб прискорення процесу демократизації, або як засіб легітимації 

авторитарних режимів. Але, ці чинники носять ухил у бік виборів. 

Приписуючи виборам потенціал лібералізації, перший підхід розглядає 

гібридні політичні режими як перехідні: вони зробили перший крок, 

проведення виборів, тепер тільки питання часу, поки демократія не 

встановиться [223].  

Але, після проголошення «кінця транзитологічної парадигми», такий 

підхід до трансформації різних типів гібридного політичного режиму є 

досить проблематичним. Відправною точкою в дослідженні трансформації 

гібридів може стати інституційні механізми, які впливають на стабільність 

режиму. Барбара Геддес пов’язала стабільність авторитарних режимів з їх 

інституціональною структурою панування. Вона виявила, що однопартійні 

режими більш стійкі та довготривалі, ніж персоналістські режими, а також, 

що військові диктатури є найбільш короткотривалі. Інші дослідники 

зазначають, що, в той час як інституційні пояснення, в основному, 

зосередженні на формальних демократичних інститутах – партії, 

парламент та вибори – або на організаційні структурі – однопартійні, 

військові або монархічні, слід розглядати інститути у більш ширшому 

сенсі [136]. 

Інститути самі по собі нічого не змінюють. Не треба заперечувати, 

що актори є основним двигуном будь-якого процесу змін. Проте, актори не 

діють у вакуумі. Їх поведінка зазнає фільтрації або стримувань з боку будь-
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яких інститутів, які навіть впливають на формування вподобання акторів. 

Інститути та актори не просто мають вертикальні відносини. Вони 

знаходяться на одному рівні у горизонтальній площині та в постійній 

взаємодії. Відповідно зміна режиму відбувається за такою схемою: актори, 

які не обмежені інституційними стимулами та залишаються не впевненими 

через викривлену реальність очікувань, беруть на себе ініціативу діяти. 

Процеси трансформації режиму набувають біхевіорального аспекту. 

Режим є сильним за умови, якщо його формальні та неформальні 

інституційні правила дотримуються владними акторами. Якщо дотримання 

зменшується, за рахунок руйнування надійності очікувань, актори скоріше 

за все деформуються та вживають заходів для створення нових інститутів, 

які реально працюють. Встановлюється новий тип режиму, не обов’язково 

демократичний або автократичний. В гібридних режимах, такі інститути, 

можуть не забезпечувати надійності виконання очікувань, які на них 

покладенні, не тому, що вони слабкі або дефектні, а через те, що 

співіснування демократичних та авторитарних інститутів, скоріше за все, 

представляє суперечливі стимули для акторів. Якщо демократичні 

інститути мають співіснувати з автократичними, вони мають бути 

розташовані таким чином, щоб не було можливості потрапляння в 

протилежний собі вимір. Синхронність суперечливих інститутів викликає 

інституційну напругу. Таким чином політичні актори втрачають стимули 

[144].  

У зв’язку з інституційною напругою, в гібридних режимах, політичні 

актори звільняються від інституційних обмежень, що надає шанс акторам 

приймати рішення, які до виникнення напруги вони не могли обирати. В 

результаті для акторів відкривається широкий спектр можливостей, які 

рішення приймати, через те що стають слабкими інституційні імперативи 

та з’являється можливість альтернативних дій, які раніше обмежувалися 

інституційними рамками. За таких умов стає відсутня інституційна ясність, 

що відкриває можливість для політичних акторів встановлювати нові 
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інститути та кардинально змінювати старі. В результаті виникає «критичне 

зближення», яке Й.Мюлер визначає наступним чином «критичне 

зближення» характеризує ситуацію, в якій структурна змінна (економічна, 

культурна, ідеологічна, організаційна) впливає на дії політичних акторів 

значно м’якше протягом відносно короткого проміжку часу, з двома 

основними наслідками: суттєво розширюється діапазон можливих рішень 

владних акторів, та наслідки прийнятих ними рішень мають вирішальне 

значення, тому значно зростає щодо остаточного результату. Іншими 

словами, випадкові суб’єкти стають першочерговими [185]. 

Інституційна напруга в гібридних режимах збільшує імовірність 

виникнення ситуації «критичного зближення». Останні, в свою чергу, 

значно збільшують імовірність зміни режиму, не трансформацію в інший 

режим, наприклад авторитарний в демократичний, а перехід одного виду 

гібридного режиму в інший вид. Під час «критичного зближення», 

суб’єкти, які мають довіру та є альтернативними по відношенню до 

владних акторів, виходять на ігрове поле, така ситуація підвищеної 

актуальності опозиції може привести до того, що владні актори зроблять 

вибір у бік status-quo. Випадковий характер «критичного зближення» 

означає, що широкі зміни можливі та, навіть, вірогідні, але також, що 

повторна рівновага не виключена. 

Середні рівні інституційної напруги вищі в гібридних політичних 

режимах, ніж в демократичних чи авторитарних. Проте, це аж ні як не є 

визначальною рисою гібридів в чистому вигляді. Вони дійсно можуть 

керувати нею, щоб знайти гібридну інституційну рівновагу, яка є 

ключовим елементом підтримки стабільності в режимі. Рівні доступу та 

конкурентоспроможності на які здійснюються обмеження можуть 

корелюватися в більшості типів режимів. 

Німецький дослідник Александр Шмотз зазначає, що в обох 

випадках, при одновимірній або двовимірній класифікації гібридних 

політичних режимів, інституційна напруга чинить значний і досить 
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суттєвий вплив на імовірність автократизації гібридних режимів. Навпаки, 

наявність ризиків інституційної напруги знижує можливість гібридного 

режиму демократизуватися. Тим не менш, в жодній класифікації 

(одновимірна чи двовимірна) ця закономірність не несе ніякої значущості 

при визначенні особливостей трансформації різних типів гібридного 

режиму [223]. 
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Висновки до другого розділу 

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, дозволяють більш адекватно оцінити можливості демократизації 

більшості переходів і виокремити роль гібридизації як двовекторного 

різновиду трансформації в період після «холодної війни». 

Як можна побачити на прикладі політичних режимів 

«посткомунізму», то деякі з них функціонують вже більше двадцяти років, 

що є свідченням того, що гібридний політичний режим є окремим типом 

політичного режиму, який може функціонувати протягом значного періоду 

часу та не просуватись у бік демократії чи авторитаризму. Однак, це не 

означає, що такі режими є статичними та не трансформуються в інші типи 

гібридного політичного режиму. За даними Freedom House можна 

побачити, що гібридні політичні режиму кожен рік отримують різні 

оцінки, при цьому коливаючись в межах «гібридного політичного 

режиму». Даний факт може слугувати емпіричним підтвердженням зміни 

одного підтипу гібридного політичного режиму на інший.  

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 гібриди мають чотири вектори та можливості трансформації. 

Перший – це демократизація, другий – авторитаризація, третій – 

стабілізація гібридного політичного режиму й останній – трансформація 
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одного виду гібридного режиму в інший. Найбільш значущими чинниками, 

які впливають на трансформацію «гібридів» є політичні актори та 

інституційна напруга. До двох основних чинників можна ще додати рівень 

ВВП країни, релігійна фракційність та інші змінні й умови.  

Для уникнення «методологічної плутанини» в дослідженні гібридний 

політичних режимів та особливості їх трансформації слід відходити від 

класифікацій, які ґрунтуються на одному кореневому концепті 

дослідження – демократія чи авторитаризм, що призводить до того, що 

один й той самий політичний режим може бути класифікований, як 

«дефектна демократія» чи «змагальний авторитаризм». Більш об’єктивну 

та повну оцінку може дати тільки двовимірна типологія, за допомогою якої 

дослідник може порівняти ступінь «демократичності» чи «авторитарності» 

гібридного політичного режиму порівняно з іншим. Така типологія більш 

ґрунтовно демонструє специфіку трансформація гібридного політичного 

режиму. 

На основі уточненого розуміння поняття трансформації політичного 

режиму вдається виокремити особливості трансформації гібридного 

політичного режиму. Трансформація останнього загалом здійснюється за 

наступними напрямами: 

1. Перехід від авторитарного до гібридного типу політичного режиму; 

2. Перехід від гібридного до авторитарного типу політичного режиму; 

3. Перехід від демократичного до гібридного типу політичного режиму; 

4. Перехід від гібридного до демократичного типу політичного режиму. 

Зазначені чотири трансформаційні моделі є міжтипологічними. 

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.  

Включивши до аналізу трансформацій гібридних політичних 

режимів критерій стабілізації, прослідковано моделі перетворень окремо 
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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 трансформації «дефектної демократії»: її 

регрес у напрямі недемократичного режиму, стабілізація існуючого status 

quo і прогрес у бік конституційно-правової демократії. 

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. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГІБРИДНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Здобувши незалежність, Україна зберегла чи не всі радянські 

інститути влади, зокрема й неформальні. Формальним носієм влади в 

УРСР була Верховна Рада на чолі з Президією. Виконавчий орган влади – 

Рада Міністрів призначалася і була підзвітною Верховній Раді так само, як 

і Верховний суд та прокуратура. У липні 1991 р. була запроваджена посада 

Президента, який перебрав на себе всі повноваження президії Верховної 

Ради, а Рада Міністрів стала Кабінетом Міністрів. Інституційний 

ізоморфізм, (практика створення однакових державних інститутів), 

дозволяв правлячій групі – компартійній номенклатурі підтримувати 

видимість рівності між республіками [147, с. 99]. 

Американський політолог Александр Мотиль помітив, що з 27 

посткомуністичних держав більш успішними на шляху демократизації 

виявились ті, які мали найменшу імперську та тоталітарну спадщини [188, 

с. 36-44]. Стосовно України А. Мотиль так визначив наслідки радянської 

влади: «Вона передала Україні лінгвістично цілісне населення, що нагадує 

націю, сукупність політичних діячів, що нагадують еліту, й адміністрацію, 

що нагадує державу [189, с. 105]. Іншими словами, незалежна Україна не 

мала ані повноцінних державних інститутів, ані була повноцінною нацією 

[159, с. 17].  

Першого грудня 1991 р. українці підтримали ідею державного 

суверенітету, проголошеного Верховною Радою 24 серпня того ж року. 

Заразом проходили вибори Президента незалежної України. Серед шести 

кандидатів переможцем у першому турі став Голова Верховної Ради, 

колишній завідувач ідеологічного відділу КПУ, секретар ЦК КПУ та член 

політбюро ЦК КПУ Леонід Кравчук.. З позиції транзитології ці вибори (а 

також парламентські 1994 р.) можна вважати одними з «установчих» 

(constituent elections) [63, с. 83]. У контексті режимних переходів установчі 
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вибори відіграють, принаймні, потрійну роль: 1) інституційну – 

встановлюють систему політичних інститутів, в рамках яких розвивається 

електоральна конкуренція; 2) біхевіоральну – вони формують «меню» 

переваг і патерни поведінки виборців, тим самим визначаючи і контури 

нової партійної системи; 3) трансформаційну – вони створюють основу 

легітимації нових політичних режимів і суттєво обмежують можливості 

повернення до старих, або переходу до нових недемократичних форм 

правління [15, с. 46]. 

Особливості результатів двох голосувань 1 грудня 1991 р. 

увиразнили амбівалентні орієнтації більшості українців. З одного боку, 

громадяни України бажали жити у незалежній державі, але, з іншого боку, 

намагалися зберегти у цій державі значну частину свого минулого. 

Радянський спадок справив двоякий вплив на формування національної 

ідентичності і вектора трансформації режиму. З одного боку, проукраїнські 

орієнтації мешканців УРСР була досить вираженими, щоб підштовхнути 

частину еліт і більшість населення до незалежності, але, з іншого боку, 

недостатньо сильними, щоб стати домінуючими у незалежній Україні. 

Інерція радянських інститутів і переважання радянських політичних 

орієнтацій у більшості громадян України істотно звужували «вікно 

можливостей» для національно-орієнтованих еліт, що перебували в 

опозиції до посткомуністичної номенклатури [54, с. 89]. 

У літературі з приводу того, які сили визначали політичне обличчя 

України на початку незалежності, єдиної думки немає. Західні автори 

політичну ситуацію в Україні на початку 90-х років називають «умовним» 

(pluralism by default) [231], або «безформним плюралізмом» (feckless 

pluralism) [108, с. 47]. Обидва поняття вказують на те, що політична 

конкуренція існує не тому, що лідери особливо демократичні чи гравці 

відносно самостійні, а тому, що держава занадто слабка, щоб встановити 

авторитарне правління. Отже, цей плюралізм був не природнім, а 

вимушеним [80, с. 84]. Вимушений він тому, що виникає не з сили, а 
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слабкості політичних гравців, у першу чергу президентів, за відсутності 

чітких правил «політичної гри». Цей тип плюралізму властивий країнам, 

які перебувають на межі між тоталітарним минулим і невизначеним 

майбутнім [54, с. 90]. 

Причини виникнення «вимушеного плюралізму» в Україні інші 

автори пояснюють не лише структурними факторами, а й впливом 

«радянської спадщини». Так, наприклад, В. Гельман бере до уваги два типи 

неформальних інститутів управління, які відіграли важливу роль у 

формуванні пострадянської структури еліт – місцевих, регіональних мереж 

і відомчих, секторальних[12, с. 88]. В Україні сільське господарство 

перебувало під контролем республіканських органів влади, а важка 

індустрія входила до складу вертикальних галузевих міністерств. Це 

призвело до появи як «місництва», так і «відомчості». Після розпаду СРСР 

контроль над індустріальними підприємствами перейшов до рук 

представників регіональних елітних мереж, з яких згодом сформувалися 

фінансово-промислові групи (ФПГ) або «клани» [54, с. 90]. Регіональні 

клани, з погляду В. Гельмана, стали головними акторами політичної сцени 

пострадянських країн. Оскільки розподіл ресурсів між ними був відносно 

рівним, ніхто не міг претендувати на роль домінуючого гравця, що 

відкривало дорогу циклам «картельних угод» [12, с. 95-96]. 

Визначаючи головних дійових осіб українського політикуму 

політологи, хоч і відрізняються у деталях, проте сходяться у тому, що 

головну роль відігравали сили, пов’язані з КПРС. Політолог Т. Кузьо 

головних гравців українського політичного поля визначає на основі 

партійно-ідеологічного спектру. Він також виділяє три групи гравців: 

активних націонал-демократів, пасивних центристів, які складалися з 

колишніх націонал-комуністів і стали згодом «олігархами», і реформовану 

частину КПУ. Оскільки жодна з груп не домінувала над іншою, результат 

взаємодії між ними був цілком прогнозований. Прорив до демократії, як у 

Східній Європі, був неможливий так само, як і повернення до радянського 
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минулого, що сталося в Білорусі. Уклавши кілька неформальних угод, 

українські еліти зійшли на манівці, тобто почали рух (muddle along) без 

чітко визначених пріоритетів у внутрішній і зовнішній політиці [161]. 

Одна з причин цього стану полягає у сутності та способах укладення 

угод. Т. Кузьо називає цей шлях типовим пактовим переходом, проте 

В. Гельман у пострадянських угодах помітив відмінність. Останні він 

називає «поганими пактами», які відрізняються від «добрих пактів» двома 

особливостями. «По-перше, вони («добрі пакти») будуються на взаємному 

прийнятті гравцями умов конкуренції, а по-друге, завдяки інституційному 

примусу забезпечують формальні гарантії для всіх, тоді як «картельні 

угоди» покликані не допускати конкуренції еліт, і ґрунтуються на 

неформальних порозуміннях між певними гравцями [12, с. 86-87].  

Такі «картельні угоди» передбачають існування домінуючого гравця 

(партії, лідера або групи), який в умовах недостатності ресурсів для 

конфлікту (придушення) пропонує частину своїх активів підлеглим 

гравцям, зберігаючи за собою контроль над ключовими ресурсами. 

Підлеглі гравці «раціонально» обирають стратегію збереження «статус-

кво», тому що не володіють достатніми ресурсами для конфлікту з 

домінуючим гравцем. Відмінність таких пактів від класичних компромісів 

(пакту «Ансельмо» в Іспанії, або серії «круглих столів» наприкінці 80-х рр. 

у Польщі) полягала в тому, що представники елітних груп в Україні дбали 

про свою особисту безпеку, владу і збагачення, а не про створення умов 

для «гри за правилами». Згодом це призвело до постійного порушення 

досягнутих компромісів [54, с. 92]. 

Визначення В. Гельмана точніше, але його припущення про те, що 

«картельні угоди» не тільки не сприяють, а перешкоджають становленню 

політичної конкуренції за відсутності верховенства права, виявилося 

неправильним. Як показав Л. Вей, провал автократичної консолідації і 

поява інтенсивної політичної конкуренції в Україні в період 1992-2004 рр. 

була результатом не сили громадянського суспільства, а результатом 
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неспроможності ексноменклатурної еліти встановити політичний контроль 

у країні.  

З метою порівняльного аналізу В. Гельман використовує те, що 

умовно можна позначити як «макропідхід». Його увага зосереджена на 

найбільш важливих подіях політичного процесу. Т. Кузьо, навпаки, 

український випадок ставить у центр аналізу, використовуючи порівняння 

з пострадянськими країнами для ілюстрації особливостей українського 

транзиту. Він більш уважно розглядає структуру політичних акторів, 

виходячи з ідеологічних розбіжностей – розколів. Якщо В. Гельман звертав 

увагу на неформальних гравців, тобто клани, то Т. Кузьо розглядав 

поведінку партій і партійних об’єднань. Питання, однак, полягає в тому, 

яким чином неформальні гравці, тобто ті ж ФПГ або «клани», пов’язані з 

формальними інститутами представництва інтересів – партіями [54, с. 93]. 

Позачергові парламентські і президентські вибори (1994 р.) стали 

виходом із гострого протистояння між Президентом Л. Кравчуком і 

парламентом. В умовах інституційного вакууму Л. Кравчук намагався 

вибудувати вертикаль виконавчої влади (право призначати прем’єр-

міністра, контроль за діяльністю уряду, заснування інституту 

представників президента), яка підзвітна Президентові, що входило в 

конфлікт з повноваженнями Верховної Ради. Рада зберігала за собою право 

на затвердження запропонованого Президентом прем’єр-міністра і складу 

уряду. Останній, таким чином, опинявся у ситуації подвійної підзвітності, 

що викликало невдоволення і знижувало ефективність його діяльності. 

Суперництво між гілками влади призвело до «війни законів», у якій кожна 

з гілок влади намагалася закріпити і розширити свої повноваження. Так, 

лише в 1992 р. Верховні Рада прийняла 131 закон, 261 постанову, 

затвердила більше 30 інших документів. Президія Верховної Ради 

прийняла 209 рішень. Водночас уряд видав 725 постанов, не враховуючи 

численних указів Президента [148, с. 49]. Законодавча плутанина, 
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успадкована з радянських часів, іще більше погіршилася в незалежній 

Україні.  

Протистояння між Президентом Л. Кравчуком і парламентом з 

приводу контролю над урядом зайшло надто далеко. Спочатку обидві 

сторони погодилися на проведення референдуму з приводу довіри до 

президента і парламенту, але пропонували свої варіанти питань. Висока 

невизначеність підвищувала ціну участі у конфлікті. Протистояння було 

залагоджено новою неформальною угодою: референдум скасували, Л. 

Кучма пішов у відставку, а прем’єр-міністром став представник 

донецького «клану» – Ю. Звягільський [54, с. 129]. Парламент і Президент 

погодилися на дострокові вибори, призначені на березень і червень 

відповідно. Президент володів більшими ресурсами, ніж парламент, але 

відсутність підтримки регіональних «кланів», висока невизначеність і 

низька популярність серед населення робили ціну придушення для нього 

занадто високою [12, с. 96]. 

Проявом негативного впливу старих політичних інститутів стало 

проведення позачергових парламентських виборів за мажоритарною 

системою абсолютної більшості, що діяла з радянських часів. Оскільки 

після першого туру виборів незаповненими залишалися 112 місць, влітку і 

восени проходили довибори, але і вони не принесли бажаного результату. 

Протягом всієї роботи парламенту незаповненими залишалися 36 місць[54, 

с. 130].  

Лінії розколів проявилися на президентських виборах, де в другому 

турі більшість українців віддали перевагу Л. Кучмі. Чинний Президент 

отримав 45% голосів виборців, зосереджених переважно на заході й у 

центрі України. Л. Кравчук зумів створити образ батька української 

незалежності, який апелює до національних цінностей, що, однак, не 

врятувало його від звинувачень у неефективному управлінні й 

економічних проблемах [102, с. 1-12]. Якщо Л. Кравчук спирався на 

київську номенклатуру і шукав підтримки у націонал-демократів на заході 
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та в центрі України, то Л. Кучма зробив ставку на регіональні еліти та 

національно-аморфний електорат сходу та півдня України [22, с. 5].  

Таким чином, перевага пострадянської ідентичності та 

неопатримоніальної політичної культури над українською ідентичністю та 

громадянськими орієнтаціями меншої частини українців дозволила 

колишньому «червоному директорові» Л. Кучмі перемогти колишнього 

апаратника Л. Кравчука. Цей спадок радянського панування знову виявив 

свій руйнівний вплив. Якщо розглядати цей факт з погляду елітної 

динаміки, то очевидно, що ні оновлення, ні заміщення еліт не відбулося. 

Влада залишилася в руках пострадянської бюрократії, а зміна політичного 

керівництва відобразила перемогу «нової» регіональної, технократичної 

еліти над «старою», київською, номенклатурною елітою [55, с. 130-131].  

Велика кількість науковців та експертних проектів наголошують на 

етапній ролі для демократизації вітчизняного політичного режиму подій 

1994 року, передусім – перших виборів до Верховної Ради України та 

дострокових президентських виборів. Призначення позачергових виборів 

стало результатом мирного компромісу між президентом Л. Кравчуком і 

парламентом та демонструвало контраст із вирішенням політичної кризи 

гілок влади в Росії роком раніше, що завершилось збройним 

кровопролитним зіткненням у жовтні 1993 року. Якщо розстріл «Білого 

дому» Б. Єльциним певню мірою понизив показники демократичності 

російського режиму [103], то в Україні відбулись перші вільні та змагальні 

вибори, а також «оберт влади». Це не лише покращило рейтинг 

політичного режиму України [103], але й надихнуло багатьох вчених на 

оптимізм його успішної демократизації в подальшому. 

Спадщина минулого – формальні інститути та неформальні 

практики – 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. 
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Різні дослідники по-різному визначають політичний режим або його 

різновиди й етапи, що існували в Україні після 1991 року. Одним із 

перших спробував класифікувати український режим американський 

дослідник Пол Кубічек. Ще в першій половині 1990-х років він 

використовував для характеристики політичного режиму України термін 

«делегетивна демократія», посилаючись на тогочасний неологізм 

Г. О’Доннелла. Вже тоді вчений вказував на очевидність того, що існуючі 

теорії та типології демократії, засновані на представницькій, 

плюралістичній моделі розвинених країн Заходу, можуть бути 

недоцільними для опису та пояснення режиму переходу та консолідації в 

низці держав, зокрема в Україні.  

П. Кубічек, порівнюючи Бразилію, Перу, Росію та Україну, звертав 

увагу на риси, притаманні так званим «частковим демократіям». У таких 

країнах можуть бути розроблені системи, які відповідають мінімальним 

вимогам «роду demokratiya» (мовою оригіналу – Р.К.), однак вони мають 

мало спільного з існуючими західними демократичними видами. «Ми 

можемо бути свідками «нової тварини», котра народжена поза 

історичними умовами й у надрах суворої соціально-економічної кризи, що 

охопила декілька перехідних держав, зокрема багатьох у колишньому 

радянському блоці. Це творіння є гібридом, сумішшю вибраних 

демократичних норм мажоритарного правління та авторитарної практики. 

Запозичуючи від Гільєрмо О’Доннелла, це явище можна назвати 

«делегативною демократією» [155, с. 423]. 

Пізніше П. Кубічек зосередив увагу на сфері перехідного періоду в 

Україні, яку інші вчені переважно ігнорували: «чому громадянське 

суспільство в Україні стало втомленим, розбитим, відчуженим і застійним 

під час масової корупції, величезного економічного колапсу, безробіття та 

невиправданих очікувань?» [цит. за: 158, с. 168]. Намагаючись пояснити 

низьку довіру та політичну ефективність, а також безсилля громадяни до 

змін, американський учений [157] доповнив свою модель ознаками 
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політичного режиму в Україні, які притаманні державам корпоративного 

типу, дуже поширеним у Латинській Америці. 

П. Кубічек вважав, що реформу можна зупинити («stopped»), 

припинити («halted»), вона може застоюватися («can stagnate») або бути 

скасована («be reversed»), оскільки «мета системи фактично полягає в 

розбитті громадянського суспільства та недопущенні появи справжніх 

автономних центрів влади» [157, p. 5]. Корпоративізм намагається 

контролювати зміни, запобігаючи мобілізації знизу. Це дозволяє існувати 

певним елементам плюралізму, але також сприяє соціальній єдності за 

рахунок конфлікту та конкуренції.  

Тим самим, П. Кубічек [157] спробував доповнити 

«транзитологічну» літературу, вивчивши, як інститути попереднього 

режиму впливають на політичні й економічні реформи через «шляхову 

залежність». Тому П. Кубічек критикував загальну ідею транзитології, що 

рух до демократії та ринкової економіки наче заздалегідь обумовлений. 

Через два роки ця думка була кристалізована тезою про «кінець транзиту» 

Т. Карозерса. Важливо зосередити увагу на «шляховій залежності», як 

вважав П. Кубічек, тому що правлячі еліти попереднього режиму можуть 

відтворювати себе і тим самим підірвати реформи або перетворити їх на 

власну вигоду. В пострадянські часи старі інститути виживають і 

працюють проти радикальної перебудови політичного життя. 

З самим початком ХХІ століття низка вчених, у першу чергу 

західних, почала відходити від транзитологічного бачення режимного 

розвитку України, яке підкреслювало припущення, що посткомуністичні 

держави рухаються лінійним шляхом від комунізму до демократії. 

Співвітчизник П. Кубічека, професор державної політики та політології 

Пол Д’Аніері [115, 116] визначив режим України як «виборчий 

авторитаризм» (на відміну від «делегативної демократії» його колеги [155] 

або «електоральної демократії» [156]). Це був крок уперед в теоретичному 

осмисленні характеру вітчизняних політичних процесів, оскільки давало 
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змогу уникати використання поняття «демократії» в будь-якому 

визначенні політичного режиму в Україні за часів «захопленої держави» в 

період президентства Л.Кучми, як у політико-владному, так і в 

економічному контекстах. 

Західні експерти політичні трансформаційні перетворення в Україні 

вивчали невідривно від аналогічних змін в економіці, і в обох сферах 

констатували «фрагментарність», або «половинчастість» перетворень. 

Наприклад, фахівці Європейського банку реконструкції та розвитку Джоел 

Гелман і Герайнт Джонс та Світового банку – Даніель Кауфманн у 

спільному звіті 2000 року «Захоплення держави, захоплення дня. 

Емпіричний аналіз державного захоплення та корупції в перехідний 

період» виокремлювали групу країн з «високим рівнем захопленням 

держави» (Азербайджан, Болгарія, Грузія, Киргизстан, Латвія, Молдова, 

Росія, Румунія, Словаччина, Україна та Хорватія). Більшість цих країн 

можна вважати «частковими реформаторами» як у політичних, так і в 

економічних переходах. Вони, як правило, «досягли значних успіхів у 

лібералізації та приватизації, значно менше прогресуючи в сукупних 

інституційних реформах для підтримки законодавчої та нормативної бази, 

порівняно з іншими країнами, що розвиваються. Хоча більшість із них 

прийняли основні правила демократичних виборів, майже в усіх цих 

країнах залишаються проблеми щодо концентрації політичної влади та 

обмеження політичної конкуренції. Схоже, що захоплення може 

процвітати в умовах часткових економічних реформ і зосередженої 

політичної влади» [149, с. 12]. 

Згадані економісти зазначали, що оскільки напрям причинності 

неможливо було встановити, «ці результати слід розглядати лише як 

ілюструю цікавого взаємозв’язку між захопленням держави, 

громадянськими свободами й економічною лібералізацією» [149, с. 12]. 

При цьому, фактично, аналогічні регресії з громадянськими свободами й 

економічними реформами, виміряні на більш ранніх етапах переходу, були 
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не дуже продуктивними у поясненні поточного рівня захоплення держави. 

Попри різницю у пару років, це стало можливим лише в нинішньому 

столітті. 

Можна стверджувати, що шляхи економічної та соціальної 

лібералізації залежать від захоплення держави і в цьому, дійсно, лежить 

коріння «пастки часткової реформи», в якій «переможці» на ранніх етапах 

переходу прагнуть законодавчо закріпити свої переваги через захоплення 

держави в інституційній структурі, що розвивається, та блокувати 

подальші реформи, про що Дж. Гелман намагався попередити ще в 1998 р., 

але для цього не вистачало теоретичного підґрунтя аргументацій [150]. 

Незважаючи на застереження, ці результати все ж свідчать про характер 

нелінійних кореляцій і вказують на шляхи подальших досліджень. 

Отже, політика «часткової реформи» була розроблена вченими, які 

поставили під сумнів тезу, що «перехід» – це процес, який має початок 

(комунізм) та закінчення (ліберальний ринок демократія). «Часткова 

реформа» може призвести до припинення переходу, створюючи гібридні 

системи (як політичні, так і економічні). Такі гібридні режими, як правило, 

стабільні, навіть протягом десятиліть, найбільш яскравим прикладом чого 

було 71-річне правління Інституційно-революційної партії в Мексиці. 

Водночас у період виборів виживанню режиму загрожують 

несподівані процеси, такі як посилення опозиції та громадянського 

суспільства або зовнішній тиск на проведення вільних виборів як 

передумова отримання міжнародної допомоги. Сербія в часи Слободана 

Мілошевича у жовтні 2000 р., Грузія за Едуарда Шеварднадзе в листопаді 

2003 р., Україна в період президентства Леоніда Кучми у грудні 2004 р. та 

Киргизстан за часів Аскара Акаєва у лютому-березні 2005 р. стали 

прикладами того, як прорахунки режиму під час виборів призвели до зміни 

політичного режиму. 

У цьому ж руслі британський експерт з економічних і політичних 

питань по Україні Тарас Кузьо в одній зі своїх численних робіт назвав 
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політичну систему за часів Л. Кучми «гібридною державою» зі 

«змагальним авторитарним» режимом» [158, с. 168]. На його думку, 

«держава, що лише «частково реформована» подібна до того, що інші 

науковці називають «гібридною державою», яка поєднує в собі елементи 

авторитаризму та демократії» [158, с. 172]. Т. Кузьо вважає, що «“Гібридні 

держави” – більш вдалий спосіб опису» політичного режиму в Україні, 

порівняно з «виборчою демократією» П. Кубічека та «виборчим 

авторитаризмом» П. Д’Аніері [158, с. 173]. 

Відтак, Україну ІІ пол. 1990-х рр. та перших років 2000-х доцільно 

розглядати як державу зі змагальним авторитарним режимом, що, своєю 

чергою, є підтипом гібридного політичного режиму. Для української 

гібридної держави характерним було поєднання залишків колишньої 

радянської системи політичного управління та нових економічних і 

політичних інститутів[54, с. 262-263]. Політичний процес у ній визначався 

застоєм, корупцією та домінуванням еліт і захопленням держави [108, с. 

10]. 

Змагальний авторитаризм в Україні проявлявся, з одного боку, 

домінуванням у політичному просторі країни олігархічних груп, інтереси 

яких лобіювались, у першу чергу, центристськими партіями в парламенті, 

а з іншого, в діяльності опозиції, яка перешкоджала олігархічним групам 

встановити повністю підконтрольний їм консолідований авторитарний 

режим. В силу того, що провладні політичні еліти періоду президентства 

Л. Кучми були роз’єднані, а опозиція була досить сильною, в Україні 

авторитарний режим не був встановлений [54, с. 21]. 

У статті, присвяченій політичним режимом в Україні, 

Ю. Мацієвський іще в 2010 році писав: «Якщо до «Помаранчевої 

революції» в Україні існував слабкий олігархічний авторитаризм, то під 

час президентства В. Ющенка режим трансформувався в «дефектну 

демократію», яка відрізняється від ліберальної за трьома показниками: 

політична участь, політична конкуренція і конституціоналізм (що 
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передбачає дотримання Конституції всіма головними політичними 

гравцями та гарантію прав і свобод громадян). У період президентства 

В. Ющенка демократичні правила гри не стали загальноприйнятими, а 

дефектна демократія не перетворилася в ліберальну» [52, с. 26]. 

Велику популярність набула також «неопатримоніальна» концепція, 

адаптована під реалії пострадянського простору. При використанні цього 

терміну прийнято посилатися на М. Вебера, який визначав 

патримоніальний режим як одну з форм панування, де особиста відданість 

є джерелом отримання благ [9, с. 150-155]. О. Фісун також відзначає 

високий ступінь персоналізації влади в Україні [92, с. 124]. Такий 

політичний режим склався завдяки тому, що лідерам низки країн на 

пострадянському просторі, зокрема в Україні, вдалося створити стабільну 

систему, контролюючу політичні еліти. Це стало можливим завдяки, по-

перше, перемозі на президентських виборах, в умовах реальної конкуренції 

[145, с. 135]. Тобто існує реальне визнання інкумбента з боку більшості 

виборців. А по-друге, завдяки тому, що в президентських республіках 

глава держави має широкий спектр як формальних, так і неформальних 

повноважень [71, с. 13]. На думку П. Д’Аньері, чинниками, що 

перешкоджають становленню демократії в Україні, є радянська спадщина, 

президентська форма правління, відсутність «революційності» переходу на 

початку 1990-х років. Ці ж чинники впливають на формування та успішне 

функціонування неопатримоніальних режимів. 

В цілому, всі дослідники дедалі більше солідаризуються в тому, що і 

до, і після 2004 року в Україні існували різні форми гібридного 

політичного режиму. Цей режим був не демократичним, але й достатньо 

конкурентним для того, щоб не відносити його до авторитарного. Однак 

всі ці форми гібридного режиму відрізняє ціла низка характерних рис: 

мажоритарне правління, слабка інституціоналізація відносин суб’єктів 

політичного процесу, непрозорість процесу прийняття політичних рішень 

[197], високий рівень корупції, злиття приватних економічних інтересів і 
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політичних практик, непрозорість прийняття політичних рішень і 

політичних призначень, неформальність правил, що регламентують 

боротьбу за владу. Інституційний дизайн таких амбівалентних режимів, на 

перший погляд, схожий на ліберальну демократію: існують регулярні, 

конкурентні, вільні та рівні вибори, – це головний механізм відбору 

політичної еліти. Проте громадянське суспільство бере участь у політиці 

майже виключно наприкінці електорального циклу, а весь інший час 

політична активність переважної частини населення залишається вкрай 

низькою. Для політичних лідерів, у свою чергу, головним завданням є 

перемога на виборах [231, с. 236]. 

На прикладі України видно, що існує дисбаланс на користь 

виконавчої влади. Демократичні інститути або не формуються, або не 

можуть розвинутися в повноцінні рушії політичного процесу. В результаті 

транзиту до демократії не відбувається. Але найголовніше, що ні після 

«Помаранчевої революції», ні після «Євромайдану» не змінилися правила 

гри, які визначають взаємини елітарних угруповань між собою. Після 

«революційних» перетворень в Україні не з’являються нові політичні 

інститути або практики, не змінюються принципи функціонування 

колишніх політичних інститутів. Має місце лише ротація правлячих 

угруповань. Таким чином, демократизація політичного режиму не 

відбувається. 

У цьому сенсі інтерес представляють останні місцеві вибори в 

Україні. У доповіді ОБСЄ / БДІПЛ зазначалось: «Другий тур виборів голів 

міст в Україні підтвердив оцінку, дану місцевими виборами 25 жовтня, під 

час яких спостерігався вплив бізнес-інтересів на виборчий процес у 

більшості регіонів. Багато кандидатів зосередили свої зусилля на 

формуванні місцевих коаліцій замість спілкування з виборцями» [90]. В 

теорії вибори є фактично єдиним демократичним інститутом, за 

допомогою якого здійснюється легітимний перехід влади. При цьому 

вибори виступають єдиним джерелом легітимізації політичного режиму. 
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Але це має сенс тільки в тому випадку, якщо угруповання ведуть більш-

менш конкурентну боротьбу між собою за голоси виборців. В Україні це 

дійсно має місце і формує головну демократичну складову гібридного 

режиму. Проте паралельно в Україні спостерігається й інша ситуація. 

Головною метою перед виборами дуже часто є створення коаліцій для 

захисту своїх інтересів, загрозу яким створюють ці самі вибори та виборці 

з їхніми подекуди непередбачуваними електоральними вподобаннями. Так, 

вибори перетворюються в механізм з незрозумілими наслідками, де 

боротьба за голоси виборців на основі принципового дотримання 

ідеологічних переконань стає менш важливою і навіть небезпечною, 

порівняно зі створенням коаліцій. 

Оскільки головним принципом політичної боротьби в Україні є 

принцип «переможець отримує все», то існує реальна загроза економічним 

інтересам акторів. Відсутність чітких і визнаних усіма учасниками правил 

гри, які покликані цих самих учасників захищати, призводить до 

загострення власницьких конфліктів у державі. При наявності певних 

ресурсів та інтересу власність в Україні й у 2018 році продовжує 

відчужуватися насильницьким способом [98]. Подібні захоплення можуть 

повторитися вже з боку колишніх власників. Єдиний спосіб захисту своїх 

інтересів – це наявність політичного статусу, що дає можливість 

використовувати владні повноваження [28]. Таким чином, боротьба за 

владу в Україні стає засобом вирішення власних економічних проблем – 

отримання або захисту бізнесу / власності – найбільшими гравцями. 

Інструментарій вирішення цих проблем вдало вкладається в поняття 

силової політики. Це, своєю чергу, пояснює і факт формування 

передвиборних, часом дуже широких, коаліцій, де ключовим імперативом 

є не близькість політичних програм і переконань потенційних кандидатів, 

а спільність їх господарських інтересів або відсутність зіткнень інтересів. 

Вплив економічних інтересів не обмежується лише процесами виборів. 
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Таке ставлення до владних посад як до джерела вирішення власних 

економічних проблем веде до збільшення корумпованості суспільства. Для 

гібридних політичних режимів характерним є використовувати різні 

політичні посади як джерело власного збагачення. Це було властивим як 

для неопатримоніальним (і/або «змагально-авторитарним») режимам 

Л. Кучми і В. Януковича, так і «дефектній демократії» зразка 

президентства В. Ющенка. Соціологічні дослідження показують, що серед 

різних негативних рис президентства В. Ющенко і В. Януковича 

респонденти називають корупцію, низьку ефективність управління 

державою та боротьбу з політичними опонентами позасистемними 

методами.  

Індекс сприйняття корупції показує, що за останні кілька років в 

Україні не відбулося істотних зрушень в цьому напрямі: кількість балів, 

набраних України в відповідному рейтингу з 2012 по 2014 рік, 

дорівнювало 25-26 одиницям, що говорить про досить високий рівень 

корупції [31]. Мова не йде про те, що Україна за рік повинна була 

піднятися в рейтингу на 50 позицій. Однак відсутня позитивна тенденція, 

яка б вселяла впевненість в тому, що заходи з попередження та боротьби з 

корупцією вживаються і вони ефективні. Не викликає це великого 

оптимізму й у міжнародних партнерів України, уряди яких вітали події 

2004 і 2014 років. Віце-президент США Дж. Байден під час свого виступу 

перед депутатами Верховної Ради розкритикував темпи антикорупційних 

реформ в Україні [110]. 

Згідно Т. Карозерсом, трансформація до демократії, – не лінійний 

процес, тобто існує кілька траєкторій розвитку [108]. Розуміти ці слова 

варто в тому числі й як застереження. Далеко не всі політичні режими, які 

стали на шлях демократизації, мають високі шанси на успішне завершення 

цього процесу. Як показує практика, високі ризики залишитися в «сірій 

зоні» – стати стабільним гібридним режимом, який поєднує в собі зовнішні 

демократичні риси та неформальні авторитарні інститути. 
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Починаючи з концепції «сірої зони» Т. Карозерса, що описує 

відмінності між «політикою домінуючої влади» (dominant power politics) і 

«безплідного плюралізму» (feckless pluralism) [108], на пострадянському 

просторі з’явилося кілька понять, як, наприклад, «дефектна демократія» 

(defective democracy) [181], «змагальний авторитаризм» (competitive 

authoritarianism) [165] чи «патронатний президенціалізм» (patronal 

presidentialism) [145], що з різних сторін пояснюють причини збереження 

чи зміни гібридних режимів. Ці концепції проливають світло на механізми 

відтворення та функціональні вади гібридних режимів. Однак, 

фокусуючись чи то на структурних факторах [163], чи на поведінці 

основних гравців [115, 116, 160], вони не пояснюють причин домінування 

неформальних інститутів над формальними в Україні і, таким чином, 

здатність гібридного режиму залишатися без істотних змін протягом уже 

більш як чверті століття. 

Якщо західні автори беруть до уваги цілий спектр чинників і 

інтерпретують їх з різних поглядів, то в Україні сформувалося два підходи 

у питанні трансформацій вітчизняного політичного режиму. З одного боку, 

існує думка, що політичні зміни, хоч і з затримками, але відбуваються у 

напрямі демократії (ця точка зору найповніше розвинута у роботах 

А. Колодій) [40]. З іншого боку, ці зміни пояснюють коливаннями між 

одноосібною та розділеною президентською владою, які рух до демократії 

ставлять під великий сумнів (О. Фісун, Ю. Мацієвський[54, 94, 95]). 

Незважаючи на те, що політичний ландшафт України різко 

змінювався у 2005, 2010 і 2014 роках, окремих досліджень впливу 

неформальних інститутів на поведінку акторів та причин збереження 

гібридного характеру режиму протягом усіх років незалежності фактично 

не було. Тим не менше є достатньо робіт, які фокусуються на суміжних 

питаннях, таких як, наприклад, джерела змагальності режиму в період 

президентства Л.Кучми [231], циклічності політичних змін на 

пострадянському просторі та в Україні [142] чи інституційному дизайні 
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України у порівняльній перспективі [116]. Праці О. Фісуна [92], 

М. Кармазіної [33], Ф. Рудича [78], Г. Зеленько [26, 27] проливають світло 

на природу владних взаємодій в Україні у різний період. Спираючись на 

теоретичні засади концепції гібридних політичних режимів, автор 

здійснює спробу проаналізувати як статичні компоненти вітчизняного 

гібридного режиму, так і його трансформаційну динаміку. 

Діапазон неформальних інститутів, які зумовлюють особливість 

гібридного режиму, є настільки ж широким, як і їхні функції. Серед 

адаптаційних, акомодаційних, конкуруючих чи заміщувальних 

неформальних інститутів [151, с. 728-730] найбільше уваги, однак, 

надають вивченню «підривних» інститутів, або тих неписаних правил 

поведінки гравців, які псують формальні інститути у різному культурному 

та політичному контексті. В українському випадку найвиразнішими 

прикладами підривних інститутів є корупція, неконкурентні призначення 

осіб на політичні чи адміністративні посади (клієнтелізм, патронаж 

(заступництво), непотизм і фаворитизм), неформальні пакти між 

політичними гравцями, що охоплюють спектр від виборчих змагань до 

конституційних угод і «захоплення» держави [54, с. 17]. 

В останні роки вчені здійснили значний поступ у вивченні цих 

питань. Одним із яскравих прикладів є зредагована німецьким дослідником 

Гердом Майєром збірка про неформальну політику в Центральній і Східній 

Європі [184]. На прикладі чотирьох країн (Угорщини, Польщі, Росії та 

України) автори зосереджують увагу на двох процесах – персоналізації 

політики та розбудові демократичної легітимності. У розділі про 

взаємодію формальних і неформальних інститутів в Україні Керстін 

Ціммер стверджує, що формальні інститути свідомо були створені так, 

щоб неформальні, клієнтелістські практики могли забезпечувати 

функціонування системи [241]. Ця теза ілюструється на прикладі відносин 

між центральним урядом і регіональними та місцевими адміністраціями. 
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Інші вчені також виявляли інтерес до вивчення української політики на 

регіональному рівні [178]. 

Клієнтелізм є найбільш вивченим різновидом неформальних 

інститутів у політиці [104, 151, 153, 154, 190]. Однак особливості 

клієнтелізму, як і інших неформальних інститутів, ще не отримали 

систематичного вивчення в українському контексті. Якщо неформальні 

інститути й потрапляли до уваги вчених, то переважно у таких сферах, як 

вибори [105], регіональна політика [176, 177] та корупція [118]. Якщо 

клієнтелізм вважається практикою асиметричних обмінів з метою 

отримання матеріальної та нематеріальної користі, то непотизм – це 

різновид фаворитизму, що найбільше виявляється у політиці чи бізнесі. 

Обидва інститути є стратегією «виживання» політичних гравців у 

непевному середовищі.  

Відтак, обидва підривають принцип професійної конкуренції, псують 

ефективність урядування і тим самим призводять до занепаду держави. 

Природа таких інститутів має походження як у радянському минулому і 

пов’язана з ознаками самого феномену номенклатури, так і зумовлена 

перехідним процесом, а також свідомим підтриманням неформальних 

правил протягом усього періодом незалежності. Початково номенклатура 

мала на увазі ієрархічний ранжований список кандидатів на зайняття посад 

у сфері держуправління, господарських галузей, органів судової влади, 

котрі пройшли суворий партійний відбір. Незважаючи на жорстку 

структуру та процедуру відбору керівних кадрів, «реальним механізмом 

формування номенклатури служив протекціоністський механізм 

призначення на керівні посади, виходячи, перш за все, з критерію 

особистої відданості, тобто такої неформальної практики як кумівство 

(непотизм)» [60, с. 8]. А разом із тим, патрон-клієнталістські практики 

визначали специфіку соціальних ліфтів політичних призначень [239]. 

Неформальні практики продовжували і далі діяти у схожому ключі. 

Як зазначає Ю. Мацієвський: «Поступливість націонал-демократів 
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дозволила другому Президентові Л. Кучмі зосередити у своїх руках значні 

формальні повноваження і збудувати мережу, клієнти якої фактично 

«захопили» державу» [54, с. 61]. Перемога опозиційного кандидата на 

виборах 2004 р. не пришвидшила і не вирівняла вектор українського 

транзиту. Еліти продовжували залишилися фрагментованими, що 

відбилося як на внутрішньо коаліційних суперечностях, так і на зниженні 

їх популярності серед населення. В 2010 році кандидат від опозиції 

В. Янукович уперше за весь час незалежності став обраний президентом за 

підтримки менше 50% виборців [10]. Таким чином, несприятливі 

структурні обставини та фрагментовані еліти дають можливість вже на 

цьому етапі характеристики особливості політичних змін в Україні 

виокремити декілька ознак траєкторії вітчизняного політичного режиму. 

По-перше, траєкторія трансформації є більш «розтягнутою» і менш 

поступальною, ніж переходи в східноєвропейських або прибалтійських 

країнах, і тому, на думку деяких – як зарубіжних (наприклад, М. Макфол 

[180]), так і вітчизняних (О. Фісун [92], Ю. Мацієвський [54] та ін.) 

дослідників – потрапляє до так званої четвертої, інверсійної хвилі, що 

ведуть як до демократії, так і авторитаризму.  

По-друге, вектор трансформацій політичного режиму має 

зиґзаґоподібний вигляд, свідченням чого є відхилення і зупинки, більш 

виражені, ніж у державах східної Європи чи Прибалтики. Так 

«помаранчева революція» підвищила Україну у світових рейтингах та 

індексах демократії, а вже починаючи з розпаду «помаранчевої коаліції» 

після виборів 2006 р. і формування коаліції на чолі з Партією регіонів, 

наприклад, за оцінками міжнародної неурядової організації Freedom Hоuse, 

почалося погіршення показників демократичних змін [131]. Та ж тенденція 

збереглася і з приходом до влади В. Януковича.  

По-третє, якщо у Східній Європі встановились нові демократії, а 

більшість пострадянських країн повернулися до авторитаризму, то доля 

України залишається невизначеною. Хвилеподібний характер змін 
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свідчить не так про коливання між демократією та авторитаризмом, як про 

окремий випадок «гібридизації» – збереження конкурентних виборів в 

умовах руйнування формальних інститутів і посилення неформальних 

(корупції, клієнтелізму, непотизму).  

Гібридизація режиму є свідченням потрапляння країни в 

інституційну пастку [37, 203]. Пояснення цього процесу буде подано 

нижче в роботі. Тут варто лише відзначити, що «вимушений плюралізм» 

часів Л.Кучми призвів до гострого суперництва не тільки між опозиційною 

і владною елітами, але й усередині останньої. Використовуючи 

термінологію засновників теорії ігор О. Моргенштерна та Дж. фон 

Неймана [59], можна сказати, що замість компромісу та співпраці тодішні 

головні політичні гравці віддали перевагу «грі до переможного кінця»», 

тобто «грі з нульовою сумою», що у їхньому випадку виявилось «грою з 

від’ємною сумою» і закінчилося взаємним програшем. Парадоксальна 

поведінка еліт пояснюється логікою ескалації конфлікту: ціна перемоги 

(пост президента з посиленими повноваженнями) здається вищою за ціну 

участі в конфлікті. Можливість використання ресурсів 

(загальнонаціонального багатства) у цій боротьбі не обмежена ні 

формальними, ні неформальними правилами. Результати гострого 

суперництва еліт виявилися вже наприкінці 2008 р., коли на самому 

початку світової рецесії Україна опинилася серед країн, що найбільше 

потерпіли від кризи [54, с. 63].  

Таким чином, «українські еліти виявляють свою хижацьку природу, 

безвідповідальність і непрофесіоналізм, що черговий раз зупиняло 

демократичні перетворення і, по суті, відкидало Україну назад» [54, с. 63]. 

Загалом відкриті та конкурентні президентські вибори 2010 р. не принесли 

і не могли принести якісних змін, позаяк за пост президента у другому турі 

змагалися лідери двох «найбільших адміністративно-бізнесових і 

фінансово-політичних груп» [11, с. 74] – Партії регіонів та «Блоку 

Ю. Тимошенко». Поспішні дії команди президента В. Януковича у 
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зовнішній (спочатку відмова від вступу до НАТО, а потім відмова 

підписати угоду про асоціацію з ЄС) та безпековій політиці (намір 

здійснювати політику нейтралітету) свідчили про те, що Україна все 

більше відхилялася від вектора демократичного розвитку і потрапляла під 

вплив Росії. Отже, спроби здійснити як демократичну, так і авторитарну 

модернізацію, що мали місце у 2005 р. і 2010 р., були невдалими. Друга 

спроба демократизації почалася після зміни влади у 2014 р., але російська 

агресія і спровокований нею сепаратизм ставили її успіх одразу ж під 

сумнів. 

Антоніна Колодій одна з небагатьох українських авторів, хто 

послідовно використовує адаптований під вітчизняні реалії 

транзитологічний підхід для пояснення політичних змін в Україні [38, с. 5-

20; 39, с. 84-96; 40, с. 386-400]. В одній із робіт вона виокремлює два етапи 

політичних змін – лібералізацію і демократизацію, але визнає, що «на 

зламі тисячоліть в Україні припинився (обірвався, не завершившись) 

посткомуністичний етап демократичного переходу, і почався його новий 

етап – антиолігархічний, у рамках якого вже зараз можна розгледіти дві 

окремі стадії» [40, с. 395]. Ці стадії – це олігархічно-авторитарна (1999-

2004) і постолігархічна (2004-2010). В іншій своїй роботі А. Колодій пише 

про «загальмовану демократизацію» і пропонує шість етапів 

демократичних змін. Прикметно, що два останні етапи визначено як 

«постолігархічний демократичний транзит» і «консолідація демократичної, 

правової, соціальної держави», але без вказівок на те, коли ці етапи 

повинні настати [38, с. 12]. Для порівняння канадський політолог 

Б. Гарасимів, який також спирався на транзитологічний підхід, в аналізі 

першої декади посткомуністичних змін в Україні, ще у 2002 р. дійшов 

висновку, що «Україна досягла стану, який у порівняльній політології 

описують поняттям «псевдо-демократія»… Це різновид плебісцитарної і 

корпоративної президентської монархії з демократичним фасадом, яка 

здатна сповзти до авторитаризму» [147, с. 436-437].  
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Таким чином, протягом усього періоду незалежності України її 

політичний режим можна характеризувати як гібридний… однак зі своїми 

особливостями на кожному етапі розвитку. В цілому періоди еволюції 

вітчизняного гібридного режиму збігаються з президентськими строками 

повноважень. Відтак, на основі узагальнення характерних ознак та 

особливостей кожного періоду автор пропонує періодизацію українського 

політичного режиму з п’ятьма етапами. 

Перший етап розвитку вітчизняного політичного режиму (1991-1994 

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

незалежності у політичній сфері знаменувалися запровадженням 

демократичних інститутів у політичному процесі України та переходом до 

ринкової економіки. Цей перехідний стан був 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.  

На початку 1990-х років перед країною постала проблема вибору не 

тільки подальшої еволюції, але й обрання конкретних кроків у напрямі 

зближення з нормами цивілізаційного розвитку. Цей період увійшов в 

історію як час корінного руйнування системних установок попередньої 

доби. Проте з завершенням повноважень першого президента, стали чітко 

проявлятися дві проблеми. По-перше, ліквідація елементів радянської 

політичної системи залишилась не завершеною. По-друге, правлячий клас 

України так і не спромігся почати консолідацію демократичних інститутів. 

Як наслідок, за методологією Freedom House політичний режим України 

протягом 1991-1993 років не характеризувався навіть у якості 

електоральної демократії [173], оскільки в країні, принаймні, не відбулося 

оберту влади за цей короткотривалий період. 
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Другий етап окреслено часовими межами президентства Л. Кучми 

(1994-2004 рр.). У 1994 році відбувся оберт влади – необхідна підстава для 

того, щоб кваліфікувати державу як електоральну демократію. У 1996 році 

в Україні було прийнято невід’ємний демократичний атрибут, – 

конституцію [41], а також, хоч і не значним рівнем, однак покращився 

(1998-1999 рр.) показник політичних прав громадян [112]. Додаючи до 

сказаного процеси олігархізації політичної влади, становлення та 

зміцнення кількох фінансово-промислових груп, які фактично «захопили» 

державу (captured state) і концентрацію повноважень у руках президента, 

варто підкреслити процес гібридизації політичного режиму в цілому за 

перший строк повноважень Л. Кучми.  

Протягом другого строку президентства Л. Кучми увиразнились риси 

змагального авторитаризму: зловживання адміністративним ресурсом, 

обмеження доступу опозиції до ЗМІ та спроби маніпулювати результатами 

виборів, стеження (а також погрози, залякування, арешти та випадки 

вбивства) за журналістами й опозиційними політиками, централізація 

влади тощо. Проте внаслідок того, що провладні політичні еліти цього 

періоду перебували в роз’єднаному стані, а опозиція була досить сильною, 

в Україні авторитарний режим так і не був встановлений.  

Загалом політичні тенденції в Україні 1990 – початку 2000 років 

мали двоїстий характер. У політичній системі уживалося відстале 

командне управління старого зразка, бюрократичне регулювання 

економіки, які не були до кінця зруйновані, та посттоталітарна 

трансформація, спрямована на поділ влади, відділення політики від 

економіки, підпорядкування влади закону та вільні вибори. Не 

перешкоджаючи розвитку демократичних інтенцій, влада в радикально 

нових формах відтворювала окремі елементи практики минулого. Нова 

суспільно-політична реальність, що народилась у 1990-і роки, несла в собі 

складне сплетіння частково подоланих і частково перетворених традицій 

минулого. 
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Автор пропонує обмежувати третій етап розвитку політичного 

режиму (2005-2010 рр.) президентським терміном повноважень 

В. Ющенка. Перший досвід просування персоналізму влади в Україні 

(Л. Кучма) завершився масовими протестами, відомими як «Помаранчева 

революція», та зміною правлячих еліт. Дисертантом вказує, що в підсумку 

безпрецедентний демократичний оптимізм обернувся на «невдалу 

демократизацію», яка підтвердила міцну роль неформальних інститутів у 

політичній системі, що здатна асимілювати будь-яку елітарну групу при 

владі, якщо та не проводить фундаментальні реформи, які стосуються 

засад політичних «правил гри».  

Натомість основним змістом етапу стали змагання між бізнес-

політичними групами, з одного боку, і бажання залишитися при владі, 

зберігаючи позитивний імідж у громадян чинного президента, – з іншого. 

Зазначено, що демократичний імпульс «Помаранчевої революції» 

спричинив кількісні зміни у верхівці влади, викликав деякі зміни у складі 

правлячої еліти, але їхня неліберально-демократична природа і нездатність 

«грати за правилами» не принесли по-справжньому якісних змін. Попри 

посилення владної конкуренції та політичного плюралізму, свободи 

діяльності ЗМІ та формування громадянських політичних орієнтацій у 

мешканців більшості регіонів країни, інерція неформальних практик не 

дозволила вийти з інституційної пастки. 

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 
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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.  

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 [45]. Щодо основних параметрів політичних 

показників режиму П. Порошенка, то тут підкреслено очевидний контраст 

порівняно з минулим режимом. При цьому, додатково наголошено про 

несумісність зовнішнього середовища вітчизняної політичної системи 

після агресії Російської Федерації у 2014 році, яка дається взнаки протягом 

усіх чотирьох років. 

Комплементарним інструментом розв’язання завдань у цьому розділі 

є використання даних Nations in Transit (регіональна програма Freedom 

House) – комплексного опису різних економічних, соціальних і політичних 
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процесів у 28-и посткомуністичних державах (після проголошення 

незалежності Косово – 29-и країн), доповнене порівняльними матеріалами. 

По кожній країні пишеться доповідь з якісним описом, яка 

супроводжується компаративними кількісними матеріалами. Звіти по 

країнах в рамках дослідження Nations in Transit, зазвичай, наводяться у 

форматі есе, що дозволяє авторам звіту провести більш широкий аналіз 

перебігу демократичних змін в тій чи іншій країні, що аналізується.  

Організація Freedom House повідомила авторам про основні критерії 

оцінки і дала список питань, які зачіпають сім категорій: виборчий процес; 

рівень розвитку громадянського суспільства; рівень незалежності засобів 

масової інформації; рівень демократичності національного уряду (або 

демократичність управління на рівні центральної влади); рівень 

демократичності місцевої влади (демократичність управління на рівні 

місцевих органів влади); рівень ефективності та незалежності судової 

влади; рівень корупції. До 2005 року Nations in Transit об’єднувала 

демократичність управління на рівні центральної та місцевої влади в одну 

категорію – «Управління». Рейтинги по всіх категоріях відображають 

консенсус між Freedom House, консультантами в рамках дослідження 

Nations in Transit, а також авторами річного звіту. 

Слідуючи рейтингуванню, можна узагальнити показники України за 

вказаними параметрами. Розрахунок (від 1 до 7 бали) спрямований на те, 

чим нижчий бал, тим кращий показник: 1 позначає найвищий рівень 

демократичного прогресу, а 7 – найнижчий. «Оцінка демократії» 

демонструє усереднений показник. Часові рамки аналізу охоплюють 

останнє двадцятиліття. При цьому, показник того чи іншого індикатора за 

певний рік вказує відповідний показник за поередній рік перед 

публікацією звіту. 
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Рис. 3.1. Динаміка індикаторів демократичності політичного режиму 

в Україні відповідно до методології Nations in Transit (1996-2017 роки, 

включно) 

Джерело: [193] 

 

Із зображення видно, що в цілому, найнижчі (найгірші) показники 

серед компонентів демократичного процесу в Україні за останні 20 років 

демонструють: високий рівень корупції, неефективність і залежність 

судової влади та неефективність національного уряду. Тенденцію до 

демократизації останніми роками проявляє управління на рівні місцевої 

влади. Традиційно – ще з часів «Помаранчевої революції» – найсильнішим 

демократизаційним рушієм українського суспільства є розвинене 

громадянське суспільство. В рамках Nations in Transit індикатором 

«Громадянське суспільство» вивчається зростання кількості неурядових 

організацій (НУО), їх організаційні можливості та фінансова стійкість, а 

також правова і політична обстановка, в якій діють такі організації. З 

іншого боку, цей показник в останні роки характеризується вектором 

погіршення.  
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Розглянемо коротко кожен індикатор Nations in Transit за період 

2014-2017 років і основні їх формоутворюючі події, що вплинули на 

оцінку відповідних показників у контексті динаміки розвитку вітчизняного 

політичного режиму.  

Вирішальним для виборчого процесу в Україні був 2014 рік, коли 

відбулись президентські (травень) і парламентські (жовтень) вибори. І 

одні, і другі були визнані вільними та справедливими [191].  

25 жовтня 2015 року відбулися чергові місцеві вибори. 

Загальнонаціональні вибори мерів міст і сільських та селищних голів і 

депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рад в 

цілому відбулися «без системного використання адміністративного 

ресурсу, хоча і надходила інформація про використання політиками коштів 

місцевих бюджетів для фінансування власних передвиборчих кампаній по 

всій країні. Також були зафіксовані факти масового прихованого підкупу 

виборців шляхом роздачі продовольчих наборів малозабезпеченим 

громадянам» [44]. Попри це, дані вибори теж були визнані конкурентними 

й такими, що добре організовані. Крім цього у передвиборчий період 

зафіксовано масове використання замовної прихованої реклами 

(антиреклами) політичного характеру, яка розміщувалася під виглядом 

авторського матеріалу журналістів. У Заключному звіті Місії зі 

спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ резюмувалось, що місцеві 

вибори «були конкурентними, в цілому добре організованими, а виборчою 

кампанією було продемонстровано загальну повагу до демократичних 

процесів. Тим не менш, складна нормативно-правова база, домінування 

потужних економічних груп над виборчим процесом, та той факт, що 

практично все висвітлення передвиборної кампанії у засобах масової 

інформації відбувалось на платній основі, в сукупності підкреслюють 

необхідність подальшого проведення реформ» [90]. 

17 липня 2016 року було проведено проміжні вибори до Верховної 

Ради України в семи одномандатних округах. З одного боку, той факт, що 
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перемогу в чотирьох округах здобули кандидати від опозиції, свідчить про 

конкурентність цих виборів. З іншого, – як повідомила громадська 

організація «Опора» – «були зафіксовані численні випадки підкупу 

виборців шляхом використання різних «благодійних фондів», пов’язаних із 

певними кандидатами» [25]. 

Упродовж 2017 року не було проведено жодних національних 

виборів, однак у низці нещодавно об’єднаних громад відбулися перші 

місцеві вибори, що теж продемонстрували конкурентність електорального 

процесу. Загалом на порядку денному в 2017 році стояло питання виборчої 

реформи, проте як зазначають фахівці Nations in Transit: «Владі бракувало 

достатньої політичної волі, щоб вона [виборча реформа – Р.К.] була 

повністю реалізована… Незважаючи на визнання необхідності 

реформування виборчого законодавства, необхідні поправки навряд чи 

будуть завершені до наступного виборчого циклу. Одна з вимог під час 

акції протесту, що відбувся 17-19 жовтня у Києві за межами будівлі 

парламенту, передбачала проведення виборчої реформи, і внаслідок цього 

в першому читанні на початку листопада був прийнятий законопроект про 

внесення змін до виборчого кодексу. Однак, майбутнє цього 

законопроекту є сумнівним» [193]. 

Загальновизнаним здобутком «Революції Гідності» вважається 

формування нових самоорганізаційних моделей політичної активності 

громадянського суспільства. Після перемоги революції громадські 

активісти продовжили політичну участь у реформуванні державних 

інститутів, волонтерстві та добровольчому русі. «В деяких відношеннях 

активісти організацій громадянського суспільства перебрали на себе ті 

функції, які був не здатен виконувати слабкий державний апарат, а саме 

надання допомоги громадянам, переміщеним із зони АТО, та матеріальна 

підтримка Збройних Сил України» [191].  

У 2015-2016 роках громадянське суспільство продовжувало 

лишатися провідним засобом демократизації в Україні. Громадянське 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/NIT2015_Ukraine.pdf
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суспільство відіграє і далі чималу роль в реформуванні державних установ 

і становленні демократичних інститутів, зокрема верховенства права, 

адвокаційних і антикорупційних кампаній.  

Утім з 2017 року групи громадянського суспільства почали відчувати 

політичний тиск держави, проявом чого стало запровадження урядом 

нових законодавчих заходів, які вимагають від антикорупційних 

організацій надавати додаткову інформацію у своїй податковій звітності; 

Ці заходи широко розглядаються як механізм подальшого тиску на 

громадянське суспільство [193]. У процесі децентралізації та делегування 

повноважень муніципальним органам влади, місцевий рівень 

громадянського суспільства залишався у 2017 році низьким. Ще одним 

тривожним проявом, який розпочався в минулі роки та з новою силою 

продовжився у 2018 р. стало зростання кількості нападів на журналістів, 

членів НУО та їх лідерів. Ця тенденція посилюється вкрай низькою 

часткою успішного розслідування подібних зложинів із боку 

правоохоронних органів. 

В Україні існує плюралістичне та конкурентноспроможне медіа-

середовище, яке після повалення режиму В.Януковича у 2014 році стало 

зазнавати меншого тиску зі сторони влади. Внаслідок військових дій на 

Сході країни відбулись інциденти з вбивствами та пораненнями, а також 

викраденням декількох журналістів. Відповідно до законодавчих змін у 

2015 році, було закріплено вимоги щодо оприлюднення інформації про 

кінцевих бенефіціарів ЗМІ й опрелюднення офіційних реєстрів майна. 

Подібні заходи «стали важливими кроками на шляху до розкриття 

інформації про медіа-активи впливових бізнес-магнатів або «олігархів», які 

чинять вплив на політичне життя в Україні» [44]. Однак представники 

великого бізнесу і далі залишаються власниками основних телевізійних 

каналів в Україні.  

За даними вітчизняного Інституту масової інформації, в 2017 році 

зафіксовано 29 зареєстрованих фізичних нападів на журналістів та 89 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/NiT2016%20Ukraine_inUkrainian.pdf
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зареєстрованих випадків перешкод журналістській діяльності, включно з 

обмеженням доступу до публічної інформації та заборони на 

відеорепортажі [89]. Хоча в Україні не було вбито жодного журналіста 

протягом року розслідування вбивства Павла Шеремета в 2016 році 

фактично припинилося, і критики стверджують, що розслідування було 

неналежним чином проведене. Альтернативне розслідування незалежних 

організацій показало, що слідчі не допитували ключових свідків і не 

здійснювали перевірку записів із камер спостереження [199]. 

2014-й рік став справжнім випробуванням для демократичності 

національного уряду. Управління на рівні центральної влади України 

зіткнулось із агресією Росії, анексією території та внутрішньополітичною 

нестабільністю. 22 лютого цього року Верховна Рада України прийняла 

постанову «Про самоусунення Президента України від виконання 

конституційних повноважень та призначення позачергових виборів 

Президента України» [70], а також було повернено парламентсько-

президентську форму правління. Попри воєнний конфлікт із Росією 

Україні вдалося зберегти свої політичні інститути, проте економічна криза 

(зокрема, падіння ВВП та інфляція) продовжувалась і наступного року. У 

2015-2016 рр. характерною ознакою національного уряду стало падіння 

рівня довіри до політичних інститутів і до влади загалом з боку громадян 

[21].  

Протягом 2017 року національне управління України залишалося 

відносно стабільним, продовжувалися деякі реформи, розпочаті ще у 2014 

році. Країна досягла значного прогресу на багатьох фронтах, включаючи 

набуття чинності Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Проте 

триваючий конфлікт на сході країни, політична напруженість у парламенті, 

олігархічний вплив на політику, зменшення народної підтримки правлячої 

коаліції та складність завдань, що стоять перед реалізацією реформ, 

сповільнили демократизацію управління на рівні центральної влади [193]. 
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Станом на 2018 рік, судячи з результатів, чи не найбільш успішною 

реформою в Україні з кінця 2014 року є демократизація місцевого 

самоврядування на основі децентралізації. Прогрес у цій сфері був 

оцінений і фахівцями організації Nations in Transit, яка протягом 2015-2017 

рр. щорічно підвищувала рейтинг демократичності місцевої влади. На 

основі фінансової децентралізації внаслідок добровільного об’єднання 

місцевих громад у більші, зросла ефективність управління новоствореними 

територіальними громадамии. Органи місцевого самоврядування дістали 

можливість отримувати доходи від різних податків, зборів і штрафів, які до 

цього спрямовувались до державного бюджету. Однак подольша реалізація 

реформи децентралізації влади очікує, зокрема, внесення конституційних 

змін, а це питання тісно переплітається з питанням імплементації Мінських 

угод, що вкрай непопулярна серед громадян [44, 45]. 

Після затяжного законодавчого зволікання, лише в 2016 році 

почались зрушення в реалізації судової реформи («Стратегія 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 

на 2015-2020 роки» була схвалена ще в 2015 р.). Проте постійне політичне 

захоплення судової системи в країні протягом 2017 року продовжувало 

становити загрозу реалізації інших реформ в Україні, включно з 

антикорупційними зусиллями.  

У 2017 році довіра українців до судової системи залишається вкрай 

низькою: лише 7% громадян довіряють судам, і лише 9,5% довіряють 

прокуроратурі [84]. Рівень довіри бізнесу до системи правосуддя складає в 

середньому 1,82 за 5-бальною шкалою. При цьому корупція, 

неефективність судової системи та перевантажені справами суди 

розглядаються як основні причини нестачі справедливого правосуддя 

[114]. «В судах і прокуратурі й далі спостерігається засилля корупції, 

заангажованості, непрофесіоналізму та непорядності» – підсумовує Nations 

in Transit [44]. 
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Нарешті, проблема корупції в Україні залишається однією з 

найбільш складних у розв’язанні, а сама країна за цим показником 

перебуває майже наприкінці рейтингу серед посткомуністичних держав. 

Восени 2014 року парламентом було прийнято перші антикорупційні 

закони, зокрема «Про очищення влади» та законопроект про створення 

Національного антикорупційного бюро, яке Указом президента засноване 

16 квітня 2015 р. Іншими новоствореними інститутами, покликаними 

боротися з корупцією, стали: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів [69], Комітет ВРУ з питань 

запобігання і протидії корупції (колишній Комітет з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією) [68]. Інституційний дизайн 

антикорупційної інфраструктури повинне завершити створення Вищого 

антикорупційного суду України, законодавче забезпечення якого було 

підготовлене на рік пізніше, ніж передбачувалося в угодах із Міжнародним 

валютним фондом.  

Показовим для характеристики того, як теперішні владні органи 

намагаються боротися з корупцією, є й той факт, що термін дії 

Національної антикорупційної стратегії, яка була схвалена в 2014 році, 

закінчився у 2017 році; нова ж стратегія на період 2018-20 років була 

підготовлена Національним агентством з питань запобігання корупції, але 

досі не зареєстрована у парламенті. 

Одним з дієвих механізмів із запобігання корупції є електронне 

декларування, що започатковане на початку 2017 р. Воно вимагає 

публікації загальнодоступних декларацій про активи всіх державних 

службовців, а не лише посадових осіб вищого рівня. Хоча це ефективний 

крок до прозорості та підзвітності, близько мільйона декларацій, повинні 

бути переглянуті та досліджені на виявлення будь-яких невідповідностей. 

Національне агентство з питань запобігання корупції повинне відігравати 
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провідну роль у цьому рутинному процесі; проте експерти висловлюють 

стурбованість з приводу незалежності й ефективності цього інституту. 

В підсумку, усереднена оцінка демократії України за 2017 рік 

дорівнювала 4,64 з 7 балів [193]. Країни, які набирають від 4,00 до 4,99 

згідно з методологією Nations in Transit інтерпретуються як «Перехідний 

уряд або гібридний режим».  

Країни, які отримують інтегральний індекс від 4,00 до 4,99, як 

правило, є державами з виборною демократією, які відповідають лише 

мінімальним стандартам електорального обрання загальнонаціональних 

лідерів. Їх демократичні інститути характеризуються нестабільністю, 

існують істотні проблеми у сфері захисту політичних прав і громадянських 

свобод. Також невиразним є потенціал досягнення стійкої та ліберальної 

демократії: 

 Вибори вищих органів влади проходять регулярно і є 

конкурентними, проте опозиційні партії та кандидати зазнають серйозний 

тиск із боку уряду. 

 Громадянське суспільство незалежне, воно розвивається. Право на 

свободу зібрань і об’єднань в цілому дотримується. Однак, слабо розвинені 

соціальна філантропія і добровольча діяльність, а залежність від 

фінансування з-за кордону є перешкодою для довгострокової стабільної 

діяльності. Орієнтовані на демократичний розвиток НУО – найяскравіші й 

активні групи, особливо в період виборів. Але на них може чинитися тиск з 

боку уряду. 

 ЗМІ, в цілому, незалежні та різноманітні. Законодавча база для 

захисту засобів масової інформації може існувати, але не застосовуватися 

на практиці. Групи, які мають особливі інтереси, – як політичні, так і 

економічні – впливають на висвітлення подій і незалежність редакцій і 

можуть призводити до самоцензури. Можуть мати місце факти 

переслідування журналістів або здійснення на них тиску. 
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 Системи національного та місцевого урядів є слабкими, їм бракує 

прозорості. Рівновага сил не є міцною. Разом із тим, в парламенті може 

бути представлена потужна, розділена на фракції оппозіція. Управління 

може залишатися вкрай централізованим. Система місцевого 

самоврядування існує не повною мірою, а деякі місцеві та регіональні 

чиновники лояльні по відношенню до центральної влади, що їх 

призначила. 

 Судові органи докладають зусиль щодо збереження своєї 

незалежності від уряду. Основні політичні, громадянські права і права 

людини дотримуються вибірково, рівність перед законом не гарантована. 

Крім того, що судові процеси протікають повільно, трапляються 

порушення. Проблемою може бути застосування тортур в місцях 

позбавлення волі. 

 Корупція широко поширена і є головною перешкодою на шляху 

політичного й економічного розвитку. Робота по боротьбі з корупцією 

проводиться непослідовно. 

Історичний і концептуальний підходи до з’ясування особливостей 

еволюції гібридного режиму в Україні важливо доповнити більш 

докладним аналізом «підривних інститутів», оскільки саме специфіка 

поєднання їх формальних і неформальних різновидів формують сутність 

гібриду. Що стосується політичної системи України, то головними 

інститутами, що стримують демократичний розвиток політичного режиму 

виступають: політична корупція, клієнтелізм і непотизм. 

Загалом сутність феномену корупції тлумачать у двох розуміннях: 1) 

корупція у вузькому сенсі (хабарництво) і 2) корупція в широкому смислі 

(будь-корисливе зловживання державною владою або на займаній посаді). 

Конвенція ООН визначає корупцію як «зловживання державною владою 

для одержання вигоди в особистих цілях» [18]. 

Найбільш уразливі корупційному впливу інститути – це 

правоохоронні інститути, громадської безпеки, охорони здоров’я, 
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соціального захисту й інших, з огляду на їх соціальну значущість і 

наближеність до громадян. Інституційна властивість корупції в Україні 

проявляється в організованості до рівня загальносуспільної та державної та 

має ознаки політичного інституту.  

За різними аналітичними даними, Україна займає стабільно низьке 

місце в різних рейтингах дослідження міжнародної корупції. Так, у 2017 р. 

за результатами дослідження рівня вразливості корупції міжнародної 

недержавної антикорупційної організації «Transparency International» (ТІ) 

Україна в рейтингу 180 країн зайняла 130 місце, поділяючи його з Гамбією 

Іраном, М’янмою та Сьєрра-Леоне (бал України – 30 зі 100 можливих, де 

100 означає повну відсутність корупції, а 0 – крайню враженість корупцією 

всього суспільства). Найменш корумпованими виявилися Нова Зеландія 

Данія, Фінляндія, Норвегія та Швейцарія. В 2016 році згідно з «Індексом 

сприйняття корупції» України отримала 29 бали, опинившись на 131 місці 

зі 176 проаналізованих організацією країн, посівши позицію між 

Молдовою (30 балів) і Киргизстаном (28 балів). Місце та показник України 

в рейтингу сприйняття корупції за період з 1998 по 2017 роки, коли 

вітчизняна ситуація аналізувалась Transparency International, узагальнено в 

таблиці. 

 

Таблиця 3.1 

Рейтинг України за індексом сприйняття корупції 

Рік 

Місце в рейтингу і 

(загальна кількість 

проаналізованих країн за 

відповідний рік) 

Індекс 

Зміна рейтингу в 

порівнянні з 

попереднім 

роком 

2017 130 (180) 30 ▲ 

2016 131 (176) 29  ▲ 

2015 130 (168) 27 ▲ 

2014 142 (175) 26 ▲ 

2013 144 (177) 25 ▼ 

2012 144 (175) 26 ▲▬ 
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Таблиця 3.1 (продовження) 

2011 152 (183) 2,3 ▼ 

2010 134 (178) 2,4 ▲ 

2009 146 (180) 2,2 ▼ 

2008 134 (180) 2,5 ▼ 

2007 118 (180) 2,7 ▼ 

2006 99 (163) 2,8 ▲ 

2005 107 (159) 2,6 ▲ 

2004 122 (146) 2,2 ▼ 

2003 106 (133) 2,3 ▼ 

2002 85 (102) 2,4 ▼ 

2001 83 (91) 2,1 ▲ 

2000 87 (90) 1,5 ▼ 

1999 75 (99) 2,6 ▼ 

1998 69 (85) 2,8 — 

1997 — (52) — — 

1996 — (54) — — 

1995 — (41) — — 

Джерело: [111] 

 

Можна зробити загальний висновок, що стан корупції в Україні 

пов’язано з нерозвиненою законодавчою системою, низькою правовою 

культурою, недосконалістю системи контролю та нагляду. В плані 

боротьби з корупцією особливо важливим є забезпечення реального 

втілення принципу концепції правової держави, як рівність усіх перед 

законом, зокрема, зведення до мінімуму юридичних і фактичних 

імунітетів. У суспільстві реалізується ідея правозаконності – 

гуманістичного права, яке покликане панувати, правити в суспільстві. 

Серед основних форм політичної корупції в міжнародних 

порівняльних дослідженнях із політології найбільш часто можна зустріти 

наступний перелік: непотизм, кронізм, хабарництво, розтрати, фаворитизм, 

непотизм, вимагання хабара, торгівля впливом та ін. Очевидно, що перелік 

корупційних правопорушень не може бути закритим або вичерпним, якщо 
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говорито в контексті порівняльного зрізу, оскільки різні країни у своєму 

законодавстві можуть використовувати різну термінологію та класифікації. 

Навіть у рамках окремо взятої країни іноді виникають складності в 

проведенні чіткої систематизації корупційних злочинів, що розглядаються 

окремо від інших корупційних правопорушень.  

Коротко розглянемо характеристики деяких основних форм корупції 

та відмінності між ними, спираючись, зокрема, на їх популярне 

перекладення в спеціальному посібнику, виданому під егідою Ради 

Європи, очевидно адаптованому для максимально широкого вживання. 

Отже, хабар (або підкуп) означає виплату грошей або іншого майна 

посадової особи з тим, щоб вона вчинила певні дії при виконанні своїх 

офіційних обов’язків або їх невиконання. Різновидом підкупу є відкат, 

пов’язаний із незаконною таємною виплатою, зробленою у відповідь на 

надану послугу (часто термін використовується для характеристики 

подібної практики в системі розподілу публічних ресурсів, наприклад, при 

організації державних закупівель). Розтрата (привласнення) є розкрадання 

посадовою особою ввіреного їй майна. На відміну від інших форм 

політичної корупції, в розтраті бере участь тільки одна сторона, сам 

розкрадача, тобто має місце випадок так званої монокорупції. Фаворитизм 

означає прояв упередженості й ігнорування належних пріоритетів при 

прийнятті владних рішень (наприклад, щодо розподілу публічних ресурсів, 

призначення на посади тощо). Непотизм (місництво, кумівство) 

сприймається як різновиду фаворитизму й означає прояв протекціонізму 

по відношенню до осіб, до яких посадова особа має особисті уподобання 

(зазвичай – сімейні та родинні). Вимагання розглядається як корупційне 

правопорушення, якщо воно відбувається з використанням службового 

становища, і є вимогою такої особи передати винагороду, ґрунтуючись на 

загрозу заподіяння шкоди. Торгівля впливом розуміється як обіцянка 

посадової особи використовувати своє становище на користь іншої особи, 

дане в обмін на будь-яку матеріальну чи нематеріальну нагороду. Це той 
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випадок, коли представник посадовій ієрархії намагається капіталізувати 

свій статус, витягуючи з нього додаткові вигоди для себе]. 

Протидія корупції в Україні ані в радянський, ані в пострадянський 

періоди не носила системного характеру. Практика так званої боротьби з 

корупцією, про необхідність якої регулярно роблять заяви вищі посадові 

особи держави і в рамках якої приймаються різноманітні нормативні акти, 

призводять дуже часто до розширення корупції в країні. Незважаючи на те, 

що особливості української корупції роблять досить проблематичною 

ефективну боротьбу з нею, без скорочення корупції в країні вирішення 

стратегічних проблем суспільства і держави навряд чи буде можливе. 

Більше того, корупція як соціальне явище буде сприяти виникненню та 

розвитку кризових ситуацій у країні, а також перешкоджати їх вирішенню. 

Необхідний системний підхід до протидії корупції. Для цього влада 

повинна постійно розвивати та розширювати відкритість і громадський 

контроль своєї діяльності, у першу чергу в галузі формування та 

витрачання бюджетів національного, регіонального та місцевого рівнів. 

Найважливішим чинником скорочення тіньової економіки та пов’язаних із 

нею явищ політичної корупції могло б стати поступове, але істотне 

скорочення податків, що супроводжується посиленням контролю над 

витрачанням бюджетних коштів на всіх рівнях публічного управління. В 

результаті скоротилися б і неформальні відрахування приватного бізнесу 

державним і муніципальним службовцям. Скороченню корупції може 

сприяти подальша зміна й удосконалення законодавства та практики 

діяльності системи державного і муніципального управління, спрямована 

на мінімізацію можливостей чиновників на власний розсуд кваліфікувати 

ситуації, призначати громадянам і бізнесменам пільги, податкові й інші 

виплати, розміри митних платежів тощо. 

Корупцію неможливо подолати без цілеспрямованої протидії 

кліентелістській моделі державного та корпоративного управління, а також 

організації повсякденного життя громадян, без поступової їх заміни 
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демократичною моделлю. Конкурентність і відкритість виборів і всього 

політичного процесу є найважливішими чинниками протидії електоральної 

корупції. Не менш важливим чинником протидії корупції є зміцнення 

структур громадянського суспільства та його впливу на політичний 

процес. Саме воно здатне, з одного боку, сформувати відповідальних 

виборців, з іншого – забезпечити дотримання реальних інтересів громадян 

на виборах. 

Відсутність відкритості влади та бажання більшості громадян якось 

впливати на її рішення формують своєрідну інституційну пастку [201], 

коли жодні реформи інститутів влади, фінансів, бізнесу та громадськості 

не здатні вирішувати стратегічні проблеми відповідних сфер. Політична 

корупція призводить до того, що соціальні інститути будуть фактично 

руйнувати самі себе. Практика корупційної поведінки на всіх рівнях 

політичного, економічного та суспільного життя буде розширюватися, 

перетворюючи некорупційну поведінку в невигідну і навіть неможливу. 

Такий стан можна з упевненістю характеризувати як перетворення 

корупції в одну з найбільш значущих перешкод для розвитку вітчизняного 

суспільства, політичного режиму та держави. 

Визначаючи пріоритетність завдань, які необхідно розв’язати задля 

подальшої демократизації нинішнього гібридного режиму, найбільше 

уваги приділено розробці антикорупційної стратегії. З метою покращення 

ситуації у сфері боротьби та протидії з корупції, міжнародною 

організацією Transparency International рекомендовано вжити наступні 

заходи: 

- Пришвидшити запуск Антикорупційного суду та продовжити 

судову реформу (внести у закон про Антикорупційний суд рекомендації 

Венеціанської комісії. Створити Антикорупційний суд вже в 2018 році та 

забезпечити його незалежність від будь-якого впливу. Підвищити 

прозорість відбору суддів, розширивши участь громадськості у 

кваліфікаційному оцінюванні суддів). 
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- Посилити спроможності слідчих органів та припинити міжвідомчу 

боротьбу (Ухвалити законодавство щодо посилення повноважень 

САП/НАБУ, надати право незалежного «прослуховування» (в законодавчо 

обмежених рамках) для детективів НАБУ. Припинити деструктивне 

публічне протистояння керівників правоохоронних органів і тиск на 

журналістів та активістів, які працюють у цій сфері). 

- Переформатувати НАЗК (Ухвалити законодавство, яке дозволить 

перезапустити НАЗК на умовах прозорого та незалежного конкурсу. 

Забезпечити законодавчу базу для якісної співпраці та захисту викривачів 

корупції. Забезпечити повне та безперешкодне функціонування реєстру е-

декларацій. Впровадити автоматичну перевірку декларацій та активізувати 

перевірку декларацій топ-посадовців). 

- Упровадити нові електронні державні інформаційні системи 

(Поширити принцип системи ProZorro «всі бачать все» на нові сфери 

взаємодії держави, суспільства та бізнесу. Максимально «оцифрувати» та 

автоматизувати взаємодію бізнесу та Державної фіскальної служби. 

- Позбавити правоохоронні органи права втручатися в економічну 

діяльність (Змінити законодавство про Національну поліцію, Службу 

безпеки України, позбавивши їх права розслідувати економічні злочини. 

Законодавчо забезпечити та створити Службу фінансових розслідувань) 

[85]. 

Зазначено, що реалізація вказаних заходів – лише перші, «тактичні» 

кроки в цілісній стратегії подолання корупції. Очікується, що наступний, 

передвиборчий рік покаже, що в плюралістичному суспільстві з активним 

громадянським суспільством і розмаїттям ЗМІ, інкумбент у гібридному 

режимі ризикує повторенням ситуації 2010 року в Україні. Президент явно 

стоїть перед вибором: або підтримувати і далі патроножно-клієнтелістські 

мережі, розвивати кронізм і непотизм, блокувати проведення судової та 

антикорупційної реформ, але тоді існує реальна загроза програти вибори. 

Або стати на шлях демократизації та становлення верховенства права і 
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рівності перед законом, унезалежнювання судової влади, проте через це 

порушити всю інституційну матрицю неформальної інституціоналізації 

політичного порядку, втратити підтримку олігархічних зацікавлених 

сторін, однак створити для себе ж самого шанс спробувати перемогти на 

виборах – єдиному механізмі легітимації влади не лише в демократії, але й 

у більшості гібридних режимів. 
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Висновки до третього розділу 

Таким чином, обмеження класичного транзитологічного пояснення 

щодо характеру вітчизняних політичних змін очевидні. По-перше, якщо 

дивитися на режимні зміни в Україні крізь призму «демократичного 

транзиту», то можна зафіксувати певні етапи змін, але кінцева мета – 

демократія, втім як і авторитаризм при «реверсі», може не настати. По-

друге, було показано, що український випадок важко «вписати» у класичні 

чи новітні схеми демократизації. Можна, звісно, розширювати кількість 

згаданих вище етапів, але це мало що дасть для розуміння того, де сьогодні 

є України, що в ній відбувається і які перспективи її очікують. 

Вивчаючи політичний режим в Україні, варто акцентувати увагу на 

змінах у правилах і прийомах (політичних інститутах), які визначають 

доступ до влади і характер її здійснення, взаємодії носіїв влади між собою 

та суспільством. Отже, демократичний режим може бути зрозумілий як 

превалювання формальних правил над неформальними, а авторитарний і 

гібридний режими – як превалювання неформальних правил над 

формальними. Чіткість і визначеність правил, за якими відбувається 

реалізація влади, тобто їх формалізація, має бути присутня в можливостях 

глави держави, партійної системи, парламентської боротьби, способі 

прийняття рішень, функціонуванні та взаємодії між собою різних гілок 

влади. Ці правила зрозумілі, визнаються і виконуються учасниками 

політичного процесу. Відома максима свідчить, що демократія – це 

невизначеність результату при визначеності процедур. Таким чином, 

демократичний режим – це сукупність загальноприйнятих і 

загальнообов’язкових чітких правил, що забезпечують неупереджений 

результат у здійсненні влади.  

Повною мірою демократія досягає свого розквіту при 

конституційному лібералізмі, що включає захист базових прав і свобод. 

Демократія і конституційний лібералізм утворюють те, що прийнято 

називати ліберальною демократією – політичну систему, що відрізняється 
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не тільки вільними і чесними виборами, але також і верховенством закону, 

поділом влади і захистом базових свобод слова, зібрань, віросповідання та 

приватної власності тощо. Різні політичні сили, представлені партіями, 

можуть вести між собою досить конкурентну боротьбу за заміщення 

вакантних посад. З цього випливає, що існує тип політичних режимів, де 

присутні властиві демократії політичні інститути, але по суті ці режими 

далекі від ліберальних демократій. 

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 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. 

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 
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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 [45]. 

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 

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. Згідно з опитуванням 

громадської думки, українці вважають основними причинами соціально-

економічної кризи корумпованість влади (67% опитаних), олігархізацію 

економіки (58%), некомпетентне управління соціальною і економічною 

сферами з боку політичного керівництва країни (46%) та відсутність 

стратегії соціально-економічного розвитку (34%) [76].  
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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 антикорупційні органи та проведено 

заходи щодо прозорості фінансування політичних партій і державних 

закупівель. Проте цих змін недостатньо, якщо вони не підкріплюються 

відповідними діями з боку органів місцевого самоврядування, а саме 

усуненням корупції з повсякденного життя адміністративних органів та 

вжиттям ефективних заходів системою органів прокуратури та судів проти 

корумпованих високопосадовців. 

Визначаючи пріоритетність завдань, які необхідно розв’язати задля 

подальшої демократизації нинішнього гібридного режиму, найбільше 

уваги приділено розробці антикорупційної стратегії. Задля покращення 

показників у сфері боротьби з корупцією, рекомендовано вжити наступні 

заходи: пришвидшити запуск Антикорупційного суду та продовжити 

судову реформу; посилити спроможності слідчих органів та припинити 

міжвідомчу боротьбу; переформатувати НАЗК на умовах прозорого та 

незалежного конкурсу; запровадити нові електронні державні 

інформаційні системи у сфери взаємодії держави, суспільства та бізнесу; 

позбавити правоохоронні органи права втручатися в економічну діяльність 

[85]. Зазначено, що реалізація вказаних заходів – лише перші, «тактичні» 

кроки в цілісній стратегії подолання корупції.  

Щодо перспектив на кінець 2018 року, то в національному 

управлінні продовжуватиме домінувати підготовка до парламентських і 

президентських виборів 2019 року. Більш того, варто очікувати, що тиск на 

опозицію та організації громадянського суспільства напередодні 

президентських і парламентських виборів посилюватиметься. 

Антикорупційна реформа, швидше за все, зупиниться на національному 

рівні, й основним завданням реформаторів буде збереження існуючих 

антикорупційних інституцій. Відсутність конкретної політичної волі для 
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справді незалежного антикорупційного суду означає, що прийняте 

законодавство, яке дозволяє створити такий орган навряд чи буде 

здійснюватися відповідно до найкращих міжнародних практик. Інші 

реформи національного рівня, наприклад, реформа децентралізації та 

медична, при підтримці міжнародних партнерів зможуть знайти свій 

розвиток і продовжаться. Нове законодавство про статус тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, як і невигідні 

для россійського політичного керівництва результати виборів в Україні у 

2019 році, можуть призвести до ескалації воєнного конфлікту з та 

перегляду попередньої угоди про припинення вогню. 
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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. 
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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), «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 
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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.  

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 
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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 
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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. 

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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