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АНОТАЦІЯ 

Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. – Київ, 2017. 

Розглянуто поняття «криза» не як деструктивний, а як позитивний 

чинник та охарактеризовано кризовість як синдром модернізації політичної 

системи України. 

Узагальнено теоретико-методологічні підходи до вивчення кризових 

явищ суспільно-політичної модернізації як параметрів, що, з одного боку 

знижують функціональність політичної системи, а з іншого, виявляють збої, 

що гальмують внутрішню здатність її елементів, структур та інституцій до 

відтворення і вдосконалення. Прослідковано закономірності зовнішнього 

впливу на розвиток криз в політичній системі, зокрема розглянуто 

українсько-російське протистояння як взаємовплив політичних систем зі 

схожими кризовими феноменами, що перебувають на різних стадіях 

розгортання. Поглиблено розуміння поняття кризи як фазового процесу в 

модернізації, що, відтворюючись на новому етапі розвитку, з одного боку, 

загрожує цілісності системи та може призвести до її руйнування, а з іншого – 

може виступити інтенсифікатором модернізаційних змін. Обґрунтовано 

перспективи подальших наукових політичних розвідок криз як 

інтенсифікаторів модернізації з метою аналізу та прогнозування перспектив 

реалізації суспільно-політичної модернізації сучасної України. 

 На новому науковому рівні розкрито використання методологічних 

підходів до дослідження кризи як чинника політичної модернізації, що 
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передбачає комплексний аналіз усіх причин, факторів, умов, можливостей, 

наслідків, пов’язаних із перебігом кризових явищ у процесі трансформації 

політичної системи суспільства. Виокремлено в сучасній зарубіжній 

політичній науці ряд підходів до розуміння політичної модернізації як 

наслідку кризи, серед яких відзначено, так звані, ліберальний та 

консервативний, запропоновані американськими дослідниками Д. Аптером, 

Г. Алмондом, Д. Пауеллом та С. Хантінгтоном. Зауважено, що перший підхід 

акцентує увагу на становленні та трансформації автономних конкуруючих 

політичних структур та організацій, адаптації політичної системи до різних 

суспільних інтересів, відновленні її рівноваги та створенні умов для 

політичної модернізації на основі узгодження різних соціальних інтересів, 

зростанні рівня політичної участі; у другому підході основний акцент 

зроблено на політичному протиріччі між залученням широких суспільних 

мас до політичного життя та існуючими політичними інститутами, які 

контролює політична еліта, інтерес якої полягає в збереженні власного 

панівного становища шляхом модернізації застарілих політичних структур та 

механізмів. Обгрунтовано, що в модернізаційному потенціалі кризи можна 

вбачати постійний процес певних змін у політичній сфері щодо створення, 

зникнення та відновлення окремих політичних структур та інститутів; 

 Уточнено особливості політичної модернізації українського 

суспільства в умовах кризи. Простежено та наголошено, що специфіка 

процесу політичної модернізації постсоціалістичних країн безпосередньо 

пов’язана з тим, що в цих державах відбувалась трансформація не 

авторитарного режиму в демократичний, а тоталітарного, для якого властиво 

поширювати контроль не тільки на політичну систему суспільства, а й на всі 

інші сфери суспільного життя, що зумовило ключові відмінності цього 

транзиту у порівнянні з авторитарним, який в умовах обмеженого 

плюралізму в різних суспільних сферах, а особливо в економічній та 

культурній, значно спрощує процес консолідації суспільства, встановлення 
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демократичних норм та правил, а також сприяє формуванню демократичної 

культури та традицій; 

Ключові слова: криза, кризовість, політична криза, системна криза, 

політична трансформація, політична модернізація. 

ANNOTATION 

Petrov A. Crisis is a factor in modernizing Ukraine. - Manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in political science, specialty 23.00.02 

- Political Institutions and Processes. - Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The concept of "crisis" is considered not as destructive, but as a positive 

factor and characterized by crisis as a syndrome of modernization of the political 

system of Ukraine. 

The theoretical and methodological approaches to the study of the crisis 

phenomena of socio-political modernization as a parameter that, on the one hand, 

reduce the functionality of the political system, and on the other reveal failures that 

impede the internal ability of its elements, structures and institutions to reproduce 

and improve, are generalized. The regularities of external influence on the 

development of crisis phenomena in the political system have been observed, in 

particular, the Ukrainian-Russian confrontation as a mutual influence of political 

systems with similar crisis phenomena, which are at different stages of 

deployment, is considered. An in-depth understanding of the concept of a crisis 

syndrome of modernization as a phase process, which, reproducing a new stage of 

development, on the one hand, threatens the integrity of the system and can lead to 

its destruction, and on the other hand, it can act as an intensifier of modernization 

changes. The relevance and perspective of further scientific political investigations 

of crisis phenomena as modernization intensifiers is grounded in order to analyze 

and forecast the prospects for the implementation of socio-political modernization 
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of modern Ukraine. 

According to the results of the analysis of the experience of the processes of 

transformation of European countries, we can state that there are no similar ways 

of passing this process. At the same time, the important point is that countries that 

have not primarily seen their goal of achieving democracy, but understood it as a 

way, have achieved greater development in comparison with others. Thus, it can be 

argued that in order to achieve a high level of democratic development, it is not 

necessary to copy the institutions of democracy, and the ability to apply them to 

solve existing conflicts and contradictions in society. 

In general, political science regards the political crisis as one of the forms of 

the political process, the qualitative characteristic of which is political instability. 

For a political organization of society characterized by the constant emergence of 

crises and conflicts. This is a normal phenomenon for dynamic systems, except 

when it threatens the actual existence of the system. Usually the crises and 

conflicts and their results partially provide the implementation of the functions of 

the political system such as: the definition of goals, objectives, ways of 

development of society; organization of activity; definition and distribution of 

material goods; harmonization of interests of state institutions, etc.; and their forms 

serve as ways of implementing innovations. 

Key words: crisis phenomenon, crisis, political crisis, systemic crisis, 

transformation, modernization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Україна отримала незалежність 

внаслідок системної кризи СРСР, яка спричинила його розпад. Руйнація 

зумовила виникнення нових кризових явищ у політичній, економічній і 

культурній сферах життя українського суспільства, які підсилювали 

необхідність зміни політичного режиму. 

Політична модернізація України здебільшого пов’язана з політичними 

кризами, що виникали перманентно з різних причин у періоди політичної 

активності громадянського суспільства («Україна без Кучми», «Помаранчева 

революція», «Революція Гідності»). 

Загалом, у вітчизняній науковій літературі, криза визначається як 

деструктивний чинник. Тому аналіз феномену кризи як інтенсифікатора 

політичної модернізації дозволить акцентувати увагу не тільки на причинах, 

які призвели до кризи, а й на можливих векторах чи шляхах її врегулювання, 

і у такий спосіб, на механізмах удосконалення політичної системи України. 

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

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на 

основі міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Мета дисертаційного дослідження полягає у розгляді феномену кризи 

як рушійної сили суспільно-політичних змін та чинника модернізації 

сучасної України. 
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних 

завдань: 

- з’ясувати сутність кризи як суспільно-політичного явища та визначити 

понятійно-категоріальний апарат наукового дослідження; 

- розкрити методологічні підходи до дослідження кризи як чинника 

політичної модернізації; 

- уточнити особливості політичної модернізації українського суспільства в 

умовах кризи; 

- виявити чинники, що формують особливості політичної модернізації 

постсоціалістичних країн у контексті криз та виокремити, на прикладі 

постсоціалістичних європейських країн, стабілізуючі чинники модернізації 

суспільства в умовах політичної кризи; 

- систематизувати причини продовження виникнення політичних криз у 

процесі модернізації сучасної України; 

- окреслити перспективи модернізації України шляхом подолання та 

врегулювання політичних криз. 

Об’єктом дослідження виступає криза як суспільно-політичне явище. 

Предметом дисертаційної роботи є криза як чинник політичної 

модернізації України. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження виступають праці 

провідних зарубіжних науковців – Р. Акоффа, Г. Алмонда, Д. Бертона, 

Л. Біндера, Ч. Германна, Дж. Голдстоуна, Р. Дарендорфа, М. Догана, 

Дж. Ларкіна, О. Лербінгера, Н. Лумана, Т. Парсонса, К. Поппера, 

М. Реджерстера, П. Свенссона, Е. Тоффлера,C. Фланагана, С. Хантингтона, 

Е. Циммерманна, Г. Чейза, П. Штомпки; російських вчених – В. Барсамова, 

О. Богданова-Малиновського, Б. Коваленка, І. Ліханової, Р. Матвєєва, 
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А. Пирогова, О. Пожалова, Г. Почепцова, О. Рижова, О. Рогозяна та інших. 

Значний внесок у дослідження політичних криз здійснили вітчизняні 

науковці І. Забеліна, О. Дробишева, Б. Канцелярук, Д. Кіслов, В. Лещенко, 

Ю. Мацієвський, Т. Пояркова, О. Пухкало, А. Романцов, С. Ставченко, 

А. Черній, Ю. Шайгородський та інші. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження є історичний, 

структурно-функціональний, системний та порівняльний. Історичний метод 

дозволив розглянути кризу як чинник політичної модернізації. Структурно-

функціональний - проаналізувати кризи трансформаційних суспільств 

посттоталітарних держав. Системний метод допоміг здійснити аналіз криз як 

деструктивного чинника політичної системи, і як джерело інтенсифікації 

політичної модернізації в Україні. Компаративістський метод надав змогу 

порівняти позитивний та негативний потенціал кризи.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

одним з перших у вітчизняній політичній науці комплексних досліджень 

кризи як чинника політичної модернізації України, в якому систематизовано 

теоретико-методологічний матеріал та фактографічні дані, узагальнено 

концептуальні положення з даної теми дисертації. 

 Результати дослідження, що відображають наукову новизну та 

виносяться на захист: 

- уперше у вітчизняній політичній науці розкрито сутність поняття кризи в 

контексті трансформації політичної системи, уточнено понятійно-

категоріальний апарат наукового дослідження, що поглиблює розуміння 

кризи як чинника політичної модернізації України. Проведено розрізнення 

понять «політична криза» та «кризова політична ситуація», яке полягає в 

тому, що політична криза є формою політичного процесу, а кризова 

політична ситуація є складовою кризи як процесу та характеризується 

виникненням факторів кризи. Обгрунтовано, що політична криза може бути 
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вищою точкою розвитку політичного конфлікту, який передує кризі, але 

політична криза може виникати і без наявності політичного конфлікту, 

оскільки характеристикою конфлікту є зіткнення як мінімум двох 

протиборчих сторін з несумісними політичними інтересами в умовах 

протидії. Запропоновано авторське визначення «політичної кризи» як різкого 

загострення політичних протиріч у суспільстві в умовах нестабільності, що 

зумовлює трансформацію політичної системи, наслідком якої може бути як 

модернізація так і руйнування; 

- на новому науковому рівні розкрито використання методологічних підходів 

до дослідження кризи як чинника політичної модернізації, що передбачає 

комплексний аналіз усіх причин, факторів, умов, можливостей, наслідків, 

пов’язаних із перебігом кризових явищ у процесі трансформації політичної 

системи суспільства. Виокремлено в сучасній зарубіжній політичній науці 

ряд підходів до розуміння політичної модернізації як наслідку кризи, серед 

яких відзначено, так звані, ліберальний та консервативний, запропоновані 

американськими дослідниками Д. Аптером, Г. Алмондом, Д. Пауеллом та С. 

Хантінгтоном. Зауважено, що перший підхід акцентує увагу на становленні 

та трансформації автономних конкуруючих політичних структур та 

організацій, адаптації політичної системи до різних суспільних інтересів, 

відновленні її рівноваги та створенні умов для політичної модернізації на 

основі узгодження різних соціальних інтересів, зростанні рівня політичної 

участі; у другому підході основний акцент зроблено на політичному 

протиріччі між залученням широких суспільних мас до політичного життя та 

існуючими політичними інститутами, які контролює політична еліта, інтерес 

якої полягає в збереженні власного панівного становища шляхом 

модернізації застарілих політичних структур та механізмів. Обгрунтовано, 

що в модернізаційному потенціалі кризи можна вбачати постійний процес 

певних змін у політичній сфері щодо створення, зникнення та відновлення 

окремих політичних структур та інститутів; 
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- уточнено особливості політичної модернізації українського суспільства в 

умовах кризи. Простежено та наголошено, що специфіка процесу політичної 

модернізації постсоціалістичних країн безпосередньо пов’язана з тим, що в 

цих державах відбувалась трансформація не авторитарного режиму в 

демократичний, а тоталітарного, для якого властиво поширювати контроль 

не тільки на політичну систему суспільства, а й на всі інші сфери суспільного 

життя, що зумовило ключові відмінності цього транзиту у порівнянні з 

авторитарним, який в умовах обмеженого плюралізму в різних суспільних 

сферах, а особливо в економічній та культурній, значно спрощує процес 

консолідації суспільства, встановлення демократичних норм та правил, а 

також сприяє формуванню демократичної культури та традицій; 

- систематизовано причини продовження виникнення політичних криз у 

процесі модернізації сучасної України: наявність тимчасово окупованої 

території, триваючі бойові дії, залежність фінансової системи від 

міжнародної допомоги, складний процес децентралізації, розбалансування 

гілок влади, загальне зниження рівня довіри населення до органів влади та 

результатів реформ, загострення політичної боротьби напередодні 

проведення чергових парламентських та президентських виборів у 2019 році, 

посилення тиску на владу суміжних держав з метою забезпечення власних 

інтересів. Обгрунтовано, що результатом процесу трансформації у 

культурній сфері стало зростання кількості причин та ускладнення умов 

кризи: класичний конфлікт поколінь посилився наслідками вестернізації 

системи цінностей; різке зростання рівня майнового розшарування; 

нівелювання значення культурно-освітнього рівня; посилення 

територіальних, культурно-історичних відмінностей внаслідок спекулювання 

територіальною, культурною та етнічною ідентичністю різних політичних 

сил у політичній боротьбі; 

- виявлено чинники, що формують особливості політичної модернізації 

постсоціалістичних країн в умовах криз: різка соціальна стратифікація 
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суспільства внаслідок недосконалого проведення ринкових реформ, зміни у 

системі міжнародних та регіональних відносин, активізація етнічних, 

релігійних та сепаратистських рухів, що провокують виникнення збройно-

політичних конфліктів. Виокремлено, на прикладі постсоціалістичних 

європейських країн, такі стабілізуючи чинники модернізації суспільства в 

умовах політичної кризи як: формування ефективної системи стримувань та 

противаг, децентралізація влади та розвиток місцевого самоврядування, 

запровадження ефективної виборчої системи, що забезпечить оновлюваність 

політичної еліти, зміна типу політичної культури та активний розвиток 

інститутів громадянського суспільства в бік посилення впливу і контролю за 

органами державної влади, роль ЗМІ як «четвертої гілки влади»; 

- набули подальшого окреслення та обгрунтування перспективи політичної 

модернізації України в контексті подолання і врегулювання криз. Доведено, 

що врегулювання політичної кризи має відбуватись у рамках системної 

стратегії, спрямованої на планування та реалізацію заходів в особливих 

умовах розгортання кризи й ефективного інформаційного супроводу та 

забезпечення впровадження прийнятих політичних рішень. Наголошено, що 

врегулювання політичних криз спрямовано на можливість досягнення 

бажаних цілей розвитку суспільства внаслідок перетворення руйнівних змін 

у конструктивні. Зауважено, що цей процес включає попередження 

руйнування і колапсу системи та збереження її керованості в умовах кризи, а 

в подальшому мінімізацію негативних наслідків та використання позитивних 

аспектів у майбутній модернізації. Визначено складові елементи 

застосування політичних засобів в ході кризи та наголошено на ускладненні 

процесу модернізації політичного режиму в Україні через те, що за роки 

незалежності в державі була побудована гібридна демократично-авторитарна 

система, яка враховувала та обслуговувала обмежене коло інтересів окремих 

фінансово-промислових груп. 
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 Практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення дисертації можуть бути використані у діяльності органів 

державної влади, інститутів громадянського суспільства. Сформовані у 

дослідженні теоретичні аспекти можуть використовуватися при підготовці 

навчальних програм та курсів з політологічних дисциплін. 

Апробація результатів дисертації. Основні тези дослідження 

обговорювалися на наукових конференціях: «VIII Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 22–26 березня 2010 р., м. Київ), «Дні науки 

філософського факультету - 2015» (21-22 квітня 2015 р., м. Київ), «Дні науки 

філософського факультету - 2016» (20-21 квітня 2016 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано шість наукових 

статей у фахових виданнях з політичних наук, 1 стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави та 3 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 191 сторінку, список використаних джерел охоплює 210 

найменування і займає 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

Теоретико-методологічні засади дослідження кризи як суспільно-

політичного явища. 

Перетворення у суспільному житті як постійний процес реалізації 

універсальних демократичних цінностей: економічного зростання, 

формування громадянського суспільства, становлення правової держави та 

реалізації ідей свободи та справедливості зумовлюють періодичне 

виникнення кризових явищ у політичній сфері. Відповідного перетворення 

зазнає власне й сама структура політичної системи суспільства для 

ефективного функціонування.  

Криза є багатогранним, всеохоплюючим і всепронизуючим явищем, що 

знаходить відображення в усіх сферах життєдіяльності людини: політиці, 

мистецтві, науці, в міжособистісних, трудових, міждержавних відносинах. 

Набуваючи різних форм, кризові явища є супутниками як природних, так і 

суспільних процесів, значною мірою визначають характер їхнього розвитку 

та впливають на кінцевий результат. Універсальність, велика кількість 

змістовних відображень інтерпретацій і сутнісних характеристик поняття 

кризи зумовлює його широке застосування у різних сферах суспільного 

життя, тому є об’єктом дослідження ряду наукових галузей. 

Сьогодні найбільшого поширення цей термін набув в економіці – 

перевиробництво товарів, які не знаходять попиту, що має ознаки 

повторювальності та періодичності; у медицині – швидке зниження 

температури тіла хворого, переломний момент під час перебігу хвороби; в 

політиці – момент загострення протиріч між виробничими силами та 

виробничими відносинами, між системою управління та станом суспільства. 

Однією з перших сфер застосування терміну «криза» була медицина, 

звідки він розповсюдився на інші. У політичну практику термін увійшов у 

XVII–XVIII століттях у контексті процесів, що відбуваються у суспільстві. 

Науковці в той час уже виокремлювали воєнні, політичні кризи тощо [37]. 



 

17 

 

В економіці це поняття набуло поширення у XIX столітті, насамперед, 

у зв’язку з розробкою концепції циклічності розвитку економічних систем, 

що належить до засадничих складових категоріального апарату економічної 

теорії та вже понад сто років посідає одне з центральних місць у 

дослідженнях різних наукових шкіл та напрямів економічної науки. [161]. 

Циклічні економічні кризи та матеріальна основа їх періодичності досконало 

викладена у праці К. Маркса «Капітал». Кризові фази довготривалих 

економічних циклів досліджував російський учений, засновник теорії довгих 

хвиль в економіці М. Кондратьєв [55]. Питаннями теорії та історії 

економічних криз займалися Й. Шумпетер, Є. Варга, І. Трахтенберг, 

С. Меньшиков та інші.  

Саме поняття «криза» є варіативним перекладом від давньогрецького 

слова “krisis” (κρίσις) – рішення, переворот, перелом, етап перехідного стану, 

вирішальний момент, поворотний пункт та результат. Слід відмітити, що 

початково це поняття не несе негативного змістовного навантаження, 

означаючи стан певної невизначеності, що потребує нових активних дій.  

Важливим у розумінні кризи як явища є врахування мінливості причин 

її виникнення та характер проходження, а також впливу супутніх факторів. 

Саме тому чисельні спроби наукового визначення характерних рис та ознак 

кризи, які тривають від початку дослідження її як соціального явища і до 

сьогодні не виявили універсальної (загальнонаукової) відповіді. Тим не менш 

наявний досвід теоретико-методологічного обґрунтування має важливе 

значення для визначення та подальшого розвитку власне поняття кризи. 

Американський науковець, автор праць з міжнародної політики та 

антикризового менеджменту Ч. Германн виокремлює три основних риси 

кризи: сюрприз (surprise), загроза (threat) та короткий термін для реагування 

(short time response) [187]. 

Своєю чергою, М. Сігер, Т. Селноу та Р. Алмер визначають кризу як 

специфічну, несподівану і непоточну подію чи серію подій, що спричинила 

високий рівень невизначеності та, водночас, створює як можливості, так і 
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загрози для реалізації цілей. [200] З цієї дефініції бачимо, що автори 

виокремлюють несподіваність, невизначеність та загрозу важливих цілей як 

основні риси кризи. Однак, на думку професора С. Венете, ще однією 

невід’ємною рисою кризи є необхідність змін, оскільки криза є процесом 

трансформації, за якого стара система уже не може бути збережена [209]. 

Окрім природних криз, що за своєю сутністю є непередбачуваними, 

більшість криз є результатом людської діяльності. У цьому аспекті 

несподіваність як ознака кризи залежить від самої людини, її можливості 

вчасно ідентифікувати початок кризових умов. Саме неспроможність 

«розгледіти» кризу у зародженні робить її загрозою. Своєю чергою, 

неспроможність викликана незнанням об’єктивного стану системи, який 

поступово розкривається у процесі розвитку кризи. Таким чином, внутрішні, 

глибинні причини кризових явищ виявляються уже в найвищій точці кризи, 

або ж, навіть, коли криза уже позаду. 

Поширення економічних криз після Другої світової війни зумовило 

зростання інтересу до планування діяльності організацій як важливої функції 

управління останньою. Саме порушення планування спричинює виникнення 

економічної і політичної нестабільності, оскільки функція планування 

фактично є підготовкою рішень для попередження кризових ситуацій та криз, 

які існують та можуть виникнути. Рішення у плануванні, залежно від їхньої 

дії, можуть мати стратегічний, тактичний чи оперативний характер. Значне 

домінування певного характеру планування під час прийняття владою рішень 

визначає рівень стабільності системи управління. При превалюванні 

оперативних рішень, особливо у законодавстві, виникає «ручне» управління. 

Наслідком ручного управління є ще більший потік невдоволення, викликаний 

його не оптимальністю та непродуманістю, що призводить до появи нових 

кризових явищ та криз. 

Ігнорування стратегічного планування або його необґрунтованість 

призводить до можливості виникнення кризових явищ у середньостроковій 

та довгостроковій перспективах. Вирівнювання дисбалансу, що виник 
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унаслідок раніше прийнятих хибних рішень в оперативному режимі, 

найчастіше відбувається з урахуванням власних політичних інтересів, що в 

майбутньому призводить до ще більших втрат. Своєю чергою, домінування 

стратегічних рішень веде до втрати своєчасності дій. Тому необхідно 

зберігати баланс різних типів рішень та їх відповідність законодавству. 

Несвоєчасність та низька якість стратегічних рішень, підміна їх 

оперативними рішеннями провокують виникнення криз в суспільстві, 

розростання бюрократичного апарату та, як наслідок, корупцію. 

Розвиток транснаціональних корпорацій (кількість співробітників 

деяких сягає населенню невеликих країн Європи, а бюджет – більший, ніж у 

Греції та Португалії) зумовив виникнення досліджень про їхню систему. 

Аналіз компанії як системи дозволяє своєчасно виявляти негативний 

розвиток процесів та їх причини, а головне визначити підхід до їх вирішення 

як до першочергових. Так, у результаті досліджень було виявлено, що в 

корпоративному управлінні традиційний підхід «вирішити проблему» 

(отримати позитивний результат, спираючись на минулий досвід) змінився за 

визначенням відомого американського дослідника теорії систем Р. Акоффа 

на «закрити проблему»: змінити природу тієї субстанції, що породжує 

проблему, підвести систему до максимально бажаного стану, в якому 

проблема не може виникнути [1]. 

Українська дослідниця О. Дробишева виділяє три конструктивних 

функції, що відіграють кризи у динаміці систем, а саме: підривають основи 

застарілих елементів, відкривають шляхи для встановлення нових, 

зберігають та збагачують генотип системи [40]. Означені функції кризи 

показують, що криза може виступати стимулом для ефективних суспільних 

перетворень. 

Таким чином, кризове явище (ситуація) – це переломний момент у 

функціонуванні системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи 

зсередини, що вимагає якісно нового реагування; це не лише збіг 

несприятливих факторів, а загальна тенденція, що властива елементам 
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системи; вона зумовлюється нерівномірним розвитком зовнішнього 

середовища, а також об’єкта управління в цілому і окремих його частин. 

Кризові ситуації, до яких вчасно не застосовано відповідних заходів, 

перетворюються на кризи різного характеру [161]. 

О. Богданов-Малиновський у роботі «Тектологія. Загальна 

організаційна наука» уточнив характеристики кризових явищ. На думку 

дослідника, момент кризи є кінцем невизначеності та коливань – перемогою 

однієї сторони, або примирення: в будь якому випадку починається щось 

нове, організаційно інше ніж попереднє [17]. 

У ширшому розумінні О. Богданов-Малиновський вбачає в кризі різке 

порушення нерозривності, яке веде до зміни організаційних форм системи та 

переходу її в новий стан, або руйнацію. Він виділяє два типи криз: 

з’єднувальний – створення нових зав’язків та роз’єднувальний – створення 

нових кордонів там, де їх раніше не було. Однак кордони між ними умовні: 

«кожна криза існує у вигляді послідовності елементарних криз того чи 

іншого типу» [17]. 

Загалом можемо виокремити деякі характерні ознаки кризи, зокрема: 

- нестандартність, що призводить до погіршення параметрів 

функціонування системи; 

- загроза основним цілям, цінностям та функціонуванню системи в 

цілому; 

- невизначеність в оцінюванні ситуації, що може ускладнювати 

управління нею; 

- неготовність до кризи, що значно зменшує час на реагування; 

-  зниження рівня контролю за супутніми подіями; 

- криза змінює відносини між учасниками; 

- напруженість системи; 

- посилення тиску оточуючих на осіб, які приймають рішення щодо 

врегулювання кризової ситуації тощо. 
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Однією з головних особливостей кризи є необхідність прийняття 

рішення в умовах часових обмежень та за відсутності чітких емпіричних 

даних про її причини. З позицій системного підходу криза є ні що інше, як 

вищий ступінь загострення протиріч між складовими системи та її 

структурою, той ступінь, за якого структура перетворюється в гальмо 

розвитку системи і одночасно виникає можливість переходу в новий якісний 

стан шляхом перебудови структури [132]. Таким чином, криза являє собою 

той етап розвитку соціальної системи, коли з’являється можливість її 

переходу на якісно новий рівень, сама можливість є станом системи, за якого 

стає неможливим вирішення наявних протиріч звичними (традиційними) 

механізмами (самою системою). 

Незважаючи на погляди, що склались в науковому середовищі щодо 

відсутності завершеної загальної теорії кризи, саме поняття «криза» та його 

прояви в соціальній та політичній сферах життя суспільства отримали 

достатньо завершену мовну фіксацію та наукове визначення, що зводиться до 

розуміння кризи як різкої зміни, крутого перелому, тяжкого перехідного 

стану, як певного процесу політичного інституту, або сфери та суспільного 

життя в цілому. 

У цій роботі, визначаючи поняття «криза», також спираємося на 

погляди українського політолога Б. Канцелярука, який розглядає кризові 

явища як закономірне явище еволюціонування системи до якісно нового 

стану функціонування, як одну зі складових її удосконалення [49]. Таким 

чином, під кризою ми розуміємо різке загострення протиріч у соціальній 

системі, що викликає її нестабільність та має наслідком її удосконалення і 

розвиток або руйнування. 

Криза як феномен політичної реальності знаходить відображення у 

працях мислителів у період Стародавнього Сходу й Античності. Так, у 

літературних джерелах Стародавнього Єгипту кризу соціального розвитку 

описують як наслідок недотримання законів, незаперечна справедливість 

яких випливає з їхнього божественного походження. Порушення ж 
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божественних норм призводить до «страшних змін» – кризи, нестабільності 

[37]. В «Архашастрі» кризові явища в суспільстві пов’язуються зі слабкістю 

правителя [5]. Конфуцій, який був противником управління за допомогою 

жорстких законів, першооснови порядку вбачав у культурі і традиціях. На 

його думку, ритуал і звичай допомагали уникнути насильства і конфліктів 

[57]. 

У «Державі» Платона основою стабільності є верховенство права, а 

недотримання законів – головна причина державної кризи. Водночас, до 

однієї з причин політичної кризи давньогрецький філософ відносить майнову 

диференціацію, що виникає внаслідок існування приватної власності [97]. 

Водночас, його учень Аристотель причини політичної нестабільності 

розглядав у контексті соціальної структури суспільства, його політичного 

устрою та співвідносив стабільність із наявністю значного середнього 

прошарку громадян. За Аристотелем, політична криза є результатом зміни 

соціальної структури суспільства, коли бідні верстви населення, потенційно 

схильні до радикальних дій, кількісно перевищували інші соціальні страти. 

Основна ж причина політичної нестабільності, на думку мислителя, полягала 

в посиленні соціальної нерівності з боку олігархії, та зрівнювання багатих і 

простого народу з боку неправової влади демосу [4]. 

Загалом, слід зазначити, що до середини ХІХ століття кризи 

розглядалися побіжно, здебільшого як негативні явища у контексті 

філософських та релігійних питань. Кризи часто пов’язувалися з людською 

гріховністю як покарання за неправильні вчинки, особливо у період 

Середньовіччя.  

Новий час та раціоналізм забезпечив перехід від релігійно-

філософського до політологічного аналізу феномена кризи. В цей час уперше 

було висунуто тезу про позитивний вплив кризи на розвиток політичної 

системи. Таке трактування політичної кризи знаходимо саме у Н. Макіавеллі, 

яких є одним із засновників дослідження політики як окремого напряму. 

У своїх працях італійський філософ і політичний діяч важливим чинником 
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історичного і політичного розвитку вбачає соціальні протиріччя та інтереси. 

Тобто політична криза і нестабільність виступають основою конструктивних 

змін [71]. 

Представники теорії суспільного договору та демократичного 

принципу розподілу влади (Ш.-Л. Монтеск’є, Т. Гоббс, Дж. Локк,  

Ж.-Ж. Руссо та інші) запоруку стабільності і безкризового розвитку вбачали 

у конституційних засадах державного управління, вдосконаленні системи 

представницьких органів, встановленні системи стримувань і противаг 

шляхом поділу державної влади, визнанні недоторканості природних прав 

людини і розширенні інших демократичних процедур. 

Однак, у ХХ столітті, що принесло людській спільноті кризи 

глобальних, регіональних та національних масштабів, у наукових 

дослідженнях та суспільних поглядах поняття кризи знову набуло 

негативного відтінку, а зміни розглядалися як прояв дестабілізації політичної 

системи. Починаючи з 70-х років ХХ століття розвиток суспільства стає 

динамічнішим та пришвидшується зміни у всіх сферах життя. Умовою 

виживання і стабільності політичної системи стає саме її мобільність, а зміни 

виступають «потенціалом системи до відтворення і модернізації» [139]. 

Британський філософ К. Поппер у праці «Відкрите суспільство та його 

вороги», опублікованій у 1945 році, до джерел кризи відносить не тільки 

втручання держави в економіку та інші сфери життя людей, а й свідоме 

прийняття диктатури людьми. Так, закрите суспільство мислитель порівнює з 

організмом, оскільки спільноту утримують разом напівбіологічні зв’язки 

такі, як спорідненість, спільне життя, участь у спільних справах, спільні 

небезпеки, спільні радощі та спільні лиха, тобто спільність у всьому. 

Водночас, відкрите суспільство вимагає від громадян прийняття особистих 

рішень. Тому воно є конкурентним, демократичним, характеризується 

плюралізмом у політиці, економіці, культурі. Перехід від закритого до 

відкритого суспільства К. Поппер визначає як найглибшу революцію в історії 

людства [107]. 
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За К. Поппером, кризи є неминучими. Проте їх вирішення має бути 

спільним, при цьому держава не повинна позбавляти громадян їхніх прав. 

Дослідник є абсолютним противником насильницьких змін, які можуть 

привести до руйнації усієї системи. На думку К. Поппера, виправданим є 

застосування сили лише у разі опору досягнутої демократії будь-якому 

нападові, навіть здійсненому чи дозволеному урядом [107]. 

Сучасні зарубіжні дослідження політичних криз значною мірою 

присвячені питанням концептуалізації поняття «криза», методології її 

дослідження, а також еволюції наукових поглядів з цієї проблематики. 

Зокрема, американський учений C. Фланаган вбачає у кризі виклик чинній 

владі, загрозу її авторитету, що досягає рівня, на якому владні структури вже 

не в змозі підтримувати стабільність існуючого ладу [179]. 

Німецький дослідник Е. Циммерманн розглянув політичну кризу у 

співвідношенні з урядовою кризою або кризою управління. Вчений слушно 

зауважив, що політична криза є ширшим явищем та призводить до зміни у 

політичному курсі держави (“policy”) та політичній системі загалом [210]. 

Вагоме значення має розмежування понять «криза» та «колапс» 

(breakdown), що здійснив датський політолог П. Свенсон. На думку вченого, 

у демократичних системах політична криза можлива без руйнування основ, 

тоді як колапс означає зміну всіх визначальних характеристик об’єкта [203]. 

Кризові явища займають важливе місце у дослідженнях польського 

політолога П. Штомпки. На його думку, у період політичної, економічної чи 

культурної криз відбувається пожвавлення традиції, на перший план 

виходить історичний досвід. Поширеною ідеологічною позицією у такому 

випадку виступає «критичний традиціоналізм», що намагається 

врівноважити функції та дисфункції тієї чи іншої традиції [162]. З позиції 

П. Штомпки, поряд із розглядом криз потрібно досліджувати поняття 

революції, що є вершиною загострення соціальних криз. Так, у роботі 

«Соціологія соціальних змін» автор виокремлює своєрідні «загадки 

революції», а саме: фактори, сили або детермінанти революції; причини 



 

25 

 

раптовості і вибухоподібності масової поведінки в період революції; питання 

про закономірність або випадковість революції в загальній картині 

соціальних змін; розбіжність результатів революції з початковими планами її 

організаторів; непередбачуваність революцій у цілому [162]. 

Американський учений Г. Алмонд здійснив ґрунтовне дослідження 

сутності парламентських криз. На його думку, необхідною умовою 

подолання криз у парламенті є злагодженість роботи не стільки 

парламентських фракцій, скільки їх лідерів (формальних і фактичних) [2].  

Т. Парсонс у праці «Система сучасних суспільств» виокремлює довіру 

як одну з умов, що забезпечують суспільну стабільність [93]. Його теза лягла 

в основу досліджень легітимаційних криз. Так, французький соціолог 

М. Доган у роботі «Ерозія довіри у розвинених демократіях» на прикладі 

Франції показує, що у суспільстві зазвичай спостерігається значний відсоток 

громадян, які виражають низький рівень довіри або взагалі не підтримують 

окремі політичні інститути, однак, водночас, не заперечують легітимність 

політичної системи в цілому. За думку вченого, це є типовим для стабільних 

систем, яким не загрожує руйнація, а криза легітимності за таких умов 

сприймається як поштовх до розвитку [38]. 

У контексті досліджень стабільності в рамках синергетичної парадигми 

нестабільність системи є однією з її особливостей, а різні типи політичних 

криз є елементами циклічного розвитку. Сьогодні науковці вбачають 

успішність системи у її здатності перебувати у стані перманентних змін та 

ефективно долати конфлікти. У світовій політичній науці проблематика криз 

розглядається як необхідний регулятор політичного розвитку, що забезпечує 

політичній системі перехід від неефективних форм функціонування до 

стійких. Як зазначає український дослідник С. Ставченко: «Перманентна 

присутність у розвитку політичних систем конфліктів та кризових процесів 

розглядається як норма, за виключенням лише системної кризи, яка загрожує 

цілісності системи та може призвести до її руйнування» [139]. 
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Важливе значення у дослідженні політичних криз займає емпіричний 

напрям, що розробляється в галузі кризового та антикризового менеджменту. 

Так, особливості врегулювання політичних криз розглядали у своїх роботах 

О. Лербінгер, М. Реджерстер, Дж. Ларкін, Г. Чейз та інші. 

Окреме місце у вивченні політичних криз займає інформаційна 

складова процесу врегулювання політичної кризи, зокрема проблема зв’язків 

із громадськістю, на вирішення якої спрямовували свої наукові пошуки 

С. Блек, Дж. Уайт, Ф. Зейтель. Г. Почепцов та О. Дроздецька досліджували 

особливості антикризового PR в постсоціалістичних країнах. 

Політичні кризи є об’єктом вивчення конфліктолії, зокрема в контексті 

етнополітичних досліджень, досліджень міжнародних, регіональних криз. 

Особливе місце займає аналіз політичних криз у загальних теоріях 

конфлікту, помітну роль серед яких відіграють праці Р. Дарендорфа, 

Д. Бертона, К. Боулінга, Л. Козера та ін. Так, концепції «позитивно-

функціонального конфлікту» Л. Козера, «конфліктна модель суспільства» 

Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К. Боулінга ґрунтуються на 

твердженні, що конфлікти характерні для суспільного життя та забезпечують 

його оновлення. 

Вивченням безпосередньо політичної кризи займалися В. Барсамов 

(досліджував структури суспільно-політичної кризи), С. Лавренов (розглядав 

військово-політичну кризу), Р. Матвєєв (розробив загальну теорію політичної 

кризи), М. Шагіахметов (аналіз системної теорії кризи), А. Шубін (дослідив 

кризу як складову політичного циклу) та інші. Так, сучасний російський 

дослідник О. Рогозян розглядає політичну кризу як різке (часто неочікуване) 

загострення протиріч в системі політичних відносин, що виходить зі стану 

нестабільності, яке може викликати ґрунтовні зміни у владі, суспільстві, або 

в цілому політичній системі та спричинити розпад системи, але може й 

слугувати джерелом змін та оновлення системи. [124]. Характерними 

ознаками кризи, за А. Венгеровим є виникнення двовладдя, руйнування 

вертикально-ієрархічних структур влади, боротьба між гілками влади, 
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боротьба за владу центральних органів влади та місцевих, боротьба 

політичних лідерів за владу [23]. 

Одну з найбільш повних дефініцій соціально-політичної кризи містить 

енциклопедичний словник-щорічник «Безпека Євразії – 2004», в якому 

зазначено: «Криза соціально-політична – соціальний та політичний стан 

суспільства, за якого на основі різкого загострення соціально-політичних 

протиріч порушується його стабільність, нормальне функціонування та 

розвиток. Це глибока дестабілізація соціально-політичної системи, що 

ставить під загрозу її існування, але сама по собі ще не передбачає заміну цієї 

політичної системи на іншу» [13]. Отже, під кризою розуміють різкий, 

переломний момент та тяжкий перехідний стан певного процесу соціального 

інституту, сфери суспільного життя, або суспільства в цілому.  

Українська наукова традиція застосовувала для дефініції криз, зокрема 

політичних, загальноприйняті підходи, які були успадкуванні ще з 

радянського періоду. Тому ці поняття визначалися у контексті різних 

наукових парадигм. Сутність політичної кризи як окремого феномену 

суспільно-політичного життя досліджували такі українські науковці, як 

І. Забеліна, В. Андрущенко, О. Пухкало, Д. Кіслов, Ю. Шайгородський, 

Ю. Мацієвський, А. Романцов, В. Лещенко, С. Ставченко та ін. Аналізуючи 

їхні дослідження, знаходимо різні, іноді суперечливі підходи до розуміння 

цього феномену, що значною мірою об’єктивно обумовлено динамічністю 

політичного процесу та перманентним розширенням політичної науки. З 

одного боку, під політичною кризою розуміють «особливий стан розвитку та 

функціонування політичної системи, передусім її владних структур», який 

виникає внаслідок загострення суперечностей між політичними акторами. 

Вона являє собою похідне від суперечностей і конфліктів явище. З іншого 

боку, кризу трактують як тимчасове призупинення або припинення 

функціонування окремих елементів системи. Тоді криза постає останньою 

фазою або кульмінацією конфлікту. В такому разі її подолання може 

означати або вирішення конфлікту, або навпаки, незворотну руйнацію. 
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У політологічних словниках під політичною кризою зазначається 

особливий стан у розвитку і функціонуванні політичної системи суспільства, 

і насамперед її державних структур, який характеризується нестабільністю, 

розбалансованістю діяльності політичних інститутів, зниженням рівня 

керованості всіма сферами життя суспільства, наростанням соціально-

політичної активності мас [103]. У Політологічному енциклопедичному 

словнику 2004 року за редакцією В. Горбатенка політична криза визначена як 

«тимчасове призупинення або припинення функціонування окремих 

елементів або інститутів політичної системи; значне загострення політичних 

конфліктів, політичної напруженості» [102].  

У довіднику «Політологія» 2004 року за редакцією М. Обушного 

політична криза постає як «глибокий розпад політичної системи, порушення 

її нормального функціонування та полягає у тому, що значна частина 

громадян відмовляє керівній політичній організації (таким ключовим ланкам, 

як виконавча влада і правлячі партії) у своїй підтримці, так чи інакше 

висловлює незгоду зі здійснюваною в країні політикою, невдоволення нею, 

що не дозволяє політичній системі успішно функціонувати» [104]. 

Таким чином, поняття «політична криза» перебуває у тісному 

взаємозв’язку з такими категоріями політології, як «політична система 

суспільства», «політичний процес», «політична стабільність» та «політична 

безпека». 

Політична система суспільства є «інтегрованою сукупністю політичної 

влади, суб’єктів, відносин, політичної організації і політичної культури 

суспільства, яка забезпечує його соціальну стабільність, соціальний порядок і 

яка має певну соціально-політичну орієнтацію» [103]. Своєю чергою, 

політична влада означає «здатність і можливість здійснювати визначальний 

вплив на політичну діяльність і політичну поведінку людей та їхніх 

об’єднань з допомогою будь-яких засобів – волі, авторитету, права, 

насильства» [103].  
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Відповідно до сучасних напрямів політології головним елементом 

влади є громадяни з власними суспільними інтересами, які об’єднані у 

різноманітні соціальні групи задля асоціативної діяльності, а також створені 

ними політичні інститути в рамках цієї структури. Саме соціальні групи як 

суб’єкти політики формують умови та визначають характер політичної 

системи суспільства, а їхнє існування та активність визначають розвиток та 

функціонування цієї системи. Для політичних акторів характерна різність 

політичної ваги, що пояснює перманентний стан їхнього конфлікту за владу 

та можливість її здійснювати. Таким чином, постійна боротьба суб’єктів 

політики створює підґрунтя для виникнення політичних криз. 

У цілому політична наука розглядає політичну кризу як одну з форм 

політичного процесу, якісною характеристикою якої є політична 

нестабільність. Для політичної організації суспільства характерним є 

постійне виникнення криз та конфліктів. Це – нормальне явище для 

динамічних систем, окрім випадків, коли це загрожує власне існуванню 

системи. Зазвичай перебіг криз і конфліктів та їхні результати частково 

забезпечують реалізацію функцій політичної системи таких, як: визначення 

мети, завдань, шляхів розвитку суспільства; організація діяльності; 

визначення і розподіл матеріальних благ; гармонізація інтересів державних 

інститутів і т. д.; а їхні форми слугують шляхами імплементації інновацій. 

У цьому аспекті важливо розглянути політичну кризу також у контексті 

політичної стабільності та політичної безпеки суспільства. 

У Політологічному енциклопедичному словнику 2004 року за редакцією 

В. Горбатенка поняття політичної стабільності визначено як стан політичної 

системи суспільства, системи зав’язків між різними політичними суб’єктам, 

для яких характерні певна стійкість, єдність і цілісність, здатність до 

ефективності й конструктивності [103].  

Політична стабільність відображає динаміку внутрішньополітичних 

процесів політичної системи та її адекватну реакцію на зовнішньополітичні 

зміни, що дозволяє зберігати базові характеристики, якісні напрями та 
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тенденції розвитку, функціонувати впродовж тривалих проміжків часу, 

виключаючи можливість виникнення кризи. Основними властивостями 

політичної стабільності є ефективність та послідовність влади, сталість 

порядку й умов прийняття та реалізації рішень, легітимність системи, 

організованість, узгодженість та стійкість функціонування політичних 

структур і взаємовідносин у рамках однієї цілісної системи тощо. 

Умови політичної стабільності (нестабільності) розглядаються також у 

рамках теорії політичної модернізації, основними представниками якої 

С. Хантінгтон, Д. Сендерс, Д. Істон, Р. Дарендорф, Л. Лейпхард та ін. 

Відповідно до їхніх поглядів, держави, що перебувають у процесі транзиту 

демократії, потребують особливих умов стабільності: колективного 

лідерства, поетапного реформування, можливості застосування тактики 

«бліцкригу» та монолітної (сильної) виконавчої влади.  

З позицій політичної стабільності криза є порушенням нормального 

функціонування політичної системи суспільства, що актуалізує питання 

прогнозування і попередження виникнення криз, вивчення причин 

нестабільності системи для її подальшого вдосконалення. Так, на ґрунті 

системного підходу Д. Істона та Г. Алмонда, політична нестабільність 

пов’язана з активізацією сукупності кількох процесів, в першу чергу, з 

чисельним зростанням і якісним ускладненням запитів суспільства до 

політичної системи, порушенням дискурсу та зниженням ефективності 

виконання функцій соціалізації, рекрутування і політичної комунікації. 

Конкретні прояви політичної нестабільності і можливість її 

трансформації в політичну кризу безпосередньо залежать від співвідношення 

політичних сил у суспільстві, типу політичного режиму, рівня його 

легітимності та стану політичної еліти. Власне політична криза є найбільш 

гострою фазою політичної дезорганізації та може призвести до дисбалансу 

функціонування політичної системи і до дестабілізації. За І. Ліхановою, 

дестабілізація у відношенні до сфери політичних відносин визначається як 

процес порушення сталих в суспільстві політичних зав’язків та відносин, а 
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також методів (шляхів) політичного регулювання життя суспільства, що 

склалися [68]. 

Водночас, політична криза може активізувати іншу властивість 

політичної системи, а саме рестабілізацію, яка, згідно з американським 

дослідником Н. Луманом, означає послідовне вбудовування структурних 

змін у систему, за якої зміни відбуваються під впливом структурної 

детермінації [69]. Рестабілізація закріплює новий стан системи, що 

еволюціонує. Еволюція, своєю чергою, являє собою модифікацію чинних 

станів системи. Так, особливістю рестабілізації є те, що вона здійснюється 

шляхом внутрішніх дій системи та пов’язана з необхідністю зворотної реакції 

на зовнішні зміни, що призводить до ускладнення самої системи. 

Таким чином, політичні перетворення, що відбуваються в процесі 

подолання кризи можуть бути результатом революційних змін, або наслідком 

політичних реформ. Отже, політична стабільність, безпека та криза як 

політичні явища взаємопов’язані та взаємообумовлені. Вони перебувають у 

прямо пропорційній залежності та мають забезпечувати суспільний розвиток. 

Відсутність політичних криз забезпечує стабільність функціонування та 

розвитку політичної системи суспільства та обумовлює стан його політичної 

безпеки, і навпаки зміцнення політичної безпеки посилює здатність 

протистояти політичним кризам і зміцнює політичну стабільність. 

Формою функціонування політичної системи є політичний процес. 

Останній відображає усю сукупність цілепокладання та взаємовідносин 

різних політичних сил, задовольняючи чи відкидаючи їх політичні інтереси, 

внаслідок чого виникають та долаються політичні кризи. Політичний процес 

як феномен політичного життя забезпечує також і посткризовий розвиток, 

формування, функціонування та еволюцію структури та політичних 

інститутів влади, а також політичної системи в цілому. Політичний процес 

уявляється нами як послідовна зміна станів та подій [104]. Своєю чергою, він 

передбачає можливість виникнення таких феноменів політичного життя, як 
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революція та контрреволюція (реставрація), застій та реформи, стабільність 

та криза. 

Супутнім до поняття політичної кризи є також поняття політичного 

ризику. Слід зазначити, серед політологів не сформувалося одностайного 

визначення цього терміна. Так, російський дослідник О. Пожалов виокремив 

основні трактування політичного ризику, зокрема: можливість будь-якої 

політичної події (війна, революція, державний переворот тощо) у своїй країні 

чи за кордоном, що може призвести до втрати прибутку та/або активів у 

міжнародних ділових операціях; державні або соціальні дії всередині чи 

зовні країни, що негативно впливають на іноземні ділові операції та 

інвестиції; один з елементів демократичного процесу, що пов’язаний з 

оцінкою і вибором альтернатив, а також із практичним втіленням прийнятого 

рішення; можливість виникнення збитків або скорочення розмірів прибутку 

внаслідок проведеної державної політики, що пов’язується з ймовірними 

змінами в напрямі діяльності уряду; небезпека майнових (фінансових) втрат 

у зв’язку зі зміною політичної системи, розстановки політичних сил у 

суспільстві [98]. Однак, у контексті цього дослідження важливе значення має 

саме відмінність між поняттями політичної кризи та політичного ризику, що 

полягає у наступному: ризик є наслідком прийнятого рішення, а криза є 

станом політичної системи, що потребує прийняття конкретних рішень. 

Чи не найближчим поняттям, з яким дослідники пов’язують термін 

«політична криза» є політичний конфлікт. Останній значною мірою являє 

собою зіткнення та протиборство двох та більше сторін у цілях реалізації 

власних політичних інтересів. Кризу можна також розглядати як переломний 

момент у розвитку відносин, а конфлікт – це власне сам процес взаємодії, 

розвитку відносин. Відповідно до структуралістської концепції 

Р. Дарендорфа, конфлікт наявний там, де є протиріччя як усвідомлені, так і 

неусвідомлені. Якщо вони не вирішуються, а навпаки акумулюються, то рано 

чи пізно їхня сукупність проявиться шляхом кризи у збройному 

протистоянні, або ж буде врегульована дипломатично. 
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Протиріччя, які виникають у політичній сфері, можна сформувати у 

вигляді категоріального ряду: проблеми, кризи, конфлікти. При цьому така 

послідовність відображає ступінь загострення протиріч. Кожній стадії 

передує відповідна ситуація: проблемна, кризова та конфліктна, які 

відповідно перетворюються на проблему, кризу та конфлікт. Таким чином, 

маємо формулу: КОНФЛІКТ = КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ + ІНЦИДЕНТ 

[63]. 

Політичний простір, в якому виникають кризові ситуації, розглядається 

як територія держави. Так, у державі виникають різноманітні проблеми та 

кризи, які за певних просторових та хронологічних умов можуть переростати 

у кризи регіонального та глобального рівнів як для самої держави, так і для 

світової спільноти. Послідовність розвитку кризових ситуацій значною 

мірою обумовлюється протиріччями інтересів суспільних груп та 

невизначеністю їхнього майбутнього. У питанні попередження виникнення 

криз та їх вирішення важливим аспектом є створення правової держави, яка 

може підвищити прогнозованість дій осіб, наділених владою в прийнятті 

рішень та їхньої реалізації. 

Водночас підхід російського дослідника В. Барсамова ґрунтується на 

тому, що криза передує конфлікту. Розглядаючи співвідношення понять 

«політична криза» та «політичний конфлікт» він виокремлює наступні 

особливості кризи: криза як негативна проблемна ситуація в суспільстві або 

політичній системі; криза як передконфліктна стадія, після якої конфлікт 

набуває своєї вищої, зазвичай, насильницької форми [11]. 

Подібної точки зору дотримується й інший російський дослідник 

О. Рижов, який зазначає, що політична криза передує політичному 

конфлікту, або у часі відбувається паралельно з виникненням останнього та 

розглядається як певна грань у функціонуванні політичної системи [129]. 

Українська дослідниця О. Кукуруз визначає політичну кризу як 

тимчасове припинення функціонування окремих елементів або інститутів 
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політичної системи чи як значне поглиблення й загострення наявних 

політичних конфліктів, політичної напруженості [62]. 

Таким чином, маємо декілька різних точок зору на співвідношення 

понять «політична криза» та «політичний конфлікт»: криза ширше явище ніж 

конфлікт, криза передує конфлікту, криза є етапом розвитку конфлікту 

(найбільш обґрунтоване). Загострення кризи може стати початком її 

розв’язання шляхом уникнення конфліктних ситуацій, а також подальшим її 

розвитком, що супроводжується наростанням можливості політичної 

катастрофи. 

Необхідно зауважити, що ряд науковців, аналізуючи функції кризи у 

протіканні конфлікту, оцінюють їх позитивно, позаяк саме вони свідчать про 

виникнення необхідності термінового вирішення протиріч сторін конфлікту 

та дають змогу це зробити. Так, на нашу думку, головною відмінністю між 

цими термінами є, те що політична криза має більш об’єктивний характер і 

передбачає можливість участі навіть одного суб’єкта, при цьому 

непов’язаного зі сферою політики (стихійне лихо чи катастрофа). 

Політична криза постає як соціальний феномен з цілісною структурою, 

яка забезпечує можливість її зародження, розвиток та існування у різні 

періоди функціонування політичної системи, у різних формах і режимах. 

Політична криза, порушуючи стабільне функціонування політичної системи, 

виявляє найбільш слабкі місця політичного життя суспільства. При цьому 

вона має специфічні риси, обумовлені політичним характером сфери її 

зародження та перебігу. 

Співвідношення і субординація елементів структури політичної кризи 

визначають її зародження та розвиток в тій чи іншій послідовності 

політичних явищ, станів, дій, їхні особливості та динаміку перебігу. 

У структурі політичної кризи, перш за все, необхідно виокремити суб’єктів 

політичного процесу та політичні відносини між ними. 

Суб’єкти політичної кризи, залежно від місця та ролі в політиці, а 

також ступеню і характеру впливу на політичне життя, можна розділити на 
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соціальні та інституціональні. До суб’єктів політичної кризи належать 

практично всі реально діючі (актори, пасіонарні громадяни) учасники 

політичного життя. Вони є носіями політичних відносин, рухомою силою 

вирішення політичних протиріч та відповідних змін у політичній системі. 

При цьому провідна роль належить тим суб’єктам, які володіють важелями 

політичної влади та можуть використовувати та перерозподіляти її ресурси. 

Основний з них – це держава, яка покликана виявляти та реалізовувати 

інтереси всього суспільства, а не лише інтереси окремих груп, та має 

забезпечувати стабільне функціонування та розвиток політичної системи. 

Водночас, в умовах політичної кризи до політичних лідерів 

пред’являються досить жорсткі вимоги, серед яких: адекватна діагностика 

кризової ситуації, розробка стратегії подолання кризи, безпосередньо її 

подолання, здійснення післякризового аналізу, використання кризи як 

передумови для певного рішення та дії [139]. 

Співвідношення та перетин інтересів суб’єктів політичної кризи 

визначає їхні політичні відносини, які можуть бути антагоністичними, 

союзницькими, партнерськими, а також різними за змістом та динамікою. 

Зміст і характер політичних відносин між суб’єктами політичного процесу 

визначається їхнім місцем та роллю у структурі політичної влади, а також 

притаманними суспільству політичними правами та свободами. У найбільш 

загальному вигляді політичні відносини суб’єктів політичної кризи та їхня 

динаміка демонструють форму прихованого процесу виробництва, розподілу, 

перерозподілу, утримання та використання політичної влади, зміни її якісних 

характеристик та започаткування нових елементів.  

Політична криза являє собою об’єктивну політичну реальність, що 

розвивається та формується незалежно від волі інших суб’єктів політичних 

відносин. Водночас, вона може виступати і як результат боротьби різних 

політичних сил, їх поведінки та уявлень про бажані результати діяльності 

держави та політичної системи. Так, політична криза може функціонувати та 

розвиватись у революційній, реакційній, деградаційній, модернізаційній, 
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стабілізаційній та дестабілізаційній формах. У реальних умовах в залежності 

від обставин ті чи інші форми політичної кризи можуть домінувати, бути 

головними чи взаємно доповнювати одна одну, створюючи стан політичної 

невизначеності.  

Сучасна наукова думка приділяє значну увагу аналізу розвитку кризи, 

через поділення її на етапи (стадії) розвитку. Сутнісне розуміння природи 

еволюції політичних криз, крім розуміння власне теоретичного аспекту, 

насамперед необхідно для аналізу фактичних обставин (ситуацій), позаяк, в 

першу чергу, вони створюють передумови для подолання конфлікту, або 

його загострення. 

Російські дослідники Б. Коваленко, А. Пирогов, О. Рижов виокремили 

такі етапи розвитку політичної кризи: 

1) передкризовий стан суспільства або його політичної системи коли 

соціальні суперечності вже неможливо розв'язати шляхом компромісів; 

2) виникнення кризи, що означає нездатність влади вирішувати 

проблеми політичними методами, характерними для нормального 

функціонування політичної системи; 

3) розвиток і загострення кризи – виявляються в розпаді існуючих 

політичних структур, що веде до анархії або розмивання центру влади [53]. 

Водночас українська дослідниця А. Черній відійшла від розуміння 

тристадійності кризи, відповідно до якого політичні кризи проходять три 

стадії: 1) приховану стадію нагромадження суперечностей; 2) стадію 

ескалації кризи; 3) стадію розв’язання кризи; та виокремила наступні 

складові кризи: передумови (причини) виникнення кризових явищ – 

передкризовий період (визрівання) – кризова ситуація – кризовий стан – 

загострення кризового стану (пороговий ступінь)» [158]. Такий підхід 

дозволяє глибше усвідомити та прослідкувати процес розгортання кризи та 

розширити уявлення про її етапи.  

Отже, сутнісні відмінності у підходах до розгляду кризи полягають у 

кількісній деталізації її етапів. При цьому більшість як вітчизняних, так і 
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світових дослідників погоджуються щодо основних сутнісних характеристик 

кризи. Політичним кризам властива певна індивідуальність їхнього розвитку 

та різна швидкість перебігу етапів у реальних умовах. Однак теоретичне 

узагальнення змісту кризи, модель її періодизації і зміст етапів залишаються 

незмінною. 

Загалом проблематика дослідження криз як соціального явища та його 

проявів в політичній площині, не зважаючи на значну кількість досліджень з 

цього питання, не має завершеного характеру, цілісної наукової концепції. 

Ґрунтовно дослідженими є тільки окремі питання походження та розвитку 

політичних криз, а питання комплексного висвітлення в контексті сучасних 

умов залишене поза увагою. В сучасній політичній науці відбувається 

дискурс на предмет можливості виокремлення окремого наукового напряму – 

кризології (Г. Хаберлер, М. Кондратьєв, Дж. Сорос, Х. Макрей, М. Хазін, 

В. Глущенко та інші). Важливим елементом, на нашу думку, у ній стане 

питання політичних криз у суспільствах, що трансформуються. 

Підсумовуючи вищевикладене, бачимо, що політична криза може 

розглядатися як негативне, так і потенційно позитивне явище. До негативних 

проявів кризи політичної системи віднесемо такі: делегімітизація гілок влади, 

відсутність взаємодії між центрами влади та їх взаємоблокування, зміщення 

центру сили до парламенту та, як наслідок створення, різних депутатських 

виконавчих органів, активізація політично-протестних форм політичної 

діяльності. Однією з ознак піку політичної кризи є фрагментація суспільства 

за різними ознаками: партійною, національною, релігійною, майновою та 

мовною та іншими, що пояснюється фрустрацією суспільних груп, у нових 

умовах, які випадають з активного політичного життя та орієнтуються на 

місцевих лідерів. 

Оскільки характерною особливістю політичної системи є виникнення 

кризових ситуацій на всіх етапах її існування (становлення, розвиток, 

зрілість, занепад), то гостроту криз можливо знижувати враховуючи її 

наявний стан. Для врегулювання політичної кризи в умовах її 
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невідворотності або неможливості зниження темпу її протікання провідне 

значення має формування стратегії її подолання з чіткою артикуляцією 

шляхів та засобів. 

Водночас, політична криза все частіше розглядається не як точка зламу, 

а як тривалий процес накопичення дисфункціональностей з певними 

моментами, в яких система стає залежною від дій політичних суб’єктів [92]. 

У такому випадку виокремлюють декілька типів виходу з кризового процесу, 

а саме: 

1) інновація – випадок, коли політична система знаходить нові ресурси 

для вирішення проблем, які переводять її у кризовий процес;  

2) спрощення – є типом, коли вихід із кризової траєкторії відбувається 

за рахунок використання вже існуючих ресурсів, що і призводить до їх 

вичерпування;  

3) зависання (капсулювання) – перехід системи в такий стан, коли 

заради виживання вона виходить з кризового стану за рахунок перенесення 

проблем у часі і просторі, де ціною стає чітка ієрархічність, непрозорість 

соціальних зв’язків, відчуженість політичної еліти;  

4) руйнація системи після досягнення системою кінцевої точки 

виснаження ресурсів [113]. 

Американський дослідник Дж. Голдстоун визначив три варіанти 

вирішення політичної кризи: 

1) мирне врегулювання шляхом реформ, у випадку якщо еліти 

підтримали державну владу, а реформи успішно врегулювали причини кризи; 

2) державний переворот, у випадку якщо еліти були достатньо 

згуртовані та мали матеріальні ресурси для того, щоб досягти бажаних 

результатів без широкої мобілізації населення. Однак, якщо еліти були 

значно відсторонені від державного управління, командно-адміністративних 

ресурсів та розділені, політична (державна) криза може привести до 

заколотів еліт та виникнення конфліктів між ними; 
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3) громадянська війна, у випадку якщо суспільство було збурене до 

крайньої міри, то конфлікт між державою та елітами призводить до 

мобілізації населення в підтримку сторін боротьби. [186] 

В обох випадках перші варіанти вирішення кризи надають політичній 

кризі ознак позитивного явища, що виступає інструментом реалізації кращих 

змін у суспільстві. З цим пов’язана також концепція управління через кризу, 

а також відповідні поняття керованого конфлікту та керованої кризи у сфері 

політики, економіки, суспільства [3]. Так, за посередництвом кризи можна 

завойовувати ринки, змінювати поведінку споживачів, проводити виборчі 

кампанії та впливати на політичні рішення. Слід зазначити, що сама ідея 

технологічності та керованості політичної кризи визначила нові напрями в 

європейському політичному менеджменті ХХІ століття. 

У разі виявлення, політична криза може бути керованою, тому постає 

необхідність розроблення сценарію її розвитку, обумовленого бажаними 

наслідками процесу. В такому випадку політична криза може завершитися 

двома шляхами: керованим та некерованим. Некерований вихід з кризи 

приводить до непередбачуваного формування та інституціалізації нової 

структури системи як відповіді на причини кризи. Керований вихід з кризи – 

це процес антикризового управління або кризового менеджменту, що містить 

певний алгоритм прийняття та реалізації управлінських рішень. [139]. 

Характерними рисами такого процесу є: прийняття та реалізація владою 

стратегії управління кризою, в рамках якої відбувається стабілізація та 

модернізація політичних інститутів та функцій політичної системи. 

Як наслідок, розглядаючи політичну кризу як потенційно позивне 

явище, можемо виділити деякі її конструктивні риси, зокрема:  

1)  виявляє похибки та недоліки у роботі державних механізмів;  

2) свідчить про необхідність перезавантаження системи державного 

управління; 

3) відкриває нові перспективи і можливості розвитку політичної 

системи; 
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4) виявляє слабкі інституціональні зв’язки в структурі політичної 

системи; 

5) спонукає до пошуку нових механізмів суспільно-політичної 

трансформації тощо. 

Таким чином, кризу як об’єкт політичного аналізу можна представити 

у вигляді процесу, що має витоки, хід розгортання та закінчення, що можна 

назвати виходом із кризи. Політична криза може бути визначена як стан 

політичної системи, що загрожує існуванню системи, при якому актуальним 

є питання виживання системи. Розуміння її сутності необхідне для прийняття 

рішення, що першочергово повинно опанувати її як неочікуване та 

неконтрольоване явище, яке несе негативні наслідки. Сутністю політичної 

кризи є різке загострення протиріч у різних взаємозв’язках і взаємодіях 

політичних інститутів, соціальних спільнот та груп у владній сфері з приводу 

утримання, завоювання, розподілу та використання політичної влади. 

Політична криза (як феномен) сприяє зміні структури політичної системи та 

інститутів політичної влади 

Отже, під політичною кризою (в широкому розумінні) вбачаємо різке 

часто неочікуване загострення наявних та прихованих протиріч в системі 

політичних відносин, що походить з стану неврівноваженості та 

нестабільності, яке може викликати кардинальні зміни у владній структурі, 

суспільстві чи політичній системі в цілому, які можуть стати джерелом 

позитивних змін та активізувати оновлення системи, але іноді їх результатом 

є руйнування та занепад системи.  

Кризові явища є іманентною складовою політичного процесу. Вони 

знаходять своє відображення у раціональних та ірраціональних діях 

індивідів, соціальних груп, інститутів влади, що є виявом їхніх політичних 

інтересів, цілей, ролей та функцій. Наростання кризових явищ у суспільстві 

переростає у політичну кризу, яка викликає якісні зміни в політичному житті 

суспільства, слугуючи каталізатором розвитку чи розпаду політичної 

системи. Тому різностороннє дослідження кризових явищ дозволяє глибше 
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зрозуміти природу політичної кризи, прослідкувати її життєвий цикл, 

визначити основні риси. У процесі дослідження необхідно брати до уваги 

минулі та наявні кроки (політичні дії), які дають можливість описати 

спрямованість та спрогнозувати можливий подальший шлях розвитку кризи. 

Це дасть змогу сформувати методологічний інструментарій її подолання, 

прогнозування та уникнення в майбутньому. 

Вивчення кризових явищ базується на усвідомленні складності, 

багаторівневості, багатофункціональності систем, у яких вони виникають. 

При цьому необхідно враховувати особливості системи, що переживає кризу. 

Так, економіка, культура, політика, соціум є відкритими самоорганізованими 

системами, для яких характерна висока складність та нелінійність внутрішніх 

процесів. Тому методологія цього дослідження передбачає комплексний 

аналіз усіх причин, факторів, умов, можливостей, ймовірностей, пов’язаних 

із протіканням кризових явищ у процесі розвитку політичної системи 

суспільства, використовуючи загальнонаукові методи, методи порівняльного 

аналізу, прогнозування і наукового передбачення. При цьому основу 

методології дослідження кризових явищ складають системний і 

синергетичний підходи, що дають змогу найбільш повно осягнути складні 

процеси, що відбуваються у політичній системі суспільства, особливо у 

процесі її модернізації. 

Досліджуючи проблематику криз, слід враховувати два основних 

підходи до розвитку суспільства в цілому та процесів, що в ньому 

відбуваються: лінійний (А. Тойнбі) та циклічний (П. Сорокін). Перший підхід 

передбачає послідовну еволюцію суспільства, а направленість розвитку може 

бути як прогресивна, так і регресивна. Другий підхід орієнтований на те, що 

суспільний розвиток відбувається циклічним шляхом, проходячи певні 

схематичні стадії: зародження, росту, розквіту та занепаду. Кризи, як 

елементи розвитку складних суспільних систем, розглядаються в обох 

підходах та проявляються в момент переходу від одного етапу розвитку до 
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іншого. Відповідно, криза є не тільки неминучою, а й необхідною стадією 

переходу від однієї суспільної формації до іншої. 

Системний підхід до розуміння кризових явищ виходить із концепції 

політичної системи, яка є сукупністю взаємопов’язаних елементів, що 

функціонують у соціальному середовищі. Її цілісність забезпечують 

діяльність, процеси, механізми відтворення та самовідтворення системи. Так, 

розвиток політичної системи пов’язаний з постійною зміною станів, які 

можна означити як стабільні та нестабільні. У цьому контексті кризові явища 

є складовими зміни політичної системи, зокрема її модернізації. 

Модернізаційні теорії розвитку політичних систем [151]; [12] 

розглядають кризу як необхідну передумову суспільної трансформації. 

Держави, в яких відбувається транзит демократії, перебувають у кризі 

модернізації системи, а процес її перебігу є індивідуальним. 

У дослідженнях демократичного транзиту виділяють два провідних 

методологічних підходи: структурний та процедурний. Їхнє розрізнення 

пов’язане із чинниками, що детермінують незворотність та успішність 

«демократичного транзиту». Структурний підхід визначає ймовірність 

встановлення і збереження демократії, яку ставить у безпосередню 

залежність, насамперед, від соціально-економічних та культурно-ціннісних 

(об’єктивних) характеристик суспільства: рівня національної єдності, 

достатнього рівня соціально-економічного розвитку і культурно-

цивілізаційного формату, який забезпечив би суспільне визнання 

демократичних принципів, повагу та довіру до них. При цьому суб’єктивні 

наміри і дії політичних акторів не виокремлюються як визначальні. 

Процедурний підхід базується на положеннях, що будь-які об’єктивні 

соціально-культурні та економічні чинники самі собою не є умовою 

протікання і наслідків демократичного транзиту, для якого більш 

важливішою є визначена послідовність та взаємна обумовленість конкретних 

політичних дій та рішень, підходів тих політичних акторів, що виступають 

ініціаторами і намагаються прискорити демократизацію; співіснування і 
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кооперація між ними та наявною опозицією, в процесі якої в результаті 

політичного компромісу, виникають нові організаційні форми та інституції 

на базі яких в кінцевому результаті формується демократичний політичний 

режим. Суб’єктивний вибір учасників політичної гри, а не «об’єктивні 

чинники», є визначальним для прибічників процедурного підходу, причому 

особливо підкреслюється, що дії цих учасників не обумовлені їхнім 

положенням у соціальній структурі. 

Специфіка суспільно-політичних процесів модернізації, складність 

природи кризових явищ найбільш повно розкриваються в теорії синергетики, 

що дає змогу змістити акцент з усталеного стану системи та зосередити увагу 

на переломних етапах її еволюційного розвитку на основі самоорганізації. 

Сам термін «синергетика» (з грецької – «співробітництво, спільна дія») 

акцентує увагу на узгодженості взаємодії частин при створенні структури як 

цілого. 

Синергетична методика розкриває кризу як одну зі складових 

траєкторії розвитку політичної системи, а не як критичний стан, тобто дає 

змогу розглянути кризу не лише у деструктивному, а й конструктивному 

вимірі. Водночас вона дає змогу прогнозувати поведінку самої системи у 

кризовій ситуації. На думку дослідників І. Пригожина та І. Стенгерс, криза є, 

з одного боку, моментом дезорганізації системи, переходом системи до 

хаотичного стану розвитку та, водночас, постає фактором самоорганізації 

системи, спричиняючи встановлення нового порядку [115]. 

Синергетичний підхід дозволяє з нових позицій оцінити суб’єктивне та 

випадкове у політичній площині та встановити, що випадковість не побічне 

та другорядне, а навпаки стійка та характерна властивість, умова існування 

та розвитку політичного життя. У контексті цього підходу випадкове в 

політиці виявляється у формі самостійної характерної властивості, умовою та 

конструктивним елементом політичного життя.  

Російський дослідник А. Венгеров виокремлює два види випадкового. 

Перший – це випадок, який виявляється в масових однотипних явищах та 
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процесах, коли кількісні або якісні характеристики кожного явища чи 

процесу невідомі, непередбачувані, але можуть бути вирахувані або 

визначені на основі теорії вірогідності [23]. Коли в політиці відбуваються 

масові події з випадковим результатом, то можливо виявити закономірність, 

яка дозволяє з певним рівнем впевненості очікувати настання тієї чи іншої 

випадковості в результаті подій, що відбуваються. Числовою 

характеристикою рівня впевненості є вірогідність. 

Другий тип випадкового, за І. Пригожиним, є “випадком ворожіння”, у 

політичній сфері має одноразовий характер та виникає неочікувано, а його 

якісні характеристики невідомі та визначити їх завчасно неможливо. Знання 

про ці випадки відсутні до моменту, поки вони не відбулись. До них 

відносять природні та техногенні катастрофи, а також деякі типи політичних 

криз. Прикладами таких випадків є вбивства та смерть політичних лідерів, 

або катастрофи, які спричинили політичні кризи, або мали суттєвий вплив на 

політичне життя. Ці випадки спрямовують політичне життя у новий 

напрямок розвитку, який важко передбачити.  

У рамках синергетичних досліджень політичної сфери у контексті 

прогнозування наслідків кризи заслуговує на увагу феномен “навпаки”, який 

пов’язаний з унікальним політичним явищем, коли результат багатьох 

політичних дій виявляється протилежним очікуваним наслідкам. При цьому 

чим більше застосовується політичних засобів, тим менші досягнуті 

результати, а побічні наслідки за своїм негативним значенням перевершують 

досягнуті результати. Зокрема, Л. Саністебан стверджує, що в історії 

знаходимо багато прикладів, коли політичні рухи після перемоги не тільки не 

досягали своїх цілей, але й отримували протилежні їм результати. [131]. 

Прикладами такої діяльності є “перебудова” М. Горбачова в СРСР (реформи 

для забезпечення стабільності, мали наслідком розвал), політика після 

“Помаранчевої революції” В. Ющенка (демократичні перетворення призвели 

до встановлення авторитарного режиму В. Януковича), діяльність 

В. Януковича на посаді президента (спроби посилити власну владу зумовили 



 

45 

 

її втрату). Причинами феномену “навпаки” є те, що в процесі кризи 

відбувається зіткнення цілей, ідеалів та очікувань з самоорганізацією 

політичної системи та процесами на різних її рівнях, що формуються різними 

структурами.  

Окреме місце у розумінні сутності політичної кризи займає час, у 

якому вона розгортається. Оскільки криза розвивається у політичному 

просторі, то й час, в якому вона існує, є політичним. Зокрема, під політичним 

часом ми розумієм певний відрізок, період, у який здійснюються політичні 

події, що визначають усе політичне життя на певному конкретно-

історичному етапі розвитку суспільства. Його характерними рисами є 

невідповідність фізичному часу: переплітання минулого, сучасного та 

майбутнього, та можливість його прискорення або уповільнення, його 

статичність або надмірна динамічність. [102]. 

У дослідженні політичної кризи важливе місце займає діагностування, 

яке дає змогу виявити її першопричини, спрогнозувати та попередити кризу в 

момент зародження, що дозволить її уникнути або досягти за її допомогою 

позитивних наслідків.  

Більшість сучасних дослідників політичної науки, описуючи 

передкризовий стан, використовують досить широкий спектр різних понять: 

симптоми, індикатори, фактори, причини, прояви та ознаки кризи, які 

виступають як тотожними поняттями, так і відрізняються за суттю. Тому 

важливим є питання їх узагальнення та виокремлення базового (необхідного) 

набору характеристик кризи. У цьому відношенні погоджуємось з 

українською дослідницею С. Ставченко, яка до проявів кризи відносить: 

фактори, причини кризи, її передумови, момент актуалізації (поява 

симптомів та індикаторів кризи) та джерела кризи [139]. 

Першими проявами кризових явищ є симптоми, які виступають 

розрізнено в різних сферах суспільного життя та, на перший погляд, не 

мають важливого значення для системи в цілому. Так, за С. Ставченко, 

симптом – це первинний зовнішній прояв кризових явищ, що наближаються, 
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показник найбільш слабких сторін у функціонуванні системи, який не завжди 

характеризує істинні причини кризи. Однак за симптомами можна 

встановити причини кризи. Вони проявляються в показниках, у тенденціях 

зміни останніх, які відображають функціонування та розвиток організації. 

Симптоми кризи – перші ознаки небезпечних тенденцій, стійкість цих 

тенденцій. Так, політичні кризи можуть мати вигляд демонстрації непокори 

владі, гальмування роботи державних інститутів тощо [139]. Отже, симптоми 

кризи виступають характеристиками, доступними для емпіричного 

дослідження та вимірювання, які не спричиняють виникнення кризи, але 

вказують на можливість її зародження шляхом розширення та вкорінення 

кризових тенденцій.  

Симптоматичним проявом кризи може бути різка зміна індикаторів 

стабільного розвитку або тривала тенденція. Індикатор, як і симптом, є тільки 

виявом кризових явищ і не завжди виступає необхідною передумовою 

виникнення кризи. Відмінність між симптомом кризи та індикатором кризи 

полягає в тому, що симптом є характерним власне для кризи (з’являється на 

етапі її зародження), тоді як індикатор наявний постійно, а кризовість 

вимірюється через зміну його величини. 

Власне поняття «індикатор» визначаємо як доступну для 

спостереження й вимірювання характеристику, її стан, зміну цього стану, 

ступінь зміни досліджуваного об’єкта, що дозволяє зробити висновок щодо 

інших його характеристик [35] або індикаторів стабільності (з лат. іndicator, 

від indico – вказую, визначаю), тобто об’єктивних показників та вимірів 

стабільності [59]; [60]. 

Застосування індикаторів кризових явищ у суспільному житті дозволяє 

не тільки констатувати факт можливості виникнення чи наявності кризових 

явищ у певних сферах, але й дозволяє шляхом прийняття політичних рішень 

попереджувати та нейтралізувати виникнення негативних наслідків. 

Постійний моніторинг індикаторів кризи робить можливим контроль та 

ситуаційне прогнозування кризових явищ у політичній системі суспільства.  
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До основних індикаторів політичної кризи відносять такі: 

макроекономічні показники держави; ситуація на зовнішніх ринках, 

традиційних для економіки; ефективність функціонування політичних 

інститутів; внутрішньополітичні процеси; рівень легітимності влади та 

протестних настроїв в суспільстві; спільність культурних цінностей 

суспільства. Окрему групу становлять індикатори, які дають можливість 

виявляти системну політичну кризу, за якої відбувається згортання 

демократичних процедур та активізація авторитарних тенденцій у владі, 

обмеження та формалізація ролі законодавчих органів, сепарація еліт. 

Розгляд політичної кризи як процесу передбачає необхідність аналізу 

факторів, які впливають на політичних акторів як суб’єктів політичних 

рішень, прийнятих у політичному часі. Власне політичний фактор (від 

лат. factor – рушій, рухома сила, певного процесу або явища) – усе те, що 

впливає значною мірою на політику в цілому та на окремі політичні процеси 

(умова, рушійна сила, причина якогось процесу) [102].  

Важливим аспектом розуміння політичних факторів виступає те, що 

вони одночасно виявляються у двох формах: як фактор певного 

зафіксованого рівня і як фактор розвитку певного явища в динаміці. Фактори 

таким чином виступають детермінантами певного рівня або розвитку будь-

якого явища. Такий поділ має важливе значення для політичного аналізу, 

оскільки політична криза відбувається у специфічному часовому та 

просторовому вимірах. Актуальними у розумінні політичного фактору є два 

положення: 1) він, будучи об’єктивною реальністю, існує не самі по собі, а у 

взаємозв’язку з тим явищем, на яке він діє; 2) він є компонентом тих умов, у 

сукупність яких він сам включений. 

Виникнення політичних факторів пов’язане насамперед з діяльністю 

громадян як суб’єктів політики. Саме їхні ідеї та переконання, потреби та 

інтереси є головними політичними факторами. Отже, фактори кризи є 

показниками стану та функціонування політичної системи суспільства та 

вказують на можливість виникнення розбалансованості внаслідок 
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загострення суперечностей. Фактор кризи – подія, фіксований стан або певна 

тенденція, що свідчить про настання кризи. [139]. 

Виокремлення факторів політичної кризи має відносний характер, 

оскільки значиме в одних умовах може відігравати мінімальну роль за інших. 

Загалом до факторів політичної кризи відносять: зовнішні політичні та 

економічні процеси та внутрішні процеси в економічній та соціальній 

системах. До внутрішніх факторів кризи більшість дослідників 

пострадянського простору виокремлює відносить такі: зупинка 

функціонування політичних інститутів системи, активізація політичних 

конфліктів, наростання політичної боротьби, значне порушення стабільності, 

втрата керованості сферами суспільного життя та активізація суспільно-

політичних рухів та організацій [75]. Російський дослідник Г. Бєлов 

виокремив дві групи факторів політичної кризи: 1) матеріально-технологічні 

та соціально-економічні; 2) соціально-культурні та інституційні [14]. 

За силою впливу фактори кризи можна класифікувати на головні, які 

найбільше впливають на її розвиток, та другорядні, які є супутніми, а іноді 

похідними від головних та не настільки важливими. Головні здійснюють 

вплив на найсуттєвіші зміни у політичних процесах, їх основні показники і 

характеристики, а супутні зачіпають тільки окремі аспекти. Залежно від 

прояву фактори політичної кризи поділяються на прямі, та приховані. Прямі 

фактори впливають на політичну систему безпосередньо, а опосередковані – 

через низку зв’язків. 

Дж. Голдстоун сформував своєрідний набір факторів політичної кризи, 

яка передує революції. У такому випадку кризові явища пронизують усі рівні 

політичної системи. Цей набір включає такі фактори: 

1) втрата суспільної довіри до держави та відданості їй, зумовлена 

переконанням громадян та еліти в тому, що держава є неефективною, 

несправедливою або застарілою; 

2) відмова еліти підпорядковуватися, підтримувати наявний державний 

механізм; 
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3) акції громадянської непокори, заворушення тощо; 

4) розповсюдження насилля чи громадянська війна; 

5) трансформація політичних інститутів; 

6) обмеження влади традиційних еліт, зниження їх статусу; 

7) зміна базових форм економічної організації та власності; 

8) зміна символів та вірувань, які виправдовують розподіл влади, 

статусу та багатств [75]. 

Криза може тривати достатньо довго та не переходити до революції як 

крайньої форми політичної кризи. Саме тому багато факторів, які відносять 

до причин революції насправді відносяться до кризи. [11]. Це твердження 

стосується, зокрема, величини розриву доходів між багатими та бідними, 

фінансової кризи, невдоволення суспільства, наявності етнічних та 

регіональних рухів, корумпованості та відсутності свободи засобів масової 

інформації. 

Делегітимізація влади також є причиною виникнення політичної кризи, 

яка може виявлятись через боротьбу еліт та провокування однією з груп еліти 

акцій громадянської непокори. 

Окремі фактори кризи можуть компенсувати недостатність інших, що є 

однією з причин складності їх виокремлення та прогнозування наслідків. 

Особливе питання у подоланні кризових явищ займає здатність держави до 

протидії факторам кризи, так як відсутність активної боротьби з одними, 

може бути причиною невдач з іншими. 

На думку російського дослідника В. Барсамова, факторами загострення 

політичної кризи можуть слугувати: 

1) суспільно-політична криза, як стан суспільства, або слабка 

«неспроможна держава» [206]; 

2) розповсюдження утопії (за К. Мангеймом) – іншого уявлення про 

майбутнє ніж те, яке пропонується владою та його загальна пропаганда. Це 

може бути образ ідеального майбутнього, або приклад суміжних держав; 
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3) сепарація еліт та їх готовність перевести внутрішній конфлікт в 

загальне протистояння. Суттєвою умовою виникнення політичної кризи є не 

тільки сепарація політичної еліти в конкретний момент, але й її сутнісна 

поляризація: наявність контреліти з власною політичною доктриною та 

культурними орієнтаціями; 

4) конфронтаційна агітація та пропаганда; 

5) зовнішній тиск. Якщо цей фактор достатньо сильний, то він здатний 

компенсувати недостатність інших факторів кризи, зокрема, може 

замінювати повністю або частково, та суттєво посилювати фактори 2, 4, 6, 7, 8; 

6) параліч сектору безпеки (війна, військові невдачі тощо); 

7) ідеологізовані або мотивовані і відносно згуртовані групи керівників 

опозиції. Увага більшості дослідників зосереджена переважно на стані 

політичних суб’єктів: прихильників збереження статусу-кво та опозиції, але 

наявні приклади, коли революційна криза починалась без сформованої та 

згуртованої опозиції, в процесі влада «створювала» її сама. Крім того, сучасні 

інформаційні технології та рух коштів полегшують умови для швидкого 

формування опозиції; 

8) «армія революції» – наявність вільних та готових до силових заходів 

людей: наявність учасників війни, воєнізовані та етнічні формування; 

9) активність мас – досвід участі у масових заходах: протести, масові 

акції непокори та інші.  

Також важливим, але не головним, фактором є наявність успішних 

прикладів попередній революцій. [10]. 

Виникнення суперечностей у ході модернізації політичної системи 

іманентно їй притаманне, але їх актуалізація зумовлена діями влади, оскільки 

саме вона визначає темп та глибину проведення реформ. Однією з 

визначальних характеристик країн пострадянського простору є виникнення 

кризового синдрому модернізації. Саме тому більшість науковців на теренах 

колишнього СРСР вважають, що виокремлення груп факторів необхідно 

здійснювати на основі поглиблення їх суперечностей у процесі модернізації.  
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Зокрема виокремлюється три групи факторів: 

1) функціональні суперечності механізмів державного управління – 

неадекватність методів функціонування органів влади зовнішнім і 

внутрішнім викликам в умовах змін. Неспроможність влади проводити 

реформування механізмів управління перетворює функціональні 

суперечності у структурні поглиблюючи кризу; 

2) структурні суперечності – протиріччя форми державного устрою 

вимогам суспільства, що породжує кризу легітимності та структурну кризу. 

Їхніми характерними рисами є наявність суспільних протестів та акцій 

громадянської непокори, які переважно мають мирний характер та які можна 

подолати шляхом проведення структурних реформ та розширенням 

повноважень органів місцевого самоврядування; 

3) системні суперечності – провідні структурні елементи суспільства 

досягають такого рівня невідповідності, що їх врегулювання в рамках 

наявної політичної системи суспільства стає неможливим. [102]. Її 

характерними рисами є неадекватні дії влади (пасивність або гіперактивність 

у проведенні реформ) та державних структур, унаслідок яких вони втрачають 

легітимність, а також поява нових політичних акторів та організацій, які 

активно включаються в політичне життя. [102]. Вихід з такого типу кризи 

відбувається шляхом революції або мирною передачею влади [75]. 

Таким чином, фактори кризи, які є характеристикою складових 

політичної системи вказують на нестабільність певних елементів, але не 

означають їх кризу. Водночас криза однієї складової системи не завжди 

спричиняє кризу інших елементів та всієї системи. Ілюстрацією цього 

твердження є виникнення парламентських криз в Італії, які не створювали 

загрози демократії: в період з 1945 року в країні змінилось 65 урядів, при 

цьому не відбулось відходу від демократичних цінностей. 

Отже, фактори кризи є показниками стану та функціонування 

політичної системи суспільства та вказують на можливість виникнення 
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розбалансованості внаслідок загострення суперечностей. Фактор кризи – 

подія, фіксований стан або певна тенденція, що свідчить про настання кризи. 

На відміну від факторів причина кризи – це те, що зумовлює наслідки 

або дії. Під причиною кризи розуміється явище, дія якого викликає, визначає, 

змінює, спричинює або має наслідком інше явище, в цьому випадку –

політичну кризу. Причина кризи передує кризі. 

Дослідники виокремлюють два основних типи взаємозв’язку факторів 

кризи з причинами кризи. Перший тип характеризується безпосереднім 

зв’язком фактору та причини кризи без проміжних зв’язків.  

Другий тип зв’язку є характерним саме для політичної сфери, оскільки 

об’єктом впливу є громадянин з його політичними поглядами, культурою та 

переконаннями, а фактори кризи впливають на його опосередковано через 

його політичну свідомість.  

Для політичної сфери є логічною умовна побудова моделі виникнення 

кризи: ФАКТОРИ КРИЗИ – ПРИЧИНИ КРИЗИ – КРИЗА. Тут причина кризи 

виступає проміжною ланкою між фактором кризи і кризою. Політична 

поведінка детермінується внутрішньою системою політичних цінностей і 

політичною системою суспільства. Відповідно, громадянин як суб’єкт 

політики перебуває у взаємодії з тією частиною політичної системи, яка 

відповідає його потребам.  

Оскільки причинами криз виступають, з одного боку, об’єктивні умови 

(модернізація політичної системи, зміна зовнішньополітичної ситуації у світі 

та економічний стан), з іншого – суб’єктивні (неефективність управлінських 

рішень, низький рівень політичної культури та високий рівень корупції). 

Саме тому доречно виокремлювати об’єктивні та суб’єктивні причини кризи 

[139]. 

Оскільки, сфера політичного є багаторівневою системою, то важливим 

є питання можливості взаємодії кризових явищ в її різних підсистемах та 

інститутах. У синергетичній парадигмі дослідження політичної системи 

широко використовується поняття хвиль. Зокрема, аналіз політичної системи 
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у межах синергетичного підходу передбачає її розвиток як хвилеподібного 

процесу (теорія хвиль демократії С. Хантінгтона) [153], теорія довгих хвиль 

М. Кондратьєва [54]. Для процесів політичної модернізації більшості 

суспільств характерні прискорення та сповільнення, які схематично 

зображуються у вигляді хвиль, що мають власну амплітуду у кожному 

конкретному випадку. Власне поняття хвиль у дослідженні криз важливе для 

розуміння можливості їх взаємодії шляхом виникнення такого явища 

взаємодії, як резонанс, який у політичній сфері передбачає виникнення 

кумулятивного ефекту: поступове накопичення факторів кризи, які за 

рахунок інтеграції в єдине ціле збільшують власну ефективність, та їх 

подальший вибух [85]. 

За визначенням, запропонованим російським дослідником 

А. Венгеровим резонанс в політиці – це накладення одного типу кризи на 

інший, посилення їх інтенсивності, накладення політичних процесів з 

однаковою направленістю, протягування до соціальних атракторів різних 

політичних партій [23]. Крім того, кризовий резонанс може посилюватись за 

рахунок одночасної та глибокої взаємодії внутрішніх та зовнішніх факторів 

кризи в політичній та економічній системах [92]. 

Розглядаючи політичну кризу у зв’язку з процесом модернізації 

політичної системи, важливе значення має типологія криз, яка дає змогу 

визначити за наявними ознаками масштаби кризи та її можливі наслідки.  

Російський дослідник О. Рогозян у відповідності співвідношення до 

часу виникнення та можливостей її подолання виокремлює три типи криз: 

1) неочікувана криза, характеризується відсутністю часу на дослідження та 

планування; 2) криза що утворюється, є час для дослідження та планування; 

3) постійна криза, характеризується тривалим періодом перебігу незалежно 

від засобів з її вирішення [125]. 

Американський дослідник О. Лербінгерг здійснив типологію криз 

залежно від причини їх виникнення та виокремив:  

1) природні кризи, що пов’язані з стихійними лихами; 
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2) техногенні кризи, викликані застосуванням технологічних новинок у 

промисловості; 

3) конфронтаційні кризи, викликані невдоволенням окремих чи 

спільнот людей з метою тиску на владу для врахування власних потреб; 

4) кризи поведінки зі злими намірами, пов’язані з кримінальною та 

терористичною діяльністю певних груп у відношенні до влади чи країни в 

цілому з метою її дестабілізації чи знищення; 

5) кризи в результаті обману, що відбуваються в результаті 

приховування чи викривлення істинних намірів, діяльності чи цілей влади; 

6) кризи спотворених цінностей управління, які виникають у результаті 

діяльності влади з досягнення короткотермінових цілей та нехтування 

інтересами суспільства; 

7) кризи неправомірної поведінки влади, які викликаються не тільки за 

рахунок викривлення цінностей, але й умисною незаконною та аморальною 

поведінкою [190]. 

Російські дослідники В. Сергеев и К. Сергеев [133] запропонували 

виокремлення когнітивної кризи, яка виникає за умов коли накопичення 

ієрархічною структурою досвіду політичної влади не затне забезпечити її 

відтворення. Цей тип політичної кризи характерний для традиційного типу 

легітимності влади.  

У процесі реформування перед політичними інститутами постають нові 

виклики та загрози, які досить часто вимагають докорінних змін, що можуть 

призводити до фрагментації або принципових змін їхньої структури. 

Результатом цього є порушення функціонування органу влади, що спричиняє 

кризу інституту або відновлення його стабільності. Тому один з підходів до 

типології криз базується на виокремленні об’єкта, в якому вона виникає. У 

цьому випадку говоримо про інституційну кризу. 

Інституційна політична криза виникає тоді, коли в рамках певного 

режиму політичний інститут починає виконувати невластиві йому функції, 

спрямовані на обслуговування політичного режиму. Такий політичний 
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інститут втрачає престиж та отримує невідповідні відображення в політичній 

культурі країни, що призводить до неспроможності політичного інституту 

функціонувати навіть після зміни політичних умов [139]. 

До інституційних криз відносять урядову кризу, парламентську кризу, 

конституційну кризу, кризу партії влади, кризу режиму, міжнародну кризу. 

Об’єктом кризи є певний структурний елемент політичної системи. В такому 

випадку її інші складові, розподіливши між собою функції «кризового 

елемента», можуть утримувати баланс системи до врегулювання кризи 

інституції. Російська дослідниця А. Глухова [31] зауважує на особливості 

урядової кризи, що часто пов’язана з конфліктом законодавчої та виконавчої 

гілок влади. Парламентська криза зумовлена боротьбою фракцій, політичних 

об’єднають та депутатських груп у вищому законодавчому органі. 

Конституційна криза пов’язана з відсутністю або низьким рівнем 

легітимності та дієздатності основних нормативно-правових актів у 

суспільстві. Загальнонаціональна криза охоплює всю політичну систему 

суспільства. Радянський вчений В. Овчинников виокремив , ще один тип 

кризи – криза партії влади [87]. 

Однією з особливостей парламентських та урядових криз є те, що вони 

можуть поглиблюватись за рахунок їх розширення з національного рівня на 

регіональний та міжнародний. До прикладу, нездатність створити уряд 

проєвропейських партій, знижує рівень їх підтримки серед населення, що 

погіршує в майбутньому перспективи євроінтеграції та підриває довіру до 

влади країни на міжнародній арені. 

Сучасний російський соціолог А. Пригожин як тип кризи виокремив 

також політичну катастрофу як таку, що вирізняється глибиною перетворень 

та відносно швидким розвитком у часі [114]. 

У разі коли неможливо зберегти стабільність політичної системи за 

рахунок інституційних елементів, що не були охоплені кризою, остання 

поширюється на всю систему, і виникає другий тип кризи – системна 

політична криза. 
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Системна політична криза має декілька інтерпретацій. З позицій 

класичного розуміння політичних систем (Д. Істон, Г. Алмонд та інші) 

системна криза є результатом ускладнення соціального середовища, в якому 

функціонує політична система, порушенням зворотного зв’язку, що 

відбивається на ефективності функціонування системи, та позбавлення 

системи легітимності внаслідок неефективної політичної комунікації та 

політичної соціалізації. З точки зору інституційних підходів (С. Хантінгтон, 

Т. Скокпол) системна політична криза стає наслідком дисфункціонування 

ключових політичних інститутів, що стає причиною дестабілізації 

функціонування політичної системи. Системні кризи виникають на рівні 

держави, де в рамках державних інститутів відбувається зміна влади. 

В англомовній літературі системна криза визначається через поняття 

«турбулентність» та «фрагментація», які вказують на неадекватність 

державної моделі глобальним та регіональним викликам та послаблення ролі 

держави, поява альтернативних акторів у світовій політиці. 

Системні кризи є характерними для країн, які перебувають в процесі 

модернізації, що послаблює їх політичну стабільність перед регіональними та 

глобальними викликами сучасності. Політична наука виокремлює найбільш 

характерні для перехідних суспільств кризи, зокрема: 

1) кризу ідентичності, викликану протиріччями, що пов’язані з 

відмовою від старої та набуттям нової системи політичних цінностей, ідей та 

символів. У більшості країн, в яких відбувався транзит політичної системи 

типовим шляхом вирішення кризи ідентичності, політичні еліти були 

зорієнтовані на популізм, націоналізм та апеляцію до історичних періодів 

розквіту народу, або закликали до необхідності радикального прискорення 

модернізації; 

2) кризу розподілу матеріальних та духовних благ. Економічні реформи 

спрямовані на перехід до вільної ринкової економіки не гарантують 

рівномірного та одночасного зростання добробуту всього суспільства. 

Обмеженість ресурсів для проведення економічної модернізації вирішується 
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шляхом зміни перерозподілу благ, що має наслідком зміну соціально-

економічного становища одних верств населення на користь інших; 

3) кризу легітимності, що викликається шляхом зневіри та погіршення 

матеріального становища частини суспільства внаслідок проведених реформ. 

Зниження рівня підтримки чинної влади, яка виступала ініціатором 

проведення реформ; 

4) кризу участі, обумовлену процесами лібералізації, які розширюють 

залучення громадян у політичні процеси та сприяють законному виникненню 

різних ідеологічних поглядів. Нові політичні інститути (партії, місцеве 

самоврядування) іноді виявляються не готовими для вираження 

багатоманітності політичних поглядів. Активні протести різних частин 

суспільства, як і політичний абсентеїзм наслідки відсутності 

інституціональних шляхів вираження політичних інтересів суспільства; 

5) кризу «проникнення», яка виявляється в декількох аспектах: 

у відсутності суспільної згоди відносно темпів та глибини проведення 

реформ у різних сферах. Сепарація ініціаторів проведення реформ та їх 

прихильників щодо необхідності їх подальшого проведення та нових 

напрямів; 

у зниженні ефективності втілення політичних рішень унаслідок 

розходження задекларованих цілей та реальних результатів; 

у диспропорції глибини модернізації в різних адміністративно-

територіальних одиницях країни. 

Особливий стан політичної системи – криза державного управління, за 

якої для органів державної влади характерна нестабільність, зниження рівня 

керованості соціально-економічними процесами, дисбалансом політичних 

інститутів, загостренням політичних конфліктів та наростанням суспільних 

протиріч [15]. Проявами такої кризи є: 

1) приховане або явне руйнування системи державного управління, 

абсолютна втрата державними структурами ініціативи, потенціалу керуючого 

впливу, звернення влади до популістських дій; 
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2) активізація протестної активності громадян та їх готовність до 

радикальних дій; 

3) руйнування національної економіки та згорання 

зовнішньоекономічної діяльності, різке зниження рівня життя більшості 

населення [15]. 

Криза як певний етап політичного процесу має свої наслідки, що 

пов’язані з політичним часом і простором її розгортання, які суттєво 

відрізняються від фізичних відповідників. Визначити наслідки кризи можна 

тільки після фіксації того, що вона вже відбулась, адже у випадку окреслення 

результатів в ході її розгортання будуть зафіксовані лише її проміжні 

результати на момент фіксації. У політичній науці загальноприйнятими є 

декілька наслідків кризи, які розрізняють залежно від ступеня зміни об’єктів 

кризи. 

Оскільки криза є тільки етапом політичного процесу, то за умов 

прийняття владою ефективних рішень, що забезпечать продовження та 

унеможливлять корінні зміни функціонування інституту, вона може бути 

подолана. Так, як наслідок кризи у процесі модернізації може відбутися або 

розпад, або трансформація інституту. Трансформація інституту – зміна однієї 

або кількох його головних характеристик. У випадку нездатності політичного 

керівництва нейтралізувати загрозу, здійснивши необхідні зміни, настає 

розпад об’єкта, що передбачає його повну недієздатність. Таким чином, сама 

модернізація передбачає створення нових інститутів та трансформацію тих, 

що вже існують. 

Співпадіння результатів кризи та політичної модернізації у двох 

останніх наслідках кризи відбувається тільки у випадках збереження 

демократичного політичного режиму. Однією з характерних рис країн, що 

зазнають політичної модернізації, є періодичне встановлення авторитарних 

режимів та обмеження ринкової економіки. За таких умов розрізнення 

руйнування та трансформації як наслідків кризи є значимим, позаяк 

передбачає набуття нових ознак об’єкта. Зокрема, П. Свенсон наголошує, що 
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примусова зміна базових характеристик демократичного режиму є 

трансформацією, якщо зберігається його демократична суть в умовах 

переходу від президентської до парламентської форми державного правління, 

що свідчить про подолання кризи. У випадках, коли правляча політична еліта 

в умовах демократичного політичного режиму не здатна до ухвалення та 

втілення в життя рішень, покликаних зберегти наявний стан і погоджується зі 

змінами, відбувається перехід до авторитаризму чи тоталітаризму [203]. 

Агентами примусових змін, які здійснюють вплив на основні 

характеристики інституту, можуть бути як зовнішнє, так і внутрішнє 

середовище. Під агентом змін у широкому значенні розуміємо будь-якого 

потенційного діяча у політичній сфері, в тому числі, громадських активістів, 

бойовиків, політиків, політичних журналістів і виборців; групи, політичні 

партії, лобістів, профспілки та інших неурядові організації; державу та її 

інститути. Всередині політичної системи цим поняттям позначені суб’єкти 

політики, які виступають у ролі зацікавленої меншості, що включається в 

кризову ситуацію з новим баченням проблеми. 

Водночас, у ході трансформації політичного режиму значний тиск на 

нього здійснює зовнішнє середовище. До агентів змін зовнішнього 

середовища більшість сучасних дослідників порівняльної політології 

відносять: країни – світові та регіональні лідери, суміжні держави, які мають 

більший економічний та політичний потенціал, регіональні організації, 

міжнародні організації, корпорації, аналітичні центри, неурядові організації.  

До внутрішніх агентів політичних змін у суспільствах, що перебувають 

у процесі модернізації, більшість західних дослідників відносять політичних 

лідерів влади та опозиції, групи інтересів та тиску, політичні партії та 

громадські організації, представників вищого воєнного керівництва, а також 

у деяких країнах власників великих підприємств, профспілкових лідерів, 

представників інтелігенції [173]. 

У ході прийняття політичних рішень для виходу з політичної кризи 

головною складовою політичної взаємодії є компроміс як провідний фактор 
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стабільності рішення. Однією з головних вимог політичного компромісу є 

відсутність можливості ухилитися від його умов та право на критику таких 

відхилень, а головними умовами є визнання позицій сторін протиборства з 

певної проблеми [103]. Зокрема, компроміс визначається як згода на основі 

взаємних поступок між представниками протилежних інтересів, думок та 

поглядів. [102]. Оскільки об’єктивною стороною політичного компромісу є 

непрямолінійний хід розвитку суспільно-політичних процесів, то компроміси 

є невід’ємним засобом досягнення частинами того, що не може бути 

досягнуто відразу в цілому. Досягнення компромісу характеризується 

шляхом визначення рівноваги, балансу сил, дій, інтересів за високого рівня 

автономності сторін. Отже, діалог є найоптимальнішою формою подолання 

суперечностей та нестабільності, оскільки передбачає відкритий обмін 

думками, що забезпечує досягнення вивірених та життєздатних компромісів.  

Особливо важливим є використання компромісів у період 

трансформації політичного режиму, позаяк формування демократичної 

культури безпосередньо пов’язане з толерантністю, вмінням вести діалог з 

опонентами, тактичною гнучкістю та стратегічною конструктивністю 

політичних акторів, формуванням нових традицій морально-етичного 

регулювання політичних відносин та компромісу як універсального та 

раціонального способу політичної взаємодії. 

Вагоме місце у дослідженні політичної кризи займає питання 

вірогідності кризи. Так, застосовуючи запропоновану Дж. Голдстоуном 

трьохфакторну модель для виявлення вірогідності виникнення кризи, яка 

оцінює економічний стан, конкурентну боротьбу еліт за владу та добробут 

народу, можна проводити аналіз країн, які існували в період від Нового часу 

та до сьогодення. [32]. Використовуючи запропоновані Робочою групою з 

питань неспроможних держав кількісні моделі, в яких використовувались 

різноманітні комбінації факторів для оцінки ефективності державних 

інститутів, добробуту населення, та конфлікту між елітами, вдалось 

достатньо точно спрогнозувати понад 85% масштабних політичних криз у 
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державах, що відбувались в період 1990–1997 років, опираючись на дані 

1955–1990 років [202]. 

Необхідно відмітити, що Робоча група з питань неспроможних держав, 

не зважаючи на суттєві досягнення в питанні прогнозування власне 

політичних криз в державах, не досягла суттєвих успіхів у прогнозуванні їх 

масштабів та наслідків, виходячи з передкризового стану. Тобто, враховуючи 

багатоманітність причин політичних криз, використовуючи моделі, пов’язані 

з виміром стабільності політичного режиму, можна прогнозувати вірогідність 

можливості виникнення кризи в майбутньому [32]. 

Відповідно до визначення, запропонованого Дж. Голдстоуном, 

державна криза – це стан, в якому значна частина еліти та суспільства 

вважає, що політика держави є неефективною, несправедливою, або 

застарілою, такою що не відповідає сучасним потребам. У період кризи 

протистояння між складовими політичної системи домінує над 

співробітництвом, а боротьба за ресурси стає більш гострою. Політична 

(державна) криза може бути викликана поразкою у війні, дефолтом або 

нездатністю протистояти безладам, але найчастіше є наслідком нездатності 

держави подолати економічні проблеми. [32]. 

Для позначення ситуації, коли політична (державна) криза приводить 

до виступів еліти проти держави та до суспільної непокори, направленої як 

проти держави, так і проти еліти, Дж. Голдстоун вперше застосував поняття 

руйнування держави «брейкдаун» (breakdown). Така криза породжує 

безпосередню можливість виникнення соціально-політичної революції 

наслідком, якої може бути громадянська війна [32]. 

В умовах накладення п’яти умов таких, як економічні проблеми, 

сепарація та протиборство еліт, широке розповсюдження невдоволення 

несправедливістю, послідовне нарощування спротиву та сприятлива 

міжнародна ситуація, звичні соціальні механізми, які відновлюють 

стабільність під час криз, нездатні ефективно функціонувати і суспільство 
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переходить у стан нестійкої рівноваги. В такому стані будь-яка несприятлива 

подія може призвести до загострення політичної кризи [33]. 

Особливою умовою виникнення системної кризи є наявні особливості 

структури політичної системи суспільства та системи міжнародних відносин. 

Питання стабільності держави прямопропорційно пов’язане зі 

світовими та регіональними державами лідерами: чим активніша діяльність 

наддержав та регіональних лідерів, тим більший вплив вони здійснюють або 

можуть здійснювати на внутрішню стабілізацію або дестабілізацію держави; 

чим більша внутрішня дестабілізація, тим більшу роль відіграють світові та 

регіональні лідери. Враховуючи вищезазначене, до основних індикаторів 

політичної стабільності можемо віднести такі: наявність політичного 

порядку; здійснення політичного діалогу між усіма політичними силами, 

політичною елітою і громадянським суспільством; ефективність прийняття 

управлінських рішень; легітимність влади; громадянський мир та згода [60]. 

Відповідно до цього підходу стабільність політичних режимів 

приймається як звичний стан. Однак, у рамках політичного часу, розгляд 

питання політичної стабільності набуває іншого розуміння від 

загальноприйнятого. Політична криза, яка виникає через діяльність опозиції з 

метою трансформації режиму, стає нормальним та закономірним наслідком, 

який визначається структурними обмеженнями політичної системи та 

можливостями економіки нового режиму, а також системою міжнародних 

відносин. Саме тому стабільність необхідно розглядати як неочевидний стан, 

враховуючи широкий діапазон причин та факторів, що призводять до її 

порушення та визнання того, що процес кризи і її наслідки залежать від 

групової ідентифікації, зв’язків та коаліцій, лідерства та конкуруючих 

поглядів, а також від взаємодії між елітами, соціальними групами та 

реакцією інших держав. 

За В. Барсамовим, стабільність політичного режиму визначається 

наступними умовами: діяльність влади є ефективною та справедливою; 

більшість представників еліт (політичної, економічної, військової, 
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адміністративної) є лояльними до діючого режиму; більшість населення 

перебувають в справедливих умовах роботи і доходу та взаємозв’язків з 

владою. Під час деградації цих умов стабільність режиму знижується. 

Перелік факторів, що призводять до регресії достатньо значний та 

починається з корінних перетворень в економічній та політичній системі і 

завершується наявністю корупції та неефективними реформами, 

проведеними чинною владою. Будь-які фактори, що викликають 

перенапруження воєнних або економічних можливостей режиму, можуть 

призводити до неефективності, а порушення наявних загальновизнаних 

традицій та норм, що спричинюють неочікувані збитки підривають уявлення 

про справедливість влади (легітимність). 

Відповідно сутність політичної стабільності передбачає, що стабільною 

є не інертна політична система, а та, в якій підтримується постійний процес 

підвищення ефективності та конструктивності [102]. Саме нездатність 

підтримувати цей процес, а не будь-які комбінації випадкових факторів та 

причин призводять до державних (політичних) криз.  

Оскільки причинами криз виступають, з одного боку, об’єктивні умови: 

модернізація політичної системи, зміна зовнішньополітичної ситуації у світі 

та економічний стан, а з іншої – суб’єктивні: неефективність управлінських 

рішень, низький рівень політичної культури та високий рівень корупції, тому 

доречно виокремлювати об’єктивні та суб’єктивні причини кризи. 

Таким чином, аналізуючи політичну кризу, застосовуємо сформований 

комплекс підходів, який можна модифікувати залежно від типу кризи та 

прогнозу її розвитку в політичному часі. Тому методологія цього 

дослідження політичної кризи має таку послідовність: 

1) на етапі аналізу виникнення політичної кризи необхідно 

проаналізувати причини, джерела, індикатори та симптоми політичної кризи, 

використовуючи синергетичний, системний, інституційний та структурно-

функціональний підходи; 
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2) наступним етапом є моделювання наявної або можливої кризи та 

прогнозів її подальшого розвитку. За результатами типології визначається 

перелік необхідних засобів для попередження, подолання або антикризового 

менеджменту; 

3) у процесі ескалації політичної кризи, яка не набула розповсюдження 

на інші сфери людської діяльності, необхідно застосовувати синтетичні 

підходи до аналізу політичних явищ з використанням методології суспільних 

наук (соціологічної, соціально-психологічної, економічної). Залежно від 

ключових факторів, що впливають на політичну кризу можна 

використовувати організаційний, інституційний, нормативний та 

поведінковий підходи. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Таким чином, на сьогодні в політологічній науці не сформовано 

однозначного підходу до розуміння сутності кризи. З одного боку, криза 

розглядається як найвища точка (переломний момент) розвитку конфлікту, а 

з іншого – як довготривалий процес, який є набагато ширшим за конфлікт. 

Таке двояке розуміння кризи як явища пояснюється різними підходами, що 

застосовуються до її вивчення. Крім того, нині триває процес виокремлення 

науки кризології як міждисциплінарної галузі наукового знання. Різність 

підходів зумовлює і відмінність самого процесу вивчення, дослідження та 

фіксації кризи як факту. Зокрема, частина дослідників вважає, що кризу 

можна зафіксувати лише за її наслідками після того, як вона відбулась. 

Відповідно і визначення її типу та інших характеристик стає можливим 

тільки після встановлення її наслідків, до яких більшість дослідників 

відносять об’єкт, який зазнав певних змін: відновив стабільність, залишився 

обмежено функціональним, трансформувався, змінив декілька важливих 

характеристик одночасно зі збереженням головних, зазнав розпаду. 

Сукупність кризових явищ у суспільстві формують кризовий стан 

суспільства, який викликає політичний конфлікт вищою точкою розвитку 

якого є політична криза. Політична криза – різке загострення протиріч у 

політичній системі суспільства в умовах нестабільності, що зумовлює зміни в 

політичній системі, які мають наслідком її розвиток або руйнування. 

Однією з характерних особливостей політичної кризи є те, що вона 

може розвиватись одночасно на двох рівнях: глобальному та локальному.  

Важливим моментом, що стосується трансформації в контексті процесу 

модернізації процесів є зміна політичного режиму в напрямі демократії або у 

зворотному – до авторитаризму та тоталітаризму. З іншого боку, частина 

дослідників, яка підходить до розуміння кризи як певної поворотної точки, 

обґрунтовує можливість діагностування кризи та її мовної фіксації у певний 

момент, вже зараз як невідворотність, визначений напрям змін. 
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Питання розрізнення понять «політична криза» та «кризова політична 

ситуація» полягає в тому, що політична криза є формою політичного 

процесу, а кризова політична ситуація є складовою кризи як процесу та 

характеризується виникненням факторів кризи.  

Розмежування понять «політичний конфлікт» та «політична криза» 

полягає у наступній формулі: політична криза є вищою точкою розвитку 

політичного конфлікту, який передує кризі, але криза може виникати і без 

наявності політичного конфлікту, оскільки характеристикою конфлікту є дві 

сторони. 

У контексті синергетичного підходу стабільність та криза не є 

взаємовиключними поняттями, так як наявність кризи може стати фактором 

стабільного розвитку системи, оскільки абсолютна стабільність передбачає 

політичну стагнацію, що призводить до застою та розпаду структур 

політичного життя, наслідком якого є припинення політичного розвитку та 

руйнування політичної системи. Саме тому криза дає імпульс для розвитку 

політичної системи та переходу її на якісно новий рівень. 
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РОЗДІЛ 2 

Особливості політичної модернізації України в умовах кризи.  

На сьогодні загальновизнано, що демократія є найбільш оптимальною 

формою держави, тому поняття модернізації пов’язане саме з побудовою 

політичної системи на демократичних засадах. Специфічність та 

індивідуальність процесів політичного розвитку країн, особливо з 

нетривалим періодом державності, сформувала поліваріантний науковий 

категоріальний апарат, що застосовується для позначення цих процесів. Це 

такі поняття, як «модернізація», «демократичний транзит», «політична 

трансформація», «суспільні перетворення», «реформування», «еволюція» 

тощо. У контексті цього дослідження дослідницький інтерес становлять 

процеси модернізації, трансформації та політичного транзиту, а також їх 

співвідношення у розвитку політичної системи суспільства. 

Функціонування будь-якої політичної системи пов’язане із протіканням 

змін, які можуть зумовлювати як її зміцнення, так і послаблення. Саме у 

першому випадку зміни мають модернізаційний характер, тобто 

забезпечують формування демократичних процедур, удосконалення 

механізмів взаємодії складових всередині політичної системи та її взаємодії 

із зовнішнім середовищем. 

У загальному розумінні процес модернізації є складною сукупністю 

економічних, соціальних, культурних, політичних змін, які відбуваються в 

суспільстві у зв’язку з процесом індустріалізації [140]. Формування теорії 

«модернізації» (50-60-ті р. ХХ ст.) пов’язане з дослідженнями трансформації 

країн «третього світу» у процесі деколонізації країн Азії, Африки та 

Латинської Америки. У працях таких американських дослідників, як 

С. Хантінгтон, С. Ліпсет, Ф. Ріггс, Д. Ентер, Р. Уарт вона постала науковим 

обґрунтуванням реалізації процесів їхнього переходу до індустріального і 

демократичного суспільства.  

У Політологічному енциклопедичному словнику політична 

модернізація визначається як процес трансформації суспільства, який 



 

68 

 

супроводжується формуванням демократичних політичних інститутів, 

соціальною мобілізацією та розширенням політичної участі, поширенням 

демократичних цінностей та норм, властивих розвиненим країнам, у країнах 

менш розвинених. [102]. Своєю чергою, політична трансформація є 

історичним процесом змін, що постає як єдність декількох складових: 

трансформація політичної системи суспільства; трансформація “політичної 

людини” (особа, еліта, колектив); трансформація політичної культури 

суспільства та особи. [102]. Тобто категорія трансформації виступає значною 

мірою доволі саморегульованим процесом без певного вектора 

спрямованості, оскільки передбачає розвиток в цілому без концептуальної 

скерованості, що передбачає не тільки прогресивний його розвиток. 

Модернізація ж передбачає наперед жорстку концептуальну скерованість з 

метою досягнення певного стану за рахунок прогресивних змін політичної 

системи суспільства. 

Відповідно до підходу, запропонованого українським дослідником 

М. Михальченком, модернізацію не можна відділяти від ідей трансформації, 

оскільки вона є її складовою, творчо-перетворюючою функцією [80]. Таким 

чином, модернізація є органічною спрямовуючою складовою процесу 

політичної трансформації суспільства.  

Загалом варто зазначити, що на сьогодні в політичній науці немає 

єдиного підходу до розуміння феномену модернізації, що зумовлює його 

широке трактування та застосування. Зокрема, польський дослідник 

П. Штомпка використовує три визначення модернізації, від загального 

розуміння до власне сутнісного сучасного, яке в його баченні є процесом 

прискореного розвитку шляхом проведення реформ у відсталих чи 

слаборозвинутих суспільствах з метою досягнення рівня розвитку передових 

країн [162]. 

На сьогодні в сучасній політичній науці сформувався ряд підходів до 

розуміння сутності модернізації залежно від чинників, які її зумовлюють. 
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Одним з перших ґрунтовних досліджень процесу модернізації є підхід, 

запропонований американськими дослідниками Д. Аптером, Г. Алмондом, 

Д. Пауеллом, який визначається як ліберальний. У ньому акцентовано увагу 

на розвиткові автономних суспільних політичних структур: становлення та 

розвиток конкуруючих політичних організацій, адаптація політичної системи 

до різних суспільних інтересів, створення умов політичного розвитку на 

основі соціальних інтересів, зростання рівня політичної участі та інші [168]. 

У цьому контексті політична модернізація вбачається як постійний процес 

певних змін у політичній сфері зі створення, зникнення та відновлення 

окремих політичних структур. 

У підході, основоположником якого є С. Хантінгтон, визначеному як 

консервативний, основний акцент зроблено на протиріччі, що виникає між 

залученням широких суспільних мас до політичного життя та існуючими 

політичними інститутами, які контролює політична еліта, яка є ініціатором 

політичної модернізації. Відповідно до цього підходу модернізація 

відбувається під контролем еліти, інтерес якої полягає в збереженні власного 

панівного становища шляхом створення нових політичних структур та 

механізмів з метою координації різних суспільних інтересів. Особливий 

акцент дослідниками зроблено на організаційному та стабільному характері 

функціонування політичних інститутів на противагу поглибленню 

демократичного розвитку [188];[151]. 

Акцентованою на економічних підвалинах модернізації є “теорія 

поштовху” американського політолога В. Ростоу, який розглядає розвиток 

освіти, формування класу підприємців та нової соціальної структури 

суспільства як чинники економічного поштовху, що зумовлює розвиток та 

модернізацію політичної системи [199]. 

Підхід до модернізації, запропонований Д. Лернером, ґрунтується на її 

баченні як процесу ментального зрушення, досягнення особливого стану 

свідомості, яке характеризується вірою у прогрес, схильністю до 

економічного зростання та готовністю адаптуватись до змін [9]. У своїх 



 

70 

 

дослідженнях Д. Лернер акцентує увагу на модернізації стилю життя 

суспільства: зростанні мобільності населення, розвитку суспільної взаємодії, 

поширенню освіти та розвитку засобів масової інформації як основних 

чинниках, що створюють підстави для розвитку. 

У кінці 80-х років ХХ століття концепція модернізації отримала новий 

напрям розвитку, пов’язаний із процесами, що відбувались у країнах 

колишнього соціалістичного табору. Необхідність упровадження 

демократичних та ринкових засад функціонування у суспільствах, що 

перебувають у процесі модернізації, актуалізувала питання критеріїв 

модернізованих держав. Більшість сучасних дослідників модернізаційних 

процесів до цих критеріїв відносять такі: високий рівень розвитку 

промисловості зі значною часткою високоспеціалізованої продукції, 

інформатизації та сектору послуг, сталий економічний розвиток, високий 

рівень життя населення, політичний плюралізм, значний відсоток 

“середнього” класу, розвинуте громадянське суспільство та його активна 

роль у політиці тощо. 

Це питання отримало відображення та розвиток і в дослідженнях 

вітчизняних науковців. Зокрема, українські дослідники В. Бакіров і 

М. Сазонов до п’яти головних критеріїв модернізованості конкретного 

суспільства відносять: 1) ідентичність, що характеризує ступінь і характер 

розвитку політичної культури особистості; 2) легітимність, що характеризує 

ступінь і мотиви публічної підтримки існуючих механізмів політичного 

управління; 3) участь, що показує ступінь перетворення політично пасивного 

населення на активне завдяки його участі у виборах, діяльності партій, 

суспільних рухів тощо; 4) дистрибуції, що показує ступінь рівності в 

суспільному розподілі можливостей і благ; 5) проникнення (пенітрації) – про 

ступінь руйнування партикуляризму, вузькості інтересів, міщанства та 

сепаратизму [138]. Відповідно до цих критеріїв більшість розвинутих країн 

становлять країни Західної Європи та Північної Америки. Водночас, інші 

країни відносяться до держав, що розвиваються, або до традиційних. 
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Сутність поняття модернізації відображає процес реформування 

складових політичної системи відповідно до норм, цінностей та процедур 

демократії. У цьому контексті проміжний етап розвитку політичної системи є 

складною інтегральною категорією зі складовими модернізації, транзиту та 

трансформації, метою якого є досягнення та утвердження демократії. У 

постмодерному світі модернізація є обов’язковою складовою еволюції 

політичної системи, що передбачає більшою мірою не етап руйнації 

тоталітарного режиму, а інституалізацію демократичного режиму та 

утвердження демократичних норм та цінностей, оскільки тривала практика 

демократичних засад функціонування влади передбачає формування 

демократичних традицій та культури не тільки за формою, але й за змістом.  

Процес модернізації пов’язаний безпосередньо з упровадженням різких 

змін, що зумовлюють перетворення сутнісних характеристик суспільного 

життя. У цьому процесі відбувається вироблення нових для кожного 

конкретного суспільства форм державного правління, системи розподілу 

влади, політичних норм, культури та традицій. Характерними рисами цього 

процесу, що відбувався та відбувається у різних країнах світу, є виникнення 

нових політичних сил, що зумовлює зростання рівня політичної боротьби та, 

як наслідок, – збільшення політичних криз та конфліктів. 

Як зазначає Н. Смелзер, процес модернізації, хоча й має наперед 

заданий вектор розвитку суспільства, але не відбувається у результаті сталої 

еволюції суспільства, оскільки зміни, що відбуваються внаслідок цього 

процесу, є нерівномірними, вони провокують конфлікти та кризи в 

політичній системі суспільства [136]. Як свідчить досвід модернізації країн 

колишнього соціалістичного табору, особливого загострення цей процес 

набуває в умовах тиску зовнішніх політичних сил, коли зміни, які необхідно 

впровадити, визначені наперед. На цій особливості акцентує увагу 

російський учений Л. Блохін, стверджуючи: «Модернізація – це не просто 

зміни, що відповідають сучасним потребам, а зміни, що диктуються ззовні, з 
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боку зовнішнього середовища, оскільки зміни, зумовлені внутрішніми 

причинами, називають розвитком» [16]. 

Важливим аспектом розуміння сутності процесу модернізації 

політичних систем є з’ясування різновидів або типів модернізації. Більшість 

сучасних науковців розрізняють два типи модернізації: органічну і 

неорганічну. Органічна модернізація відбувається у процесі внутрішньої 

еволюції суспільства, здійснюється завдяки ресурсам власного розвитку і 

розпочинається зі зміни культури, суспільної свідомості, ментальності, 

світогляду. Їй властивий творчий пошук шляхів удосконалення політичного, 

економічного, культурного і соціального життя суспільства, а розвиток 

відбувається у формі неперервного еволюційного процесу [84]. 

Неорганічна модернізація обумовлена не внутрішніми, а зовнішніми 

факторами і є відповіддю на виклики та загрози з боку більш розвинених 

країн. Вона розпочинається не у сфері культури, а в економіці чи в політиці і 

здійснюється переважно за рахунок запозичення чужих технологій і форм 

організації виробництва та суспільства, залучення інвестицій, запрошення 

іноземних спеціалістів, стажування національних кадрів за кордоном. Так, 

неорганічна модернізація є своєрідною реакцією на досягнення розвинених 

країн, формою «навздогінного розвитку» з метою подолання історичного 

відставання і характеризується нерівномірністю змін у різних сферах 

суспільного життя: економіці, політиці, культурі. Принциповою відмінністю 

органічної модернізації є її походження з суспільства як його культурний 

продукт, на відміну від неорганічної, яка найчастіше запроваджується 

елітою. 

У сучасній теорії модернізації виділяють два основних підходи, в 

контексті яких розглядається і оцінюється процес модернізації: лінійно-

стадійний або формаційний і цивілізаційний. Перший підхід розглядає 

модернізацію як перехід від традиційного, адміністративно-командного 

суспільства до сучасного, ліберально-демократичного. Цей вимір 

модернізації трактує її як перехід від наявного соціокультурного стану до 
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нового. Другий підхід розглядає модернізацію як спектр можливих змін, які 

рівносильні в історичному сенсі, хоча б тому, що вони можуть бути.  

З кінця 70-х років ХХ століття лінійно-стадійний підхід до теорії 

модернізації зазнає суттєвої критики за результатами модернізаційних 

процесів у країнах Африки та Латинської Америки. Домінуючий до того часу 

підхід, започаткований Г. Спенсером та Д. Беллом, що був розвинений 

М. Вебером, В. Ростоу, К. Керр, піддавався критиці за невідповідність 

теоретичних підходів та реальних наслідків у країнах, де модернізація 

відбувалась значною мірою під тиском зовнішніх сил.  

Відзначаючи невідповідність теорії модернізації реальним фактам, її 

критики – представники постмодерніського напряму Ж. Дерріда, М. Фуко, 

Р. Барт та інші – звертали увагу на штучність конструкції процесу еволюції 

та екстраполяції його західної версії на увесь світ. Процес деколонізації, який 

супроводжувався виникненням великої кількості нових держав, що 

включались у процес модернізації, виявив ключові відмінності в формах, 

темпі та послідовності стадій модернізації в цих країнах [174]. 

У 60-х роках ХХ століття сформувалася ситуація своєрідного 

модернізаційного поля, що притягувало і підштовхувало інші країни до 

західної, ліберально-демократичної моделі суспільного розвитку. Важливо 

зазначити, що початково засновники теорії модернізації передбачали саме 

цілісний підхід до її здійснення з охопленням усіх сфер суспільства. 

Політичні процеси у країнах Африки, Азії та Латинської Америки, що 

відбувались починаючи з 60-х років, створили підстави для об’єктивної 

критики такого підходу.  

На підставах критичних зауважень до модернізації у 70-80-х роках 

ХХ століття з’являється теорія мультикультуралізму, яка наголошує на 

вагомості традиційних цінностей і культури, з одного боку, як основи 

національної, соціокультурної ідентичності та, з другого боку, – «матриці» 

для соціальних трансформацій. У цей час більш детально досліджуються 

конкретні модернізаційні зміни з урахуванням специфічних історичних і 



 

74 

 

національних умов, культурної своєрідності країн. З’являються концепції 

«часткової модернізації» або «фрагментарної модернізації», «тупикової 

модернізації», «кризового синдрому модернізації». 

Так, один із засновників концепції «часткової модернізації», 

американський дослідник Ш. Ейзенштадт зауважує, що «формування нових 

інститутів і сучасних організаційних принципів не обов’язково зумовлює 

цілісне оновлення суспільства, а іноді супроводжується зміцненням 

традиційних систем через вплив нових форм організації» [174]. У результаті 

спостережень за процесом модернізації в ряді країн він наприкінці 

ХХ століття висунув ідею “багатоманітності модернізації” або 

“багатолінійності модернізації” (multiplemodernities) [174]. 

У низці країн активний розвиток ринкової економіки супроводжувався 

встановленням авторитарних політичних режимів. Модернізація такого типу 

науковцями була визначена як “фрагментарна модернізація”, що полягає в 

неузгодженості процесів розвитку політичної, економічної та культурної 

сфер. Такий підхід обумовлюється тим, що різні вектори розвитку суспільних 

сфер зумовлюють комплекс системних суспільних та політичних протиріч. 

Одним з головних наслідків такого типу модернізації є різка стратифікація 

суспільства, що зумовлює виникнення значної опозиції та збільшує рівень 

протестних настроїв широких мас незадоволеного населення. Таким чином, в 

умовах “фрагментарної модернізації” виникає значна кількість економічних 

та політичних факторів, які виступають у майбутньому причинами 

виникнення різних типів криз.  

Одним з головних аспектів у дослідженні питання процесу модернізації 

є модель переходу. Класичною є сформульована американським політологом 

Д. Растоу модель динамічного переходу тривалістю від декількох десятків 

років до понад півстоліття, яка включає три етапи: підготовки, прийняття 

рішення та адаптації. [119]. У рамках запропонованої моделі дослідник 

висуває необхідну попередню вимогу (чинник), характерну для всіх її стадій, 

за наявності якої вона може бути застосованою: стан національної єдності, 
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який передбачає, що значна більшість громадян країни повинна безумовно 

визнавати, до якої політичної спільноти вона належить. Така вимога 

виключає “розколоті суспільства” та ті, в яких має місце “латентний розкол”, 

або спільноти, які прагнуть об’єднатись, оскільки його аналіз ґрунтується на 

досвіді модернізації країн, які попередньо мали державність та сформовані 

політичні нації. Процес та шлях, пройдений для формування політичної 

спільноти, на думку дослідника, не має особливого значення для успіху 

модернізації, а головним є визнання спільних переконань та цінностей. 

Водночас він висуває застереження щодо наявності “консенсусу” у 

суспільстві стосовно модернізації, так як його наявність може свідчити про 

недостатній рівень національної ідентичності суспільства. 

Разом з тим, на його думку, для успіху процесу модернізації не мають 

суттєвого значення рівень економічного розвитку та соціальної 

диференціації, оскільки економічні та соціальні фактори є опосередкованими 

складовими національної єдності або глибинного конфлікту. Несуттєве 

значення цих чинників пояснюється успішним досвідом ряду демократичних 

країн, які на початковому етапі мали низькі показники, та країн, що, маючи 

високі показники, не змогли завершити модернізацію. 

Характерними рисами підготовчого етапу є формування опозиційної 

еліти, яка є виразником корінних інтересів широкої суспільної верстви з 

метою завоювання влади для задоволення власних економічних потреб, 

відмінних від цілей правлячої еліти. Поляризація політичних сил загострює 

боротьбу, що зумовлює перманентне виникнення політичних криз та 

конфліктів. 

На етапі прийняття рішення відбувається врегулювання політичних 

криз та конфліктів шляхом досягнення пакту (пактів) або компромісу еліт, у 

результаті якого визнається плюралізм та відбувається інституалізація 

засадничих демократичних механізмів. Сутність цього етапу полягає у 

готовності різних фракцій еліти домовлятися та здійснювати поступальний 



 

76 

 

рух у напрямі досягнення компромісу, а не загострення боротьби, що є 

демократичними тенденціями. 

Заключним етапом динамічного процесу модернізації є фаза звикання, 

в ході якої відбувається поступове впровадження демократичних засад у 

політичній сфері шляхом поступок та досягнення компромісів у парламенті, 

та, як наслідок, зростання віри в демократичні інститути. Саме на цьому етапі 

в ході врегулювання національних та релігійних конфліктів повною мірою 

виявляється необхідність національної політичної ідентичності, так як саме 

ці питання можуть розколоти суспільство. 

Отже, відповідно до концепції Д. Растоу, чинниками модернізаційних 

змін політичної системи є національна єдність, стійкий конфлікт на основі 

головних інтересів, свідомий вибір демократичних процедур та здатність їх 

сприйняти та втілити в політичну практику. При цьому дослідник загострює 

увагу на необхідності існування всіх окремих компонентів та проходженні 

процесу у зазначеному порядку. Крім того, він робить акцент на відкритості 

питання про соціальні умови та психологічні мотиви кожного з компонентів. 

Економічне зростання або рецесія може бути одним з чинників формування 

фази конфлікту. 

Необхідно також наголосити, що важливим чинником успішності 

проведення модернізації є відсутність територіальних протиріч та воєнних 

конфліктів. 

Варто відзначити, що на сьогодні не сформувався єдиний підхід до 

розуміння процесу модернізації колишніх країн соціалістичного табору. Ряд 

дослідників модернізації країн колишнього СРСР застосовують такі поняття 

до процесів, що відбуваються, як “навздогінна модернізація”, “мобілізаційна 

модернізація”, “фрагментарна модернізація” та інші. Зокрема, російський 

дослідник теорії модернізації пострадянських країн Е. Паін виокремлює ряд 

характерних рис модернізації, серед яких: “периферійна модернізація”, 

“нерівномірна модернізація”, “стрибкоподібний характер модернізації”, які в 

своїй сукупності є складовими поняття “фрагментарна модернізація” [90]. 
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Низкою російських дослідників на основі досвіду країн, модернізація 

яких відбулась наприкінці ХХ століття, було запропоновано концепцію 

переходу від тоталітарного режиму до демократичного за посередництва 

авторитаризму. Такий підхід був зумовлений тим, що етап підготовки у 

запропонованій концепції Д. Растоу є моментом перетворення тоталітарного 

режиму на авторитарний, оскільки його характерною рисою є формування 

опозиції [79]. 

Подібне твердження за результатами дослідження процесу модернізації 

Іспанії запропоновано іспанським дослідником Х. Мараваллом, який виявив 

еволюційний характер змін тоталітаризму до демократії через проміжний 

етап авторитаризму у різних видах [191].  

Особливої уваги в контексті досліджень демократичного транзиту 

заслуговує концепція трансформації авторитарних режимів у демократичні, 

запропонована А. Пшеворським. Її підґрунтя складають дослідження 

проблеми транзиту соціалістичних країн Південної та Центральної Європи 

кінця ХХ століття. Так, дослідник поділяє процес переходу на два основних 

етапи: лібералізацію режиму та демократизацію, акцентуючи увагу на 

розподілі сил учасників конфлікту та процесі досягнення договору.  

На першому етапі – лібералізація, основною характеристикою якого є 

нестабільність, відбувається взаємодія групи еліти, потенційно згідної на 

лібералізацію, та неорганізованої незалежної організації громадянського 

суспільства, яка полягає у спільних перспективах перерозподілу сил у владі. 

При цьому дослідник вважає, що для сутності процесу лібералізації не має 

принципової різниці, що виявиться раніше – розкол у владі чи формування 

масового суспільного руху. При цьому темп змін перебуває у залежності від 

напряму лібералізації: формування опозиційної фракції у владі передбачає 

повільніше її проходження на відміну від формування масового суспільного 

руху. Висування проекту лібералізації фракцією влади передбачає її 

спрямованість на попередження виникнення певного типу кризи, зниження 

рівня соціальної напруги, зміцнення власних позицій шляхом залучення 
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нових груп до влади та наперед визначені рамки реформ. Завершенням етапу 

лібералізації є формування незалежних від влади громадських організацій, 

що в умовах відсутності інститутів представницької демократії провокує 

масові протести. 

Другий етап – демократизація – складається з двох аспектів: 

“вивільнення” та “конституювання демократичного правління”, які є 

взаємопов’язаними процесами. Характерними рисами вивільнення є 

виникнення конфліктів між противниками авторитарного режиму та його 

прибічниками та серед самих прихильників демократії з метою завоювання 

домінуючих позицій у майбутньому. Успішність процесу модернізації 

залежить від безпосередньої здатності досягти компромісу щодо 

необхідності подальшої демократизації між представниками реформаторів 

прихильників авторитаризму та поміркованих демократичних сил за умови 

створення демократичних інститутів, в яких вони будуть мати значний вплив 

та зможуть контролювати представників “твердої лінії авторитаризму” та 

“радикальних прихильників демократії”. 

Встановлення демократії в результаті “конституювання 

демократичного правління” відбувається за умови досягнення політичними 

силами угоди тривалої дії щодо головних параметрів демократичної 

політичної системи та існування змагальності політичних сил. Головним 

чинником майбутньої стабільності демократії є наявний рівноважний чи 

нерівноважний розподіл сил політичних акторів та їх майбутні електоральні 

перспективи в момент інституалізації демократичних структур. Відповідно, 

дослідник вважає, що оптимальним варіантом для стабільного 

функціонування демократії є невизначеність розподілу сил та електоральних 

перспектив, що зумовлює створення ефективної системи стримувань та 

противаг [118]. 

У той же час відбулось формування подібної концепції переходу до 

демократії, запропонованої у спільній роботі дослідниками Г. О’Доннелом та 

Ф. Шміттером, представленої як процес послідовної інституалізації 
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політичних змін, що передбачає три етапи: “лібералізації”, “демократизації” 

та “соціалізації”.  

Перший етап – лібералізація – є процесом, що розпочинається за 

результатами політичної кризи та передбачає інституалізацію громадянських 

свобод в умовах відсутності суттєвих змін політичної системи та влади, 

здатної контролювати модернізацію. Кінцевим результатом цього етапу є 

встановлення режиму “опікунської демократії”, для якої характерні 

підконтрольні владі формально демократичні інститути з обмеженою 

конкуренцією. 

На етапі демократизації відбувається інституалізація демократичних 

механізмів влади, а вірогідність її успішного завершення визначається 

співвідношенням авторитарних та опозиційних політичних блоків та їх 

фракцій: “прихильників жорсткої лінії”, “прихильників м’якої лінії”, 

“поміркованої опозиції” та “радикальної”. Успішність цього етапу 

визначається демонтажем авторитарного режиму та усвідомленим вибором 

необхідності функціонування демократичних політичних інститутів на основі 

плюралізму та прихід до влади демократично обраного уряду в результаті 

встановлення “делегативної демократії” [196]. 

Особливим етапом, запропонованим дослідниками, є соціалізація, яка 

визначається як “другий перехід”, що є більш тривалим та складним 

процесом, ніж попередні етапи, та передбачає “передачу влади демократично 

обраного уряду до інституційно утвердженого демократичного режиму”. При 

цьому наголошується, що не всі країни можуть його здійснити, оскільки нові 

демократії можуть регресувати до авторитаризму, або залишатись в умовах 

невизначеності тривалий період за рахунок блокування шляху інституційним 

формам демократії. Умовами для успішності соціалізації є завершення двох 

розділених, але взаємопов’язаних процесів: формування у громадян 

свідомості акторів демократичного процесу з метою безпосередньої участі у 

виробленні рішень та розподіл суспільних благ серед усього населення. 
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Унаслідок цього провідним чинником, який зумовлює успішність 

“другого переходу”, є створення ряду інститутів, які “стають островами 

прийняття рішень серед течій політичної влади”. Для досягнення такого 

стану політика уряду та стратегія політичних та громадських сил має 

передбачати створення широкої коаліції на основі визнання спільною ціллю 

створення та зміцнення демократичних інститутів, що дозволяють ефективно 

вирішувати проблеми, отримані в спадок від авторитарного режиму [196]. 

Д. Фадєєв на основі досліджень процесів політичної модернізації країн 

Східної Європи та СРСР виокремлює подібні три етапи: криза авторитаризму 

та прояв ліберальних тенденцій, встановлення демократії, консолідація 

демократії, при цьому робить ряд акцентів на сутності розвитку внутрішніх 

змін. За його твердженням, криза інститутів авторитаризму в більшості 

випадків пов’язана з послабленням правлячої еліти та створенням її фракцій 

у результаті конкуренції та внутрішніх конфліктів, що відбувається на фоні 

зниження рівня її легітимності. Активізація суспільних рухів та формування 

опозиції зумовлює необхідність проведення реформування політичної 

системи у напрямі зміцнення наявної системи, створює передумови для 

розвитку демократичних процесів.  

На наступному етапі відбувається формування виборчого 

законодавства та на його основі багатопартійної системи, що зумовлює 

інституалізацію владних демократичних політичних інститутів. Особливий 

акцент автор робить на вирішенні проблеми територіальної організації 

держави, оскільки руйнування авторитаризму зумовлює відцентрові 

тенденції навіть в унітарних державах. Результатом таких перетворень постає 

необхідність проведення конституційного дизайну виключно на основі 

консенсусу провідних політичних сил.  

Консенсус, досягнутий у ході розробки та прийняття конституції, 

виступає підґрунтям консолідованої демократії, необхідної для забезпечення 

сприйняття нової політичної реальності старим бюрократичним апаратом та 

силовим блоком, які виступали основою підтримки авторитаризму. Відмова 
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від застосування репресивних заходів та радикальних дій зазначених сил 

свідчить про завершення етапу консолідації демократії [149]. 

Характерними рисами цих підходів є те, що вони аналізують практику 

та результати політичної модернізації конкретних країн, відповідні процеси в 

яких відбувались наприкінці ХХ століття у різних частинах світу з багатьма 

чинниками, які здійснювали на них вплив. Акцент, зроблений саме на 

політичній модернізації, дозволяє звузити поле дослідження до суто 

політичних чинників, які становлять, як зазначає низка дослідників 

(Д. Аптер, Г. Алмонд, Д. Пауеллом), першопричину процесу модернізації. 

При цьому рядом сучасних дослідників (Є. Мачкув, Клаус фон Бойме) було 

висунуто деякі вагомі зауваження до зазначених підходів: відсутність оцінки 

зовнішнього тиску зі сторони країн регіональних та світових лідерів та 

міжнародних організацій, не врахування економічних чинників та 

культурних особливостей суспільств. 

Виходячи з наведеного вище, виникнення множинних підходів у 

питанні перебігу процесу модернізації є підтвердженням неможливості 

простої екстраполяції норм та цінностей розвинутих демократичних країн на 

країни, що модернізуються, оскільки, як свідчить досвід модернізації, кожна 

країна має власну, особливу економіку, політичну систему та культуру 

суспільства.  

Однією з найуспішніших країн в цьому контексті є Японія, де, за 

твердженням С. Хантінгтона, відбулась «модернізація без вестернізації». 

Російський дослідник В. Хорос, аналізуючи досвід модернізації Японії, 

зауважує, що її успішність стала наслідком адаптації до національних 

традицій країни [156]. На думку Д. Растоу, важливим зауваженням щодо 

досвіду Японії є те, у цієї країни у зв’язку з її географічним положенням не 

було альтернатив національній єдності, яка і виступила головним чинником 

успіху модернізації. 

У такому контексті важливим постає питання виокремлення чинників, 

які забезпечують ефективність проходження процесу модернізації. При 
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цьому одним із необхідних чинників модернізації є врахування національних 

політичних, культурних норм та традицій, а також рівня їх розвитку, що 

дозволить максимально ефективно вбудувати нові політичні інститути, 

норми та цінності. 

Необхідною умовою для успішності модернізації є наявність єдиного 

потужного політичного суб’єкта, здатного взяти відповідальність за 

проведення корінних політичних та економічних змін і об’єднати суспільство 

та владу в умовах неминучих криз та конфліктів, що виникатимуть у її 

процесі. Цим суб’єктом виступає консолідована політична еліта з чітко 

окресленим вектором розвитку суспільства та зовнішньополітичних 

орієнтацій.  

Відповідно до загальноприйнятого визначення політична еліта є 

меншістю суспільства, яка становить самостійну вищу, відносно 

привілейовану групу, наділену особливими соціальними та політичними 

якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, 

пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї. [102]. Або, 

за визначенням Г. Моски, політична еліта – організована невелика група 

найактивніших у політичних відносинах людей, орієнтована на завоювання 

та утримання влади з метою забезпечення власних інтересів [82]. 

В умовах транзиту демократії постає актуальним питання оновлення 

еліт, які, за визначенням Г. Моски, у демократичних суспільствах 

формуються в процесі виборів, за підсумками яких владу отримує одна або 

декілька осіб, навколо яких формується владна політична еліта. Відповідно 

до цього твердження формування еліти в Україні відбувається разом з 

виборами Президента України, який є її лідером та утверджує її політичну 

поведінку та культуру. Оскільки демократична зміна еліти можлива тільки 

шляхом проведення виборів або в результаті революційних перетворень, то 

це створює значні перешкоди в процесі модернізації системи [64]. 

Трансформація еліти передбачає якісні зміни в середовищі владної 

еліти: формування нової групи в правлячій еліті на чолі з новим лідером, або 
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завоювання влади контрелітою. Крім того, трансформація еліти може 

відбуватись за рахунок різкої зміни політичної платформи та шляхом 

включення представників контреліти. Відповідно, для суспільств, що 

трансформуються є характерними дві тенденції в процесі формування еліт: 

попередня еліта не втрачає повністю владу, а входить до складу нової еліти 

як її складова частина або як окремі представники, навіть за 

найрадикальніших сценаріїв змін, що відбулись. 

Характерними причинами такої тенденції є існування прихованої 

опозиції всередині старої еліти, яка в умовах втрати влади переходить на 

сторону переможців, бажання економічної еліти забезпечити подальше 

домінування, потреба еліти в представниках старого бюрократичного апарату 

для забезпечення функціонування держави, відсутність необхідної кількості 

підготовлених, часто вузькоспеціалізованих, управлінських кадрів. Крім 

того, в процесі трансформації еліти присутня тенденція до прихованого 

запозичення та копіювання політичної культури, цінностей, норм та традицій 

попередньої еліти, які іноді суперечать їх власним [83]. 

Важливим елементом політичної системи є громадянське суспільство, 

яке також виступає безпосереднім чинником модернізації. Громадянське 

суспільство є основою демократичної держави та ініціює в ній необхідні 

зміни: попереджає прийняття та впровадження хибних рішень та сприяє 

безконфліктному розв’язанню соціально-політичних проблем. Безпосередньо 

це стосується питань застосування владою насильства, обмеження 

політичних та економічних прав, а також попередження та подолання 

наслідків надзвичайних ситуацій.  

Особливістю функціонування громадянського суспільства у процесі 

трансформації посткомуністичних країн є поєднання авторитарних та 

демократичних елементів. Зокрема, за визначенням британського дослідника 

Р. Дарендорфа, особливістю формування громадянського суспільства в 

процесі транзиту демократії, на відміну від модернізованих суспільств, де 

воно сформувалось самостійно, є обмеженість часу та засобів на його 
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формування, і тому відбувається будівництво та стимулювання діяльності 

його об’єднань та інститутів як з’єднувальної ланки між владою та 

особистістю [34]. 

Визначальними характеристиками громадянського суспільства є: 

домінування приватної форми власності та захист інтересів власників; 

існування значного відсотка середнього прошарку суспільства; забезпечення 

гідних можливостей для самореалізації особистості; важлива роль в 

суспільстві правозахисних та громадських організацій та об’єднань; розвиток 

взаємовпливу громадських організацій і державних інститутів відповідно до 

принципу: політичність громадянського суспільства і громадянськість 

політичного [58]. 

Громадянське суспільство здійснює вплив на структури влади двома 

шляхами: 1) зворотнім, шляхом повідомлення влади про виникнення 

протиріч у суспільстві, у тому числі пов’язаних з її рішеннями, завдяки чому 

вона може своєчасно попередити переростання протиріч у кризові ситуації та 

кризи; 2) самостійно вирішувати значну частину протиріч, що виникають на 

місцевому рівні діяльності населення, не допускаючи виникнення кризових 

ситуацій та криз та не звертаючись до застосування авторитету та сили 

влади, забезпечуючи тим самим інтереси меншості та не допускаючи тиранії 

більшості [102]. Громадянське суспільство у такому контексті являє собою 

оперативний інструмент у формі різних центрів суспільної влади, які 

здійснюють вплив на прийняття та виконання владних рішень з метою 

попередження виникнення кризових ситуацій та політичних криз. Саме тому 

послаблення та спроби руйнування громадянського суспільства є однією з 

передумов встановлення авторитаризму.  

Соціальним фільтром формування громадянського суспільства є освіта, 

яка слугує соціальному відбору для каналів вертикальної та горизонтальної 

соціальної мобільності, вказуючи на тих громадян, які вважаються та є 

найбільш затребуваними у процесі функціонування суспільства. Тому 

освітня система відіграє вагому роль як у формуванні громадянського 



 

85 

 

суспільства, «забезпечуючи» його розумними, свідомими, активними 

особистостями, так і в процесі модернізації політичної системи, закладаючи 

через освітні програми основні траєкторії розвитку суспільства і держави. 

Важливим чинником модернізації є консолідованість суспільства, 

оскільки суспільство, яке перебуває в стані соціокультурної кризи, є 

кризовим суспільством. Такий стан суспільства характеризується 

специфічним поєднанням параметрів соціального та культурного розвитку, 

який перетинається з усіма сферами суспільного життя та характеризується 

низьким рівнем прогнозованості суспільної поведінки та його сепарацією за 

національними, релігійними та економічними ознаками, а також 

абсентеїзмом великих соціальних груп. 

Однією з особливостей політичної модернізації є загострення 

політичної боротьби різних інститутів влади за розширення власних 

повноважень за рахунок інших, оскільки в цей період відсутній чіткий поділ 

влади та відбувається інституційний дизайн. Саме тому, на думку 

А. Пшеворського, у цей час закономірно виникають конфлікти [117]. 

Нездатність еліт скерувати руйнівну силу конфліктів такого типу 

зумовлює виникнення парламентських, урядових та конституційних криз. 

Поєднання моментів актуалізації вищенаведених типів криз в одному періоді 

зумовлює виникнення кризи політичного режиму. Такими кризами в Україні 

були: інституційна криза 1993–1994 років, “Помаранчева революція”, 

“Євромайдан”. Ці кризи політичного режиму не мали наслідком 

урегулювання проблем інституційного дизайну, а в деяких аспектах 

законсервували та навіть поглибили їх. 

Проблема чіткого розмежування повноважень політичних інститутів 

залишається актуальною і на сьогодні, оскільки й надалі продовжує бути 

відсутня чітко вибудувана система стримувань та противаг. Втрата 

електоральної підтримки одним владним інститутом або зміна 

зовнішньополітичної обстановки матиме наслідком зміну співвідношення 

політичних сил, що неминуче призводитиме до намагань перерозподілити 
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наявні повноваження між політичними інститутами з метою утримання влади 

шляхом внесення змін до Конституції України, ангажованих рішень 

Конституційного суду України, проведення всеукраїнського референдуму та 

іншими шляхами. Подібні дії будуть делегітимізувати владні інститути. Крім 

того, досягнення нібито балансу сил несе ще одну загрозу, яка полягає у 

заморожуванні та затягуванні процесу модернізації. 

У цьому аспекті важливо звернути увагу на функціонування під час 

кризи політичних партій як носіїв політичної влади в суспільстві. Зокрема, 

характерною особливістю є те, що у періоди (виникнення кризових явищ) 

криз політичні партії створюють блоки та об’єднуються в коаліції для 

збереження наявної політичної системи та створення передумов для її 

подальшого функціонування. Після закінчення гострої фази, проходження 

точки біфуркації кризи політичні актори (політичні партії) зазвичай 

залишають коаліцію і починають акумулювати власні політичні ресурси для 

створення передумов для зайняття більш вигідної позиції у політичній 

боротьбі за владу, або місце у новій конфігурації (переформатованій) 

коаліції. У цей момент колишні союзники перетворюються на конкурентів за 

розширення різного характеру політичних ресурсів, так як мають одне 

електоральне поле. Тому шлях формування парламентських коаліцій у період 

кризи можна виразити наступною послідовністю: кризова ситуація – 

зближення позицій партій – формування коаліції – проходження гострої фази 

кризи – розпад коаліції – зміцнення позицій партій – затухання кризи – 

переформатування коаліції. 

Так, у процесі модернізації є висока вірогідність виникнення криз та 

конфліктів, політичної нестабільності, низького рівня керованості 

адміністративними одиницями та органами влади, зниження соціальних 

гарантій з боку держави, активізація різних форм суспільних об’єднань, 

існування неінституалізованих або альтернативних структур. Тому, оскільки 

у більшості випадків модернізація політичної системи зумовлена 
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необхідністю подолання політичної кризи, остання є безпосередньою 

складовою процесу еволюції системи. 

Більшість дослідників трансформаційних процесів у 

постсоціалістичних країнах до чинників політичних криз відносять такі: 

економічні (диспропорція розвитку секторів економіки, обмеженість ринків 

збуту, енергоємність виробництва); надмірна концентрація повноважень у 

центральних органах державної влади; жорстка централізована унітарна 

форма державного устрою; недостатньо розвинуте громадянське суспільство; 

наявність гібридних політичних режимів. 

Застосування структурно-функціонального підходу для аналізу 

стабільності політичної системи дозволяє виявляти зміни її параметрів, які 

здатні стати факторами виникнення політичної кризи (нестабільності). Зміни, 

які відбуваються у період трансформації політичної систем, можуть стати 

факторами кризи (нестабільності) за умови порушення функцій системи, або 

її складових. Порушення функціонування політичної системи визначаються 

за наступними параметрами: розподіл ресурсів у суспільстві, політичне 

управління, політична участь та представництво інтересів. Тобто 

неспроможність політичної системи функціонувати у заданому наборі 

характеристик провокує до наростання кризових явищ у різних її елементах 

та призводить до системної кризи, що, своєю чергою, дає поштовх до 

модернізаційних змін. Таким чином, можна вважати, що політична криза 

може виступати стимулом та інструментом ефективних суспільних 

перетворень, зокрема, у політичних системах колишніх республік СРСР, що 

нині перебувають у процесі трансформації. 

Конфлікти та кризи можуть виникати навіть у стабільних 

демократичних країнах, що пов’язано з дотриманням прав та свобод народу 

як суверену та тривалістю періоду демократичного існування. Особливим 

аспектом можливості виникнення політичних кризових ситуацій є 

необхідність реформування чи докорінної зміни структури політичної 

системи у зв’язку з розвитком та зростанням соціальної системи [63]. 
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Загалом можна виділити такі риси політичної кризи, які забезпечують її 

функцію як конструктивного чинника модернізаційних змін у суспільстві, а 

саме: виявляє похибки, недоліки у роботі державних механізмів; свідчить про 

необхідність перезавантаження системи державного управління; відкриває 

нові перспективи і можливості розвитку політичної системи; виявляє слабкі 

інституціональні зв’язки в структурі політичної системи; спонукає до пошуку 

нових механізмів суспільно-політичної трансформації тощо. 

Особливою формою політичної модернізації є транзит демократії, що 

передбачає не тільки трансформацію політичних інститутів, але й 

перетворення та розвиток нової політичної культури, традицій та морально-

етичного регулювання політичних відносин. Розглядаючи це питання щодо 

України, потрібно враховувати її радянське минуле, оскільки пострадянські 

країни мають ряд унікальних політичних, економічних та культурних 

особливостей, що зумовлені, насамперед, наслідками тривалого процесу 

радянізації суспільства. Тому транзит демократії на теренах СНД 

характеризують певні специфічні подібні риси, які є спільними для цієї групи 

країн. Однією з них є зворотний перехід від демократії до авторитаризму, 

який згідно з індексом демократії Economist Intelligence Unit станом на 

2016 рік здійснили 8 країн; 3 країни характеризуються перехідним режимом і 

тільки одна є демократичною [172]. 

Зворотний напрям трансформації політичних режимів від демократії до 

авторитаризму став провідною тенденцією у просторі СНД починаючи з 

початку ХХІ століття. До прикладу, з 2006 року, від початку проведення 

досліджень виданням Economist, ситуація з демократичними перетвореннями 

у країнах колишнього СРСР погіршилась: зменшилась кількість країн з 

демократичним режимом внаслідок їх повернення до групи країн з 

перехідним режимом та збільшилась кількість країн з авторитарним режимом 

за рахунок країн перехідного типу [205]. 

Необхідно відмітити, що з 2006 по 2017 роки у межах загальної 

тенденції зниження кількості демократичних політичних режимів деякі 
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країни здійснювали декілька разів переходи від авторитаризму до демократії 

та у зворотному напрямі. У деяких країнах, до прикладу в Туркменістані, що 

є найбагатшою країною на теренах СНД, суспільство прихильно ставиться до 

авторитаризму в обмін на певний рівень соціальних гарантій: незважаючи на 

авторитарний режим, влада Туркменістану користується значним фактичним 

рівнем підтримки населення, яке відповідно отримує певний рівень 

соціального забезпечення. 

Одним з головних факторів початку трансформації політичного 

режиму виступають різні типи криз у суспільстві. Зокрема, економічна криза 

у СРСР на початку 80-х років ХХ століття зумовила необхідність проведення 

економічних та політичних перетворень, які отримали загальну назву 

“Перебудова”. Половинчастість та недосконалість проведених як політичних, 

так і економічних перетворень у рамках “Перебудови”, спрямованих на 

збереження жорсткої централізації в межах єдиної держави, що не 

враховували національні інтереси суб’єктів федерації, зумовили структурну 

кризу, наслідком якої став розпад СРСР. 

Зі здобуттям незалежності Україна як органічна складова СРСР – 

жорстко централізована держава – продовжувала перебувати у стані як 

політичної, так і економічної кризи. Необхідність подолання криз в Україні 

зумовила продовження та поглиблення трансформації політичного режиму та 

проведення економічних реформ. Недосконалість і половинчастість 

політичних та економічних реформ і нереалістичні очікування громадян (до 

прикладу, Україна після здобуття незалежності буде жити як Італія) мали 

наслідком значне зростання рівня розчарування населення у демократії та 

міфологізацію радянського минулого як ідеалу соціальної справедливості. Як 

відзначає М. Рябчук, саме «утопічна візія» ліберальної демократії, ринкової 

економіки, європейської цивілізації лягла в основу «програми спільного 

майбутнього», яка об’єднала населення України на референдумі 1 грудня 

навколо ідеї незалежності [130]. 
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Відповідно, руйнування попередньої системи викликало спротив не 

тільки її прихильників, влади та бюрократичного апарату, а й значної 

частини населення. Наступного імпульсу процес модернізації отримав під 

час “Помаранчевої революції”, де переважали політичні гасла із закликами 

до впровадження демократичних цінностей. Однак після 2005 року в умовах 

активізації політичної боротьби серед політичної еліти ключові політичні та 

економічні реформи не відбулись, а стан транзиту було законсервовано. 

Процес трансформації політичного режиму в Україні значно ускладнюється 

тим, що за перші більш ніж два десятиліття в країні була побудована 

гібридна демократично-авторитарна система, яка насправді враховувала та 

обслуговувала інтереси обмеженої групи населення. 

Характерною рисою практично всіх країн колишнього соціалістичного 

табору є порушення функціонування розподілу ресурсів у суспільстві. 

Актуальною є ця проблема і для України, оскільки половинчасті економічні 

ліберальні реформи та недосконала законодавча база 90-х років мали 

наслідком різке та глибоке розшарування суспільства, падіння рівня життя 

абсолютної більшості населення та демографічні проблеми. Відсутність 

досягнення поставлених цілей з економічної модернізації стала ключовим 

наслідком проведених перетворень. Стабілізація економічної ситуації та 

зростання економіки, яке відбувалось у період 2000–2008 років було 

досягнуто значною мірою не за рахунок ефекту від модернізації економіки, а 

за рахунок низької бази для порівняння: у період 1991–1999 років відбулось 

падіння економіки у 2 рази, та в умовах сприятливої кон’юнктури на 

зовнішніх ринках на традиційну українську металургійну та 

сільськогосподарську продукцію [8]. Різке зниження світових цін на 

традиційні експортні групи товарів унаслідок світової економічної кризи 

2008–2009 років зумовило припинення зростання економіки України та її 

стагнацію до 2014 року. Необхідно зазначити, що рівень ВВП на душу 

населення в Україні найнижчий серед інших країн регіону, окрім Молдови, 
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що актуалізує демографічну проблему та проблему бідності, які мають 

опосередкований зв’язок з питанням демократичного транзиту.  

Незначна кількість представників “середнього класу” створює 

перешкоди на шляху формування громадянського суспільства, яке є одним з 

засобів прискорення демократичного транзиту у контексті становлення 

соціальної та правової держави. Крім того, громадянське суспільство відіграє 

ключову роль у питанні громадського контролю за діяльністю влади, який є 

особливо важливим у період становлення демократії. Оскільки в період 

демократичного транзиту відбувається будівництво інститутів влади, то 

громадянський контроль за цим процесом має запобігти концентрації 

владних ресурсів окремими інститутами з метою зловживання 

повноваженнями та попередити можливість установлення авторитарного 

режиму. Ще одна важлива роль громадянського суспільства в цей період 

полягає в забезпеченні легітимності влади та соціального стабілізатора 

суспільства шляхом виконання функції зв’язку між широкими верствами 

населення та елітою. Крім того, економічні негаразди створюють передумови 

для впливу та тиску зовнішньополітичних сил на політичну ситуацію в 

Україні з метою досягнення власних цілей.  

Трансформація в Україні політико-правових інститутів також стала 

важливим фактором нестабільності, оскільки інституційний дизайн відбувся 

шляхом копіювання західних демократичних норм та процедур на отриману 

у спадок радянську політичну систему. В таких умовах виявилась 

несумісність демократичних норм та процедур з домінуючими радянськими 

за сутністю політичними цінностями та культурою. Це отримало 

відображення у порушенні взаємодії в середовищі політичної еліти та 

спробах політичних акторів змінювати законодавство у власних інтересах 

для захоплення та утримання влади, результатом чого є низький рівень 

політичної культури та норм, який створює передумови для встановлення 

авторитарного режиму [59]. 
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Наслідками такої інституалізації стало порушення системи розподілу 

влади та механізму стримувань та противаг. Відповідно до Конституції в 

Україні встановлено змішану форму державного правління, але за період з 

1996 року періодично відбувались конституційні зміни, які змінювали 

президентсько-парламентську форму на парламентсько-президентську і 

навпаки. Імплементація таких змін безпосередньо залежала від посилення 

тенденцій до авторитаризму президента. Зокрема, у період діяльності на 

посаді Президента України Л. Кучми з 1996 року по 2006 рік діяла 

президентсько-парламентська форма правління. При цьому Л. Кучму не 

безпідставно звинувачували у спробах встановлення авторитарного режиму і 

політичних переслідуваннях представників опозиції та громадянського 

суспільства, що, зокрема, стали причинами “Помаранчевої революції”. Деякі 

дослідники відзначали специфічність форми правління в Україні та 

класифікували її як напівпрезидентську республіку з високим індексом 

президентської влади [18]. 

У процесі врегулювання кризи за результатами переговорів влади та 

опозиції за участі міжнародних представників Верховною Радою України 

були внесені зміни до Конституції України, спрямовані на ліквідацію 

концентрації широких повноважень Президента України для попередження 

відновлення авторитарних тенденцій. У результаті таких змін за 

президентства В. Ющенка, з 2006 року по лютий 2010 року, центр влади 

частково змістився до парламенту, що зумовило загострення протистояння 

між президентом та парламентом, оскільки зміни до Конституції України 

носили половинчастий характер та впроваджували недосконалу систему 

стримувань і противаг: з однієї сторони, повноваження президента були 

обмежені, але з іншого боку –парламент не отримав повноцінних 

повноважень, характерних для парламентської форми правління [18]. 

Особливого загострення ситуація набула в період розділеного правління за 

результатами парламентських виборів 2006 року, коли фактично законодавча 

та виконавча влада стали опозиційними до Президента України. 
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Намагаючись утримати владу, В. Ющенко почав зміщувати центр влади та 

дублювати виконавчу владу, використовуючи підконтрольні йому органи – 

Секретаріат Президента України та Раду національної безпеки та оборони 

України. Парламент своєю чергою намагався законодавчо обмежити 

повноваження Президента України В. Ющенка. Наслідками такого 

загострення протиріч стали політичні кризи 2006, 2007 та 2008 років, які 

дискредитували парламент. 

Загалом особливістю сучасного політичного режиму України є те, що 

він нестабільний, але стійкий, за умови відсутності зовнішньополітичного 

тиску. Це пояснюється тим, що в період незалежності при посиленні 

авторитарних тенденцій у процесі демократичного транзиту одночасно 

посилювався тиск з боку громадянського суспільства на владу з метою 

збереження демократичного політичного режиму. Виявами такої корекційної 

діяльності стали кризи, які відбувались у вигляді громадянської непокори: 

“Україна без Кучми”, “Помаранчева революція”, “Євромайдан” та інші. 

Виразом такого існування є парабола, де її рівновіддалені кінці є 

авторитаризмом та демократією, а Україна розміщена в проміжній точці – в 

“застряглому” транзиті демократії [94]. Динаміка цього процесу полягає в 

тому, що після етапу поглиблення демократичного транзиту внаслідок кризи 

відбувається наростання авторитарних тенденцій (повернення в застряглий 

транзит), після яких слідує криза, яка дає поштовх до поглиблення 

демократичних тенденцій розвитку, після чого влада намагається зміцнити 

власні позиції (авторитарні тенденції), що провокує чергову кризу. Таким 

чином, перехід до демократії відбувається надзвичайно повільно і виключно 

з урахуванням інтересів політичної еліти. 

В умовах відсутності зовнішнього тиску Україна в такому стані могла б 

перебувати тривалий період, оскільки в цьому стані сформувалась наявні 

політична еліта та політична система суспільства. Забезпечення 

поступального руху в таких умовах можливе за наявності зовнішнього тиску, 

оскільки внутрішнього тиску громадянського суспільства, яке перебуває в 
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стані формування, не завжди достатньо. В такому процесі кризи виступають 

не тільки неодмінним, але й необхідним елементом розвитку демократії у 

вигляді своєрідного каталізатора демократичного транзиту. Особливістю 

цього процесу є те, що лідери громадянського суспільства виступають у ролі 

своєрідної контреліти, поборників демократичних тенденцій на противагу 

владі та частині офіційної опозиції. 

Необхідно зазначити, що внесення змін до Конституції України під час 

врегулювання політичної кризи 2004–2005 років мало на меті не стільки 

необхідність зменшення обсягу повноважень президента, як створило 

небезпечний прецедент внесення змін на догоду певним політичним силам, 

який сповна проявив свою надзвичайну небезпеку вже на початку каденції 

наступного президента. 

Перехід від авторитарного режиму спровокував перманентне 

реформування політичної системи та загострив боротьбу елітарних груп, що 

стало дестабілізуючим елементом у функціонуванні різних гілок влади. 

Відбулась активізація протиріч, накопичених за роки Президента України 

Л. Кучми, політичних еліт щодо напрямів реформування та розвитку 

економічної, безпекової, гуманітарної та зовнішньополітичної сфер. 

Використання політичними елітами можливих векторів розвитку у боротьбі 

за владу спричинило світоглядний розкол населення України. Оскільки 

головним індикатором політичної приналежності стала підтримка культурно-

цивілізаційного напряму розвитку, то відповідно до нього відбулось і 

структурування партійної системи України. Розподіл парламентських 

політичних партій умовно відбувся на два табори – “євроатлантичні” та 

“проросійські”, що тільки посилило культурно-етнічну та 

зовнішньополітичну ідентифікацію громадян. 

Штучна актуалізація питання світоглядного розколу в процесі 

активного включення до партій представників національних фінансово-

промислових груп зумовила їх делегітимізацію та перетворення на виразника 

інтересів економічної еліти. Внаслідок цього відбулось зниження значення та 
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ролі партій у політичному житті, що не було нівельовано навіть за рахунок 

запровадження пропорційної виборчої системи, в рамках якої взаємодія 

партій з громадянами відбувалась виключно в періоди проведення виборчих 

кампаній з односторонніми каналами зв’язку, що не передбачали 

артикуляцію запитів виборців. Сформована таким чином партійна система не 

виступала виразником інтересів громадян та, відповідно, не тільки не 

стабілізувала політичну систему, а й сама виступала чинником виникнення 

парламентських та урядових криз внаслідок посилення впливу великого 

бізнесу. Фактична відсутність політичних традицій врегулювання криз та 

конфліктів, а також незакінчена конституційна інституалізація, створили 

передумови для їх загострення та динамічного розвитку, що мало наслідком 

тривалі періоди політичної нестабільності. 

Оскільки В. Янукович, перебуваючи в опозиції в період 2005–

2010 років усвідомив обмеженість президентської влади в умовах коабітації 

та складність врахування інтересів представників коаліції Верховної Ради 

України, тому відразу після обрання Президентом України у 2010 році 

відновив повноваження президента шляхом скасування змін до Конституції 

України, прийнятих у 2004 році рішенням Конституційного Суду України. 

Так, В. Янукович, сконцентрувавши значні повноваження, створив дисбаланс 

системи розподілу влади, а послабивши опозицію та громадянське 

суспільство, фактично встановив авторитарний режим в Україні, який було 

ліквідовано 21 лютого 2014 року Верховною Радою України шляхом 

відновлення парламентсько-президентської форми державного правління.  

Необхідно відмітити, що, незважаючи на високу частоту виникнення 

криз в період незалежності, вибори в своїй більшості були виходом з кризи, а 

не причиною її виникнення, окрім “Помаранчевої революції”. Отже, можна 

констатувати, що зі зростанням активності політичного життя відбувався 

спад інтенсивності політичної участі. Таким чином прослідковується 

взаємопов’язаність процесу модернізації та причин політичних криз та 

конфліктів. Характерною особливістю політичних систем, що перебувають в 
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процесі модернізації є взаємопов’язаність виникнення криз у політичній та 

економічній сферах.  

Значна частина конфліктів за період незалежності України мають 

інституційний характер, оскільки перманентна зміна Конституції та 

законодавства, що стосується розподілу повноважень та правових 

взаємовідносин між різними органами влади призводить до порушення 

балансу влади та принципу його розподілу по вертикалі та горизонталі.  

Одним з головних моментів є пропорційний розподіл влади між 

президентом, парламентом та урядом. У цьому контексті заслуговує на увагу 

проблема повноважень Адміністрації Президента України, так як вона з 

точки зору функцій та структури частково перебирає на себе повноваження 

уряду країни, що провокує постійне виникнення політичних конфліктів. 

Досвід 2005–2014 років показує, що в моменти загострення протистояння 

між Президентом України та урядом Адміністрація Президента блокувала 

діяльність Кабінету Міністрів та намагалась практично перебирати його 

повноваження. 

Змішана форма державного правління – парламентсько-президентська 

республіка – в українських реаліях виявилася найконфліктнішою внаслідок 

внесення часткових змін до Конституції для розв’язання політичної кризи у 

2004 році. Оскільки і парламент, і президент обираються шляхом народного 

голосування, то визначають себе виразниками інтересів народу України. Ця 

ситуація ускладняється трансформацією партійної системи України, що на 

2015 рік визначається як система поміркованого плюралізму. Оскільки жодна 

з парламентських партій не має більшості у парламенті, а уряд сформований 

на квотній основі коаліції партій, то відбувається постійна боротьба за владу 

як всередині парламенту, так і уряду. Крім того, боротьба політичних партій 

пов’язана з тим, що всі партії коаліції мають практично спільне електоральне 

поле та подібні ідеологічні засади. Власне боротьба політичних партій 

відбувається не стільки за напрям розвитку суспільства, скільки за 

монопольне становище у владі.  
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Парламентська криза в Україні має двояке походження. Першою 

підставою є спроби усунення та формалізації ролі парламенту у прийнятті 

важливих державних рішень. У випадках відмови частини депутатів зі складу 

коаліції підтримувати законопроекти, запропоновані урядом або 

Президентом України, необхідну підтримку надають позафракційні депутати 

або представники опозиції. Вибори до Верховної Ради України 2014 року не 

змогли подолати делегітимацію парламенту, яка відбулась у 2011–

2014 роках. Характерними рисами: залишається голосування депутатів за 

законопроекти, які були внесенні в “останній момент” без проходження 

процедури обговорення та внесення змін. 

У цьому контексті важливим є синергетичний аналіз флуктуацій, що 

накопичуються в Україні і можливого їхнього впливу на політичну систему. 

Тому необхідно враховувати унікальну специфіку природи державного 

устрою, оскільки в складі України наявні адміністративні та адміністративно-

територіальні одиниці різного порядку: Автономна Республіка Крим, області 

та міста з особливим статусом Київ та Севастополь. Особливої уваги в цьому 

контексті заслуговує процес набуття Кримом статусу автономії, оскільки в 

1954 році Крим був переданий до складу УРСР у статусі області і 

продовжував так існувати до 20 січня 1991 року [144]. Під час підготовки до 

підписання нового так званого союзного договору СРСР, повернення на 

батьківщину кримських татар та проголошення Декларації про державний 

суверенітет України влада та домінуюче російськомовне населення Криму 

намагались забезпечити врахування власних політичних та культурних прав 

у майбутньому. Зокрема, 20 січня 1991 року в Криму було проведено перший 

в СРСР місцевий референдум, рішенням якого стало набуття Кримом статусу 

автономії. Зміни, схвалені на референдумі в Криму 12 лютого 1991 року, 

були підтримані Верховною Радою УРСР та імплементовані до Конституції 

УРСР [108]. Крім того, Верховна Рада УРСР надала право Верховній Раді 

Кримської АРСР підготувати Конституцію Криму. Політичними наслідками 
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референдуму стали спроби окремих політичних сил за підтримки Росії 

отримати повну незалежність в період 1991–1995 років. 

Подальший розвиток подій у СРСР зумовив прийняття Акта 

проголошення незалежності України та підготовку до Всеукраїнського 

референдуму 1991 року. Варто зазначити, що висловлений рівень підтримки 

незалежності України на референдумі в Криму виявився найнижчим серед 

інших регіонів і склав усього 54%. 

Спроби змінити статус Криму розпочались відразу після проголошення 

незалежності України. Зокрема, 4 вересня 1991 року під час позачергової 

сесії Верховної Ради Кримської АРСР було прийнято Декларацію про 

державний суверенітет Республіки Крим з наголосами про перебування у 

складі України та участь у розробці нового союзного договору СРСР [36]. 

Необхідно зауважити, що такі формулювання були безпосередньо 

пов’язані з подальшою невизначеністю долі СРСР та трагічними подіями 

щодо автономних утворень, що намагались отримати незалежність (Нагірний 

Карабах, Чечня, Придністров’я). Важливу роль у цих подіях відігравала 

загальна ситуація у двосторонніх відносинах України та РФ, що склалась 

станом на початок 1992 року: приналежність та питання розподілу 

Чорноморського флоту, статус та перспективи тактичної та стратегічної 

ядерної зброї на території України, розрив економічних зв’язків та 

накопичення газових боргів.  

Варто зауважити про особливості здобуття незалежності України в 

рамках розподілу закордонних активів та озброєнь СРСР. Одним з головних 

елементів визнання міжнародною спільнотою, насамперед США та країнами-

учасниками ядерного клубу, незалежності України стало набуття 

без’ядерного статусу та ліквідація стратегічних озброєнь. Це питання 

займало особливе місце в переліку складних питань двосторонніх відносин з 

РФ, яка використовувала пакетний підхід до питання переміщення 

стратегічних ядерних озброєнь, а особливо тактичних ядерних боєзарядів, які 
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могли використовуватись підрозділами ЗС України без відома Росії, на 

територію РФ, та визнання приналежності Криму Україні. 

При цьому варто зауважити, що навіть за таких умов ряд російських, у 

тому числі демократичних, політиків скептично відносились до належності 

півострова Крим Україні та вважали, що перебування Криму в складі 

України є суперечливим та неоднозначним рішенням [28]. Зокрема, 

припиненню дискурсу на тему належності Криму Україні та переміщенню її 

в маргінальну, шовіністичну, площину сприяла тільки та обставина, що 

Україна повністю перемістила тактичні та стратегічні ядерні озброєння на 

територію РФ. Так, зокрема, один з ідеологів російських ліберальних реформ 

та прихильників демократичного розвитку, колишній заступник голови уряду 

РФ Є. Гайдар у власній праці констатував, що за концентрацію радянських 

ядерних озброєнь на власній території Росія мусила заплатити велику 

політичну ціну: відмовитись від Криму [27]. 

На цьому фоні з метою посилити переговірні позиції РФ з Україною з 

вищезазначених питань Верховна Рада Кримської АРСР, яка орієнтувалась 

на РФ та підтримувалась представниками російського командування 

Чорноморського флоту, 26 лютого 1992 року прийняла рішення про зміну 

власної назви на Республіку Крим, 5 травня ухвалила акт про проголошення 

державної самостійності Республіки Крим, 6 травня прийняла Конституцію 

Республіки Крим як демократичної держави у складі України [42]. 

Використовуючи політичну кризу 1993–1994 років і намагаючись 

посилити статус органів влади, 14 жовтня 1993 року парламент Криму 

ухвалив закон “Про президента Республіки Крим” [46] та призначив вибори 

президента на 16 січня 1994 року, в результаті яких перемогу здобув 

представник проросійських сил, який виступав за приєднання Криму до РФ 

Ю. Мєшков. Відразу після приходу до влади Ю. Мєшков оголосив про 

проведення опитування громадян Республіки Крим щодо питань посилення 

самостійності Криму та введення подвійного громадянства, яке було 

проведено одночасно з виборами до парламенту України. Результати 
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опитування не були прийняті владою України, частина указів президента та 

Верховної Ради Криму була скасована, а посаду президента Криму 

ліквідували у 1995 році [45]. 

Таким чином, тимчасове врегулювання ситуації в Криму відбулось за 

безпосередньої участі РФ, яка використовувала приналежність Криму як 

інструмент для досягнення власних зовнішньополітичних цілей. Перебування 

на території Криму Чорноморського флоту РФ та химерний автономний 

статус утворення на тривалий період забезпечували Росії інструменти впливу 

на напрями зовнішньої політики України.  

Отже, стабілізація ситуації на півострові частково силовим шляхом, 

через безпосереднє підпорядкування силового блоку центральним органам 

влади України, та політичним, через закріплення в Конституції України 

статусу автономії, лише тимчасово зняло причини виникнення криз. Крім 

того, відцентрові процеси пригнічувались тим, що протягом всієї історії 

незалежної України Крим був глибоко дотаційним регіоном. Але 

неврегульованість статусу кримськотатарського народу та консервація 

невизначеного положення українців на півострові продовжували 

зумовлювати зростання націоналізму у середовищі російськомовного 

населення, який починаючи з початку 2000 років активно підтримувався та 

розвивався владою РФ. На цьому фоні відбувались постійні спекуляції щодо 

ісламізації та українізації півострова на противагу діяльності Росії через 

Чорноморський флот як гарант безпеки, оскільки відповідно до перепису 

населення 1989 року росіяни становили 67% населення, а українці – близько 

26%, при тому, що близько 48% українців вважали російську мову рідною. 

Особливої уваги в цьому контексті заслуговує питання забезпечення 

політичних, економічних, релігійних та культурних прав депортованого 

кримськотатарського народу, оскільки репатріація відбувалась без належного 

підходу з боку України до реалізації їх прав як корінного народу Криму. 

Зокрема, з 1991 року владою ігнорувалось вирішення питання забезпечення 

земельними ділянками депортованих осіб, щоб не допустити порушення 
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примарної стабільності. Не краща ситуація склалась і з реалізацією 

культурних прав меншини, оскільки в Криму згідно з Всеукраїнським 

переписом населення 2001 року росіян проживало 58%, українців – 24% 

кримських татар – 12%, абсолютну більшість складають російськомовні 

школи (330 одиниць), українські – 7, кримськотатарські – 15 [135]. Реалізація 

політичних прав кримських татар відбувається подібно до інших 

національних меншин України шляхом включення їх представників до 

виборчих списків політичних партій.  

Нормативно-правове розмежування повноважень місцевих органів 

Криму та органів центральної влади не забезпечило стабільної діяльності 

виконавчої та законодавчої влади на півострові. Це пояснюється тим, що 

голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначався Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим за поданням Президента України, що 

фактично означало безпосередню підпорядкованість Україні та було 

постійним подразником у взаємовідносинах. Зокрема, починаючи з початку 

2000 років, більшість керівників Ради міністрів АРК були не з місцевого 

населення, що вкрай негативно сприймалось місцевим населенням, а 

особливо ця проблема стала актуальною після 2010 року. При цьому 

наявність одного автономного утворення окремими національними 

меншинами та політичними групами розглядалась як можливість власних 

утворень для забезпечення своїх політичних, економічних та культурних 

потреб.  

Зокрема, подібна ситуація виникла на території Донецької та 

Луганської областей у 1994 році, внаслідок чого було проведено “Обласне 

консультативне опитування в Донецькій і Луганській областях”, яке 

відбулося 27 березня 1994 року. Основними причинами, що передували вище 

зазначеному опитуванню були складна економічна ситуація в Україні на 

початку 90-х років ХХ століття, значна частина російськомовного та 

русифікованого населення (“радянські люди”, “народ Донбасу”). 

Представники різних політичних сил, фінансово-промислових груп 
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(“червоних директорів”), громадських та профспілкових організацій 

спекулювали на цих темах для досягнення та задоволення власних 

політичних та економічних інтересів. Результати “обласного 

консультативного опитування” були використані для тиску на центральні 

органи влади України в ході призначень до уряду та проведення дострокових 

парламентських та президентських виборів, оскільки початково 

запланований всеукраїнський референдум щодо довіри (недовіри) 

Президенту та Верховній Раді України мав би наслідком проведення 

дострокових виборів [110]. Такий результат мав би місце, оскільки 

депутатський склад Верховної Ради України, попередні вибори до якої 

відбулись ще 1990 року, в умовах керівної ролі КПРС, хоча й з певними 

демократичними елементами, не відповідав політичним та економічним 

реаліям 1994 року, що пояснювалось втратою легітимності більшістю 

депутатів тогочасного складу парламенту. Це підтвердили результати 

виборів до Верховної Ради 1994 року, за результатами яких склад парламенту 

оновився приблизно на 80%. 

Необхідно зауважити, що одночасно з безстроковим страйком шахтарів 

відбувалось відновлення (формально – створення) Комуністичної партії 

України. Так, 19 червня 1993 року на з’їзді у Донецьку було проголошено її 

створення та обрано керівника, яким став П. Симоненко, на той час 

заступник генерального директора корпорації “Укрвуглемаш”, що мала стати 

виразником інтересів російськомовного населення промислових регіонів 

України і за підсумками парламентських виборів отримала 90 депутатських 

мандатів. 

Крім того, представник Донецької області Ю. Звягільський у червні 

1993 року був призначений Першим віце-прем'єр-міністром України, а з 21 

вересня 1993 року став виконувачем обов’язків Прем'єр-міністра України, а 

віце-прем’єр-міністром України з питань зовнішньоекономічної діяльності та 

інвестицій – представник Луганської області В. Ландик. Унаслідок змін в 

уряді та проведення парламентських та президентських виборів відбулось 
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посилення позицій представників східних областей України у владі, а 

питання надання особливого політичного, економічного та культурного 

статусу для регіону були тимчасово зняті з порядку денного – до наступних 

виборів. 

Найбільш ґрунтовним та тривалим наслідком політичних подій 1993–

1994 років став свідомо спровокований у політичних цілях “світоглядний” 

розкол щодо напряму майбутнього розвитку України на дві частини, який з 

часом за рахунок політичних спекуляцій тільки поглиблювався. 

У черговий раз питання отримання статусу автономного утворення на 

сході України набуло в період “Помаранчевої революції”. Представники та 

прихильники кандидата в Президенти України В. Януковича 

використовували можливість створення автономії для тиску на владу та 

команду кандидата В. Ющенка з метою визнання законності обрання його 

Президентом України. Зокрема, 28 листопада 2004 року в м. Сєвєродонецьк 

відбувся так званий “Всеукраїнський з'їзд народних депутатів і депутатів 

місцевих рад”, під час якого підтверджено обрання В. Януковича 

Президентом України, а у іншому випадку оголошено про проведення 

референдуму щодо зміни адміністративно-територіального устрою України 

та створення Південно-Східної Української Автономної Республіки [123]. 

Особливістю заходу, що відбувся, була присутність представників влади 

Росії в якості приватних осіб, які вперше почали підтримувати проведення 

адміністративних реформ в інтересах російськомовного населення [167]. 

Наступний так званий “Всеукраїнський з'їзд народних депутатів і 

депутатів місцевих рад” у 2008 році відбувався за безпосередньої підтримки 

представників офіційної влади РФ, які використали захід для просування ідей 

федералізації України, зміни вектору зовнішньої політики, поглиблення 

культурного розколу, утвердження російської мови як другої державної та 

захисту Російської православної церкви (в контексті створення помісної 

церкви в Україні) [26]. 
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Подібним чином, перманентно, за активної підтримки російських 

спеціальних служб, відбувається актуалізація питання, з якого у 1991 році 

було проведено обласний референдум про створення автономного 

утворення – “спеціальної самоврядної території” – етнографічної групи 

русинів у рамках Закарпатської області. Разом з цим, у Закарпатті 

представники угорської національної меншини, за підтримки активної 

підтримки державних органів влади Угорщини, вимагають створення 

Притисянської адміністративної територіальної одиниці на правах автономії 

в місцях компактного проживання національності у прикордонних із 

Угорщиною районах області, першим кроком до створення якої має бути 

організація Притисянського виборчого округу як своєрідної політичної 

автономії. Проект створення автономії, але вже в розмірах Закарпатської 

області, підтримується і націоналістичною ультраправою партією “Йоббік”, 

яка має власних депутатів у Європейському парламенті та ініціює подання 

судових позовів проти України за неналежне забезпечення прав національної 

меншини угорців. 

Тимчасове та часткове вирішення цієї проблеми відбулося після 

прийняття Верховною Радою України Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» від 24 вересня 1997 року, яким передбачалося утворення 

Центральною виборчою комісією одномандатних виборчих округів з 

урахуванням адміністративно-територіального устрою України та 

компактності проживання національних меншин. Зокрема, в законі 

наголошувалось, що місцевості, в яких компактно проживають окремі 

національні меншини, не повинні виходити за межі одного виборчого округу, 

а у випадках, коли кількість виборців, що належать до національної 

меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного виборчого 

округу, округи формуються таким чином, щоб хоч би в одному з них 

виборці, що належать до національної меншини, становили більшість від 

кількості виборців у виборчому окрузі [44]. На основі цього закону було 

прийнято рішення ЦВК про створення в Закарпатті 72-го виборчого округу з 
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центром у м. Берегове, де більшість виборців складали угорці. Перемогу 

цьому окрузі здобув угорець М. Ковач. 

Подібною за розмірами до угорської є національна меншина румунів в 

Україні, більшість якої компактно проживає на території декількох районів 

Чернівецької та Закарпатської областей. Політична активність румунського 

населення нижча за угорську спільноту, що можна пояснити більшою 

реалізацію культурних прав спільноти, оскільки де-факто в межах 

Чернівецької області румунами реалізовано своєрідну культурну автономію з 

загальноосвітніми і вищими навчальними закладами та друкованою пресою.  

Особливе місце серед національних меншин представляє громада 

поляків, яка внаслідок проведення операції “Вісла” в Україні хоча й значна за 

розмірами, але не має місць компактного проживання, а більшість її 

представників асимілювалась та є україномовними. 

Оскільки положення, що забезпечували присутність у парламенті 

представників національних меншин, у наступній редакції Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року було 

вилучено і в наступних змінах, що вносились до виборчого законодавства 

подібні положення більше не знаходили відображення, в подальшому 

представники національних меншин інтегрувалися до складу різних 

політичних сил. Особливо це питання стало актуальним із запровадженням в 

Україні пропорційної виборчої системи із закритими списками.  

Отже, причини виникнення політичної кризи в Україні були отримані в 

спадок від УРСР, де в умовах, тотального обмеження, політичних, 

культурних та релігійних прав національних меншин жорстко централізована 

унітарна форма державного устрою забезпечувала певну стабільність 

функціонування. Спроби влади в процесі демократичного транзиту 

продовжувати використовувати для досягнення власних політичних інтересів 

жорстко централізовану систему державного управління зумовили 

виникнення та накопичення цілого ряду структурних флуктуацій. У процесі 

трансформації політичного режиму в результаті попереднього штучного та 
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необґрунтованого обмеження політичних та культурних прав національних 

меншин утворився потужний запит на їхню самореалізацію. Відсутність дій 

офіційної влади у напрямі забезпечення їхніх прав створила передумови для 

їх використання у власних інтересах як внутрішніми політичними силами, 

так і зовнішньополітичними гравцями. 

Таким чином, накопичені структурні флуктуації (відсутність 

структурних реформ, жорстка централізація та інші) в період незалежності 

стали важливим фактором політичної кризи, вихід з якої можливий шляхом 

проведення децентралізації, адміністративно-територіальної реформи та 

забезпечення культурних та політичних прав національних меншин. 

Поглиблення трансформації політичного режиму в цьому аспекті має 

забезпечити стабільно врівноважену діяльність як місцевих органів влади, 

так і законодавчої та виконавчої влади України. Таким чином, належність до 

певної національної меншини є не тільки культурним фактором, але й 

відіграє роль політичної мобілізації. Тому актуальним залишається 

поглиблення формування громадянського суспільства з ідеєю належності до 

України як механізму запобігання міжетнічних конфліктів та популяризації 

ідей толерантності та плюралізму. 

Складність процесу модернізації посткомуністичних країн полягає у 

відсутності консолідації суспільства та еліти щодо необхідності її 

проведення. Це зумовлено тим, що частина еліти та населення не поділяє її 

цінностей та вважає, що вона є відповіддю на нові зовнішні умови, і 

намагається пристосувати її результати до наявних традицій та цінностей. У 

таких умовах відбуваються половинчасті реформи, щоб ще протягом певного 

часу стримати комплексний розвиток суспільства та зберегти наявну 

систему. 

Російські дослідники виокремили основні внутрішні чинники, які 

впливають на процес модернізації країн колишнього СРСР: відсутність 

консолідованої позиції у суспільстві щодо необхідності її проведення; 

складність економічної модернізації на засадах постіндустріального 
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суспільства та домінуючої частки середнього та малого підприємництва; 

відсутність консолідованої демократичної еліти; недосконалість правового 

поля та корумповані суди, низький рівень захисту інвестицій; низька 

політична стабільність та структурні деформації економіки [61]. 

Безпосередньо це знаходить відображення в роки діяльності Верховної 

Ради України І скликання, сформованої за результатами виборів 30 березня 

1990 року, коли в парламенті було створене формально демократичне 

депутатське об’єднання “Група 239” з представників ліквідованої КПРС, яке 

послідовно виступало за підписання Україною нового Союзного договору, а 

після остаточного розпаду СРСР, трансформувавшись, стало головним 

противником проведення корінних ліберальних економічних та політичних 

реформ [67]. Перенесення політичних норм, традицій та поширення 

цінностей, характерних для комуністичної еліти, прокомуністично 

налаштованими депутатами та вихідцями з “комсомолу”, створили значні 

перепони на шляху транзиту демократії, особливо в економічній сфері. 

Небажання впроваджувати зміни, які підривали їхнє становище, створило 

передумови для виникнення економічної кризи, що стала причиною 

політичної кризи 1993–1994 років.  

Депутатський корпус Верховної Ради України, обраний 1990 року, 

продовжував відігравати провідну роль в політичному житті в умовах 

запровадження посади Президента України та розширення компетенції 

уряду. Підтвердженням активної ролі депутатів колишніх членів КПРС стала 

відсутність підтримки чинного Президента України у 1993 році в результаті 

зниження його рейтингу в умовах економічної кризи та проведених 

непопулярних реформ, в той же час депутатський корпус почав підтримувати 

голову уряду Л. Кучму як більш рейтингового політика. 

У таких умовах сформована в радянський період контреліта, яка 

складалася з представників національно-демократичних партій та дисидентів, 

перебувала в парламентській опозиції практично весь період незалежності, 

допоки на початку 2000-х років не відбулося їх злиття з політичними 
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партіями та блоками лідерського типу. Застереження щодо подібного 

розвитку ситуації висувались рядом дослідників, зокрема американськими 

політологами Т. Карл та Ф. Шміттером, які зазначали, що таке неформальне 

об’єднання може зумовити появу “завмерлої” елітної та олігархічної системи, 

яка матиме негативні наслідки у довгостроковій перспективі для розвитку 

демократії [50]. 

Таким чином, на початку незалежності утворилась формальна 

демократія, яка створила передумови для перемоги на виборах Президента 

України Л. Кучми та формування відповідної еліти, що спричинило 

стримування модернізації та її проведення виключно в політичних та 

економічних інтересах еліти. Отже, в першій половині 90-х років в Україні в 

умовах наростання авторитарних тенденцій сформувалась владна еліта, 

консолідована на ідеологічному підґрунті. 

Відповідно до концепції трансформації еліти від авторитаризму до 

демократії, запропонованої Дж. Хіглі і Р. Гюнтером на основі досліджень 

модернізаційних процесів у країнах Латинської Америки та Південної 

Європи, українська еліта на початку 2000-х років була роз’єднаною, оскільки 

визначалася низьким рівнем ціннісного консенсусу і взаємодії між групами 

еліти та високою гостротою політичної боротьби. [29]; [30]. 

В таких умовах розколота еліта стає джерелом політичної 

нестабільності внаслідок загострення боротьби за владу, що створює 

передумови для виникнення політичних криз та конфліктів, які гальмують 

процес трансформації. Саме тому важливим питанням постає процес 

консолідації еліти, що сформує передумови для подолання системної 

політичної кризи, який ускладнений відсутністю єдності щодо мети розвитку 

України.  

Характерною рисою формування політичної еліти стала її клановість, 

яка була запозичена з радянського минулого. Клан у політичній сфері є 

неформальним, нелегітимним угрупованням представників еліти на основі 

спільних інтересів та регіонального походження, зі специфічними груповими 
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моральними нормами та цінностями, частково кримінальної культури, при 

цьому публічно визнає загальноприйняті правила поведінки. Характерними 

рисами клановості політики, яка бере свій початок з революції 1917 року, є 

існування неінституалізованих вищих державних органів, непрозорість 

прийняття рішень, які затверджують публічні органи влади, включення до 

його складу необхідних політиків шляхом підкупу та тиску, використання 

кримінального інструментарію для досягнення мети. За визначенням 

українського вченого М. Шульги, “сприятливим середовищем для розвитку 

кланів є така ситуація в суспільстві, коли ще не викристалізувались соціальні 

сили, які є соціальною базою влади, коли державна влада є слабкою, коли 

кризові явища в економіці, політиці, у соціальній сфері набувають 

велетенських розмірів. Саме у цій ситуації настає час кланів” [146]. 

Важливою особливістю сучасної еліти України є її розподіл на 

корпоративно-кланові групи, в яких зосереджені значні політичні, економічні 

та інформаційні ресурси, що шляхом формальних та неформальних відносин 

забезпечують власне представництво у парламенті шляхом патрон-

клієнтських взаємодій. Підтвердженням цього є наявність у кожній фракції 

Верховної Ради України одного або групи виразників інтересів провідних 

фінансово-промислових груп, зокрема «Систем Кепітал Менеджмент» 

Р. Ахметова (фракція «Опозиційний блок»), «Фінанси і кредит» К. Жеваго 

(фракція «Блок Юлії Тимошенко»), І. Коломойський (фракція «Блок Петра 

Порошенка – Солідарність»), Г. Суркіс (фракція «Опозиційний блок») та 

інші. Таким чином, можна визначити що в Україні починаючи з 2005 року 

відбулось формування фрагментованої еліти, яка здійснює негативний вплив 

на модернізаційні процеси та виступає кризовим фактором. 

На сьогодні важливим залишається питання демократичної 

консолідації еліти шляхом консенсусу, що виступатиме своєрідним 

драйвером розвитку у процесі транзиту демократії: утвердження 

демократичних норм, цінностей та культури. 
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В умовах транзиту демократії дослідниками виокремлено два 

домінуючі варіанти консолідації еліти: “пакт” та “конвергенція” [41]. “Пакт” 

відбувається в умовах загострення конфлікту або кризи та передбачає 

раптову та усвідомлену перебудову структури та внутрішніх взаємовідносин, 

досягнення компромісів з головних питань, викликів та загроз, що постають 

перед суспільством. Прикладом виступає укладення “пакту Монклоа” з 

ініціативи короля Іспанії Х. Карлоса та голови уряду А. Суареса між 

лідерами всіх політичних партій Іспанії у 1977 році початково на один рік з 

метою подолання економічної та політичної криз, які розпочались у 1975 

році після смерті диктатора Ф. Франко. Укладення такої угоди, що 

передбачала ряд поступок, насамперед у політичній сфері, та конструктивну 

взаємодію різних груп еліти дозволило розпочати модернізацію країни та 

забезпечило політичну стабільність.  

Особливостями пакту є: наперед визначений чіткий термін його 

виконання, поступки та зобов’язання всіх зацікавлених сторін, що приймали 

участь у його розробці, напрями конструктивного співробітництва владних і 

суспільних сил у сфері “транзитного переходу” до демократії, підтримка всіх 

лідерів політичних парламентських сил, та закріплення його голосуванням у 

парламенті країни абсолютною більшістю голосів у якості програми дій 

уряду та парламенту, що носить обов’язковий до виконання характер з 

подальшим приєднанням громадських та релігійних організацій [91]. 

Відмінність українського Універсалу національної єдності 2006 року 

від “пакту Монклоа” полягає в тому, що його не підтримали лідер другої за 

величиною (129 депутатів) парламентської фракції “БЮТ” Ю. Тимошенко, та 

лідер фракції “Комуністичної партії України”(21 депутат) П. Симоненко (не 

підписав 6 пунктів з 27), що автоматично означало відсутність підтримки 

конституційної більшості; універсал не мав чіткого терміну дії, не було 

забезпечено його підтримку провідними релігійними та громадськими 

організаціям [147]. 
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У певних умовах тривалий процес досягнення взаємного примирення в 

результаті пакту завершується конвергенцією еліт, яка передбачає те, що 

влада та опозиція визнають демократичний режим як єдину можливу умову 

спільного існування. Поняття “конвергенція” передбачає процес узгодженого 

зближення еліт, зумовлений необхідністю мобілізації громадян для 

здійснення програми перетворень, забезпечення перемоги в виборчій 

кампанії та в процесі формування коаліції [121]. Характерною особливістю 

цього процесу є те, що за рахунок залучення політично активних громадян 

відбувається часткове або практично повне оновлення еліт за результатами 

виборів.  

Наслідками процесів “пакту” та “конвергенції” є консолідація 

демократичного режиму та встановлення консенсусно єдиної демократії. 

Деякі західні вчені вважають, що “конвергенція” еліт є еволюційним 

розвитком ситуації, досягнутої в результаті “пакту”. Зокрема, дослідники 

Дж. Хіглі і Р. Гюнтера, вважають, що “конвергенція” є наступним кроком 

демократизації (за результатами “пакту”), та її досягнення може бути 

тривалим процесом [41]. 

В цьому плані, очевидно, подальшим етапом транзиту має стати 

конвергенція еліт, що ґрунтується на конкуренції за загальновизнаними, 

узгодженими правилами. Як стверджує М. Михальченко, консолідація 

можлива “заради збереження злагоди в суспільстві, реформ і 

ненасильницької взаємодії груп, які змагаються між собою за владу на основі 

принципів мирного співіснування” [80]. 

Значна частина вітчизняних дослідників звертала увагу на пошук 

можливості вирішення проблеми консолідації еліти шляхом проведення 

позачергових виборів до Верховної Ради України одразу після здобуття 

незалежності України. Американський дослідник посткомуністичних 

трансформацій М. Макфол у своїй роботі, присвяченій трансформаційним 

процесам у Росії, де склалась на той час ще більш глибока політична криза в 

результаті протистояння Президента РФ Б. Єльцина та Верховної Ради 



 

112 

 

країни, зауважує, що відсутність рішення щодо розпуску парламенту 

пояснюється складною соціально-економічною ситуацією та відсутністю 

юридичних підстав [192]. 

Подібна ситуація сформувалась і в Україні в період 1992-1993 років 

внаслідок зниження рівня підтримки Президента України Л. Кравчука в 

умовах погіршення економічної ситуації та протистояння з урядом та 

парламентською більшістю, яка зайняла сторону прем’єр-міністра Л. Кучми, 

який користувався підтримкою населення. Оскільки конституційних підстав 

для розпуску Верховної Ради України не було, існувала висока вірогідність 

виникнення гострого конфлікту між сторонами з переростанням у силову 

боротьбу. Таким чином, внаслідок нездатності політичної еліти України 

досягти за допомогою компромісів консенсусу щодо напрямів розвитку 

трансформаційних процесів та зовнішньополітичних орієнтацій відбулось 

посилення політичної боротьби, результатом якої стало погіршення 

економічної ситуації та втрата перспектив інтеграції до євроатлантичних 

структур водночас із центральноєвропейськими країнами.  

Деформація політичної культури була зумовлена домінуванням 

комуністичної ідеології, яка зазнала відчутної ерозії в останнє десятиліття 

існування СРСР, зумовила політичну дезорієнтацію суспільства. В таких 

умовах атомізоване суспільство, яке звикло до патерналізму, сформулювало 

запит на харизматичного лідера, “сильну руку”, який би взяв 

відповідальність за напрям розвитку суспільства. Наслідком цього стало 

формування тенденцій до встановлення авторитарного режиму на чолі з 

Л. Кучмою, який в умовах непоступливості західних демократій щодо 

необхідності дотримання демократичних цінностей у політичній сфері, 

змінив зовнішньополітичну орієнтацію на східний вектор. 

Відсутність радикальних економічних перетворень в перші роки 

незалежності мала наслідком не тільки поглиблення економічної кризи та 

значне зниження рівня життя більшості населення, але й втрату на тривалий 

період перспектив економічного розвитку. В результаті незакінчених та 
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половинчастих економічних реформ на початку 90 років відбулось зростання 

рівня підтримки населенням та відновлення діяльності псевдо комуністичних 

партій в Україні: Комуністична партія України, Прогресивна соціалістична 

партія України, Комуністична партія України (оновлена), Партія «Союз», 

Слов'янська партія, ті інші.  

Новостворені партії, які в своїй більшості були апологетами 

відновлення СРСР та державного патерналізму, відкидали можливість 

радикальної трансформації економіки та західного вектору розвитку. 

Внаслідок поглиблення економічної кризи сформувався значний відсоток 

електорату, який забезпечував їм підтримку. Зокрема, в результаті реформ та 

нових економічних реалій відбулось: масштабне скорочення у 

промисловості, яка виявилась неконкурентоздатною, скорочення у Збройних 

силах, закриття збиткових шахт, скорочення робітників військово-

промислового комплексу, який в радянському оборонному замовленні 

складав понад 30%, ліквідація дотацій виробникам сільськогосподарської 

продукції. Особливо необхідно відмітити, що зі здобуттям незалежності 

Україна у спадок від СРСР отримала значну частину його армії: три 

прикордонні військові округи, які разом з підрозділами Ракетних військ 

стратегічного призначення налічували близько 1 мільйону особового складу 

[65]. Одним з прикладів визнання скрутного становища є прийняття 

Верховною Радою України та урядом ряду рішень щодо списання боргів з 

різних видів податків у період з 1991 по 1998 роки [43]; [111]. 

Характерною рисою для більшості працівників та службовців, що 

зазнали найбільших економічних втрат було те, що в період СРСР вони 

складали робітничу еліту з високим рівнем оплати праці та інших видів 

соціального забезпечення з боку держави. Зубожіння абсолютної більшості 

населення, постійна політична нестабільність та відсутність впевненості в 

майбутньому спровокувало дискредитацію ідеї національної державності 

серед значного відсотку населення в промислових регіонах України.  
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В таких умовах відбулось формування позитивного ставлення 

авторитарних тенденцій у суміжних державах та посилення “прорадянських 

поглядів” значної частини населення. В умовах економічної рецесії та 

періодичних політичних криз, що стали новим явищем політичного життя, 

відбулась певна ідеалізація радянської тоталітарної системи, незважаючи на 

переваги демократії, які виявились відразу зі здобуттям незалежності: 

плюралізм, свобода слова та віросповідання, можливість індивідуальної 

підприємницької діяльності. В період політичної кризи 1993-94 років 

відбулось найбільше зниження рівня підтримки незалежності в переважній 

більшості регіонів України, який склав лише 56% [145]. 

Однією з головних причин підвищеного рівня кризовості політичної 

системи України в перше десятиліття незалежності стала відсутність чітко 

сформульованого вектору інтеграції. З однієї сторони, Україна приймала 

активну участь у розвитку інтеграційних проектів в рамках СНД, а з іншої – 

розпочинала співробітництво з євроатлантичними об’єднаннями. В таких 

умовах досить часто одночасно ухвалювались рішення, що містили 

суперечності та не сприяли консолідації еліти щодо напряму розвитку 

зовнішньої політики. Зокрема, в постанові Верховної Ради України 

визначалось, що перспективною метою зовнішньої політики є членство в ЄС 

при продовженні розвитку співробітництва з СНД [109]. Невизнання 

інтеграції до ЄС та НАТО як провідного напряму зовнішньої політики 

України на початку незалежності зумовило активний дискурс щодо вибору 

вектору інтеграції, який з часом перетворився на тему для спекуляцій. 

Періодичне спекулювання, особливо в період передвиборчих кампаній, 

політичних сил щодо необхідності вибору певного напряму співпраці з 

країнами СНД чи Європи зумовили відсутність консолідації населення щодо 

напряму зовнішньополітичних орієнтацій. Уперше документально визначено 

мету повноцінної інтеграції України до ЄС та НАТО було у 1998 році 

Президентом України Л. Кучмою [143]. У таких умовах соціологічне 

дослідження, проведене у травні 1997 року проведе Інститутом соціології 
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НАН України, показало, що підтримують вступ до НАТО 37%, проти – 28%, 

а 34% респондентів не визначились. В ситуації відсутності чіткого 

декларування України вектору інтеграції, позиція ЄС та США визначалась 

нейтральністю та спостереженням, що зумовлювало невизначеність 

майбутніх перспектив.  

Активізація двосторонніх відносин України з НАТО та ЄС в кінці 90-х 

–на початку 2000 років відбулась вже в умовах розширення НАТО та 

активного формування Росією власних геополітичних інтересів. Відновлення 

регіональних амбіцій РФ зумовило помірковане ставлення ЄС та НАТО у 

вигляді формальної підтримки до перспектив інтеграції України.  

Своєрідним чинником, який здійснює вплив на посилення рівня 

кризовості політичної системи, є модель формування національної еліти. 

Зокрема, формування еліти відбулось не за рахунок представників широкого 

опозиційного руху до авторитарного комуністичного режиму, за прикладом 

країн Східної Європи, а в результаті приходу до влади представників 

виконавчої та законодавчої влади колишньої комуністичної бюрократичної 

та партійної еліти.  

Характерною рисою низького рівня розвитку політичної культури еліти 

є нездатність з боку влади визнати певний рівень прав та повноважень за 

опозицією, а опозиції своєю чергою визнати себе переможеним, що 

зумовлює перманентне загострення політичної боротьби у міжвиборчі 

періоди з метою посилення власних позицій та повного розгрому 

переможених, або для забезпечення реваншу. Такий високий рівень 

конфліктності еліти зумовлює періодичне виникнення урядових, 

парламентських та конституційних криз, які при накладенні у часі формують 

умови для виникнення кризи режиму. За роки незалежності України 

відбулось дві кризи такого типу: “Помаранчева революція” та “Революція 

гідності”, кожна з яких мала свою специфіку розвитку, але обидві 

актуалізували питання необхідності конституційного дизайну. 
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Розвиток громадянського суспільства, яке виступає специфічною 

групою тиску у відношенні до еліти, сприяє інституалізації демократичної 

етико-моральної регуляції політичних відносин, що є одним із факторів 

консенсусної консолідації політичної еліти.  

Питання формування консолідаційних основ отримує особливу 

важливість в умовах протидії агресії Росії, відновлення дії Конституції 

України у редакції 2004 року та децентралізації, які принципово змінили 

інституційні основи співпраці різних груп еліти та контреліти. Результатом 

таких інституційних змін стали нові причини конфліктів та криз, що стали 

проявлятись у вигляді нестабільності парламентської коаліції, відставки 

уряду в цілому та зміни окремих міністрів, а особливо в активізації боротьби 

фінансово-промислових груп за контроль над окремими органами державної 

влади та стратегічними державними підприємствами. Таким чином, можна 

констатувати, що на сьогодні, навіть в умовах фактичної війни, не відбулось 

консенсусної консолідації еліт, а агресія РФ і захист територіальної 

цілісності та незалежності як найвищих демократичних цінностей не стали 

основою її консолідації, на відміну від суспільства.  

Більшість дослідників політичної науки у широкому розумінні, до 

складу якої входять теорія міжнародних відносин, політична географія, 

геостратегія та геополітика, досить часто акцентують увагу виключно на 

позитивних аспектах просторового розташування України для політики, 

економіки та культури. Геополітичне положення України детермінується 

тим, що вона перебуває в зоні стратегічних інтересів трьох глобальних 

центрів сили ЄС, США та РФ. Взаємовідносини між останніми на сьогодні 

оформились у стратегічне протистояння та стримування, зокрема і на 

території України. Крім того, безумовною особливістю є те, що Україна 

розташована в місці зіткнення трьох цивілізацій: західної, православної та 

ісламської, що безпосередньо відбивається на політичних та культурних 

орієнтаціях населення різних регіонів [152]. Зазначені особливості 

розташування України досить часто створюють передумови для виникнення 
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політичних криз, які поглиблюються відсутністю єдності населення щодо 

напряму модернізації політичної системи.  

Крім того, виникнення іноді навіть короткочасної політичної кризи в 

Україні зумовлює активізацію зовнішньополітичних гравців, які прагнуть з її 

допомогою досягти поліпшення власного стратегічного потенціалу. Саме 

тому виникнення політичних криз несе суттєві загрози безпеці України. 

Набуття досвіду позитивного вирішення передкризових ситуацій та 

успішного розв’язання політичних криз має забезпечити динамічний 

розвиток та інтенсифікацію трансформації політичного режиму України. 

У нестабільній жорстко централізованій складній унітарній формі 

державного устрою, що інституалізована в Україні на початку другого 

десятиліття ХХІ століття, адміністративні одиниці функціонували стало 

неврівноважено в результаті процесу трансформації політичного режиму, що 

розпочався з моменту здобуття незалежності.  

Значний влив на цей процес здійснювали та здійснюють такі 

флуктуації, характерні для періоду 2010–2014 років:  

політичні (формування регіональних еліт та боротьба за владу, 

“дніпропетровський клан”, “донецькі” та інші, виокремлення “особливих 

регіонів” “Донбас годує Україну”, формування “приватних армій”, боротьба 

між фінансово-промисловими групами за вплив на політику); 

економічні (олігархічна економіка, відсутність широкого середнього 

класу, зубожіння населення внаслідок світової економічної кризи 2007–2008 

років, перерозподіл ресурсів серед фінансово-промислових груп, ігнорування 

об’єктивних потреб проведення економічних реформ, намагання 

законсервувати економічну ситуацію до чергових президентських виборів, 

використання золотовалютних резервів для фінансування поточної 

діяльності, привілейоване становище окремих регіонів у фінансуванні з 

державного бюджету, “ручний” розподіл фінансування з державного 

бюджету); 
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правові (протиправне внесення змін до Конституції України, намагання 

обмежити політичні права населення, постійні спроби запровадити в окремих 

регіонах особливий економічний політичний та культурний статус, 

проведення місцевих референдумів з питань, що не входять до їхньої 

компетенції); 

воєнні (постійне скорочення збройних сил та хронічне 

недофінансування призвели до фактичної втрати боєздатності переважної 

більшості підрозділів, поширення серед населення думки про 

непрофесійність військових, загальні пацифістські настрої); 

національні (неналежне забезпечення прав національних меншин, 

конфлікти на етнічному підґрунті, “реваншистські” спроби повернути 

привілейоване становище окремій національній меншині, ігнорування 

інтересів корінного народу); 

культурні (нав’язування та домінування заідеологізованої культурної 

продукції ненаціонального виробництва, звуження українського культурного 

середовища та спроби його позиціювання як неповноцінного, нерівне 

становище національних виробників та російських, прояви обмежень 

свободи творчості);  

мовні (звуження застосування української мови як єдиної державної, 

приховані та відкриті спроби запровадити російську мову як другу державну, 

ігнорування мовних проблем інших національних меншин); 

релігійні (панівне становище Російської православної церкви у вигляді 

Української православної церкви (Московського патріархату), всебічне 

протиправне сприяння органів державної влади у забезпеченні її діяльності, 

спроби приєднання або заборони діяльності Української православної церкви 

Київського патріархату, ігнорування потреб інших релігійних громад). 

Як наслідок, у результаті внутрішніх перетворень та впливу світових та 

регіональних центрів сили в політичній системі почали накопичуватись 

відхилення від стану сталого еволюційного розвитку. В певний момент 

накопичення обсягу таких відхилень досягає критичних значень для 
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політичної системи держави. У цей момент політична система досягає точки 

біфуркації, а її можливі трансформації стають багатоваріативними та 

непередбачуваними. Наявність багатьох варіантів розвитку ситуації 

(політичної кризи) продовжує бути актуальною і на сьогодні. Таким чином, 

станом на кінець лютого 2014 року політична система України перебувала у 

стані глибокої системної кризи. 

Наслідком тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим  

та введення підрозділів збройних сил РФ в окремі райони Донецької та 

Луганської областей став нелінійний процес розвитку ситуації, на який 

розраховувало керівництво РФ, зі створення так званої “Новоросії”, а 

розпочалась консолідація населення, навіть регіонів зі значною часткою 

етнічних росіян щодо ідеї єдиної Української держави. Підсумки такого 

нелінійного процесу виявились непередбачуваними, мимовільними, 

самоорганізаційними та проявились у вигляді широкого волонтерського 

руху, загальній високій підтримці збройних сил, формуванні добровольчих 

підрозділів та консолідації різних національностей навколо ідеї єдиної і 

неподільної Української держави.  

Продовження війни економічними засобами, яке відбувалось у вигляді 

часткового розриву економічних та промислових зав’язків, дискредитації 

української продукції та пропагандистської кампанії щодо неможливості 

самостійного економічного існування України без Росії виявились також 

неочікуваними. Хоча результати такої політики і були частково успішними, 

але в цілому не стали критичними, як того очікувала влада РФ. Відбулась 

переорієнтація виробників на інші закордонні ринки та заміщення продукції з 

інших країн. Зростання соціально-політичної напруженості внаслідок 

розриву економічних зав’язків не набуло значимого розміру та не 

перетворилось у масові протести. В цілому очікування російської влади щодо 

руйнування національної економіки, масових виступів російськомовного 

населення та інших національностей та, як наслідок, колапсу України не 

справдились. 
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В українському суспільстві на сьогодні також очевидна криза 

політичних партій, яка пов’язана як зі світовими тенденціями розвитку 

постіндустріального суспільства та еволюції політичних партій, так із 

національними особливостями. Абсолютна більшість політичних партій, що 

брали участь у дострокових виборах до Верховної Ради України 2014 року та 

подолали або були близькі до подолання прохідного бар’єру, належать до 

лідерського типу. При цьому більшість партій очолюють представники 

політичної еліти, яка сформувалась після “Помаранчевої революції”, окрім, з 

деякими умовами, О. Ляшка та А. Садового, та перебували у владі та опозиції 

по декілька разів.  

Згідно з даними соціологічних опитувань, проведених у 2015–2016 

роках, на сьогодні парламентські партії користуються низьким рівнем 

підтримки, а в українському суспільстві існує досить великий запит на нових 

політиків [39]. Змішана виборча система із закритими списками та 

необхідністю висування в одномандатних округах від політичної партії 

створює значні перешкоди оновленню політичних сил. Лідери 

парламентських політичних партій обмежують рекрутування харизматичних, 

молодих політиків до власних сил та намагаються їх контролювати шляхом 

запровадження партійної дисципліни, оскільки вбачають загрозу власному 

лідерству. 

Як підтвердили вибори президента США 2016 року, в сучасному світі 

все більшу роль у політичному житті відіграють соціальні мережі. Їхня 

особливість у політиці полягає не тільки в можливості моментально та 

персонально доносити інформацію до виборців, а й у зворотній їхній 

направленості на контроль за діяльністю та досягненням результатів.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

У країнах, що перебувають в процесі модернізації, кризи виступають 

одним з головних чинників інтенсифікації, виявляючи найбільш слабкі 

складові елементи політичної системи суспільства та проблеми, розв’язання 

яких сприяє впровадженню демократичних правил та процедур. Кризи, які 

виникають в процесі адаптації досвіду демократії, дозволяють модернізувати 

політичну систему відповідно до національних умов з врахуванням 

економічних, культурних та історичних особливостей попереднього розвитку 

суспільства. 

На відміну від більшості пострадянських країн Східної Європи 

головною ідеєю здобуття незалежності України у 1991 році стало не 

національне відродження, а поліпшення економічного становища населення, 

що стало одним зі стримуючих факторів модернізації. 

Демократичні перетворення в Україні, які тривають більше 25 років, 

створили особливу політичну ситуацію, в якій звикла перебувати значна 

частина суспільства та використовувати її недоліки та переваги. Фактично 

вже сформувалось ціле покоління політичної еліти “застряглого транзиту” 

України, яке здійснює реформування надзвичайно повільно та виключно у 

власних інтересах, позбавляючи майбутніх перспектив суспільство. 

Відсутність тривалий період історії сучасної незалежності чітко визначеного 

зовнішньополітичного вектору інтеграції зумовила втрату стимулів для 

проведення радикальних політичних та економічних перетворень у 

відповідності до євроатлантичних стандартів та вимог. Активізація 

прагнення інтеграції України до ЄС та НАТО в результаті “Революції 

гідності” стала кульмінацією системної політичної кризи. Особливість 

формування політичної еліти з представників колишньої законодавчої, 

виконавчої влади та партійного апарату КПРС за незначного включення 

числа представників опозиційних до комуністичного режиму рухів зумовила 

нездатність її до консолідації.  
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Використання політикумом аргументів агресії РФ та необхідності 

врахування інтересів всього суспільства перетворилось на стримуючий 

чинник у будь-яких сферах, що потребують нагальних та різких змін. 

Консервативність та низька оновлюваність політичної еліти, а також 

наявність частини суспільства, що не ідентифікують себе громадянами 

України, зумовили повільність трансформації та її половинчастість. При 

цьому суспільство продовжує платити велику ціну, що вимірюється тисячами 

життів громадян України, за можливість продовжувати необхідні суспільні 

перетворення. Продовження демократичного транзиту та поглиблення і 

розширення його на абсолютно всі сфери суспільного життя та його успішне 

завершення є єдиною перспективою для досягнення перемоги у 

неоголошеній війні з Росією та завершення процесу модернізації. 
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РОЗДІЛ 3 

Політична криза як джерело інтенсифікації модернізації України 

 

Трансформаційні процеси країн колишнього соціалістичного табору, не 

зважаючи на надмірну кризовість, яка в частині з них зумовила військові 

конфлікти, відбуваються в рамках тенденцій політичного розвитку сучасного 

світу до встановлення демократії. Згідно зі звітом «Свобода у світі – 2017», 

що щорічно готує міжнародна неурядова організація “Freedom House” за 

підсумками оцінювання рівня демократичного розвитку, на сьогодні 

10 соціалістичних держав мають статус «вільної» (free), 10 – «частково 

вільної» (partly free) та 7 – «не вільної» (not free) [184]. 

Важливими особливостями процесу трансформації посткомуністичних 

країн, що відіграють ключове значення для його успішності є врахування 

впливу на її розвиток міжнародних, економічних та культурних чинників. Це 

безпосередньо пов’язано з тим, що в цих країнах відбувалась трансформація 

не авторитарного режиму, а комуністичного тоталітарного, для якого 

властиво поширювати контроль не тільки на політичну систему суспільства, 

а й на всі інші. Його визначальною рисою є всезагальний контроль над усіма 

сферами суспільного життя, що зумовлює ключові відмінності цього 

транзиту на відміну від авторитаризму, який в умовах обмеженого 

плюралізму в різних суспільних сферах, а особливо в економічній та 

культурній, значно спрощує процес консолідації суспільства, встановлення 

демократичних норм та правил, а також сприяє формуванню демократичної 

культури та традицій. 

Одноманітність у політичній сфері тоталітарних суспільств, державна 

власність на засоби виробництва, існування єдиної ідеології та заборона 

релігійних організацій, неможливість існування громадських організацій, 

непідконтрольних державі, протягом тривалого часу (за винятком 

нацистської Німеччини) створили певною мірою унікальну ситуацію в 

умовах транзиту та значно посилили рівень його кризовості. Фактична 
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абсолютна монополія протягом семи десятиріч зумовила зникнення будь-

якого плюралізму у всіх сферах життя суспільства. В таких умовах, на 

відміну від авторитарного режиму, модернізація відбувається не тільки 

політичної системи, а й у всіх інших сферах суспільного життя: монопольне 

становище одних організацій змінюється плюралізмом. Саме ці особливості 

зумовили сутнісні структурні відмінності у процесі транзиту 

посткомуністичних країн, що своєю чергою має ключове значення у процесі 

врегулювання політичних криз. 

 

Однією з ключових проблем, характерних для більшості країн 

колишнього СРСР, стала втрата національної ідентичності та формування 

специфічної культури “радянської людини”. Це безпосередньо суперечило 

класичній моделі динамічного переходу, сформульованій американським 

політологом Д. Растоу, який висунув єдину необхідну попередню умову 

успішності транзиту: стан національної єдності, який передбачає, що значна 

більшість громадян країни повинні безумовно визнавати, до якої політичної 

спільноти вони належать [120]. Його застереження щодо того, що ця умова 

виключає “розколоті суспільства”, а також ті, в яких має місце “латентний 

розкол”, не може бути застосована до більшості країн колишнього СРСР. 

Абсолютна більшість посткомуністичних країн не мала тривалого періоду 

незалежного існування в період XVIII–XX століть, коли відбувалось 

формування політичних націй, та перебували у складі різних імперій. Саме 

тому спільною рисою цих країн стала актуальна проблема консолідації 

суспільства в єдину політичну спільноту – націю, що збільшило чисельність 

факторів виникнення криз та зумовило специфіку їх урегулювання. 

Відсутність тривалого періоду державності було актуалізовано в 

концепції “потрійного переходу” німецького політолога К. Оффе, яка 

передбачає становлення демократії, ринкової економіки та національної 

державності, в якій він поєднує формування політичної нації та розвиток 

державності [86]. Подальший розвиток ця концепція отримала в моделі 
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“четвертного переходу”, запропонованій британським політологом 

українського походження Т. Кузьо на основі аналізу модернізації 

посттоталітарних країн Східної Європи. Т. Кузьо у своїй моделі виокремлює 

розвиток демократії, формування ринкової економіки, побудову національної 

держави та формування політичної нації. Зокрема, він вважає, що “швидкий 

розрив з минулим є можливим тільки в регіонах з міцною національною 

ідентичністю” [126]. 

Крім того, окремий аналіз дослідників отримала проблема 

монопольного становища держави в економічній сфері у посткомуністичних 

країнах. Зокрема, А. Пшеворський у своїй праці “Демократія і ринок” 

запропонував концепцію подвійного переходу: від тоталітаризму синхронно 

до демократії та ринку [117]. 

Ряд сучасних дослідників трансформаційних процесів, аналізуючи 

досвід модернізації посткомуністичних країн, піддали критиці класичне 

розуміння процесу модернізації, зокрема його трьохетапність; 

інституціоналізацію демократичного механізму влади шляхом договорів та 

пактів; можливість встановлення демократії шляхом революційних переходів 

(революція зверху). Неоднозначність та необхідність перетворень у всіх 

сферах суспільного життя для колишніх країн соціалістичного табору 

зумовили необхідність детального розгляду цього питання, а низка 

дослідників запропонували виокремити його в окремий напрям досліджень.  

Польський дослідник Є.Мачкув, зокрема, пропонує застосовувати 

термін “трансформація” відносно перетворень, що відбуваються у декількох 

сферах суспільного життя, які є характерними для колишніх соціалістичних 

країн, на противагу “переходу”, що передбачає зміну авторитарного 

політичного режиму на демократичний за прикладом країн Латинської 

Америки [76]. Є. Мачкув відзначає, що для процесу трансформації 

посткомуністичних країн не характерна трьохетапність: переважна більшість 

цих країн не проходили лібералізацію. Крім того, він зауважує, що у 

більшості країн у процесі трансформації наявний у різних формах та 
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розмірах авторитаризм: тимчасовий (залишковий), перехідний (транзитний) 

та інституалізований [170]. 

Сучасний німецький дослідник Клаус фон Байме зауважив, що три 

етапи транзиту з колишніх соціалістичних країн відбулись в повній мірі 

виключно в Польщі та Угорщині [Байме К]. 

Американський дослідник Східної Європи та дипломат М. Макфол, 

досліджуючи демократичні перетворення у країнах колишнього СРСР та 

Східної Європи, відмітив особливість безпактової інституалізації 

демократичних механізмів, або їх проміжну та невизначальну роль у тих 

країнах, де вони були укладені (Угорщина, Польща), запропонувавши 

визначення такого безпактового транзиту, як модель “неузгодженого” 

транзиту [193]. М. Макфол відзначив характерну тенденцію для країн регіону 

в тому, що революційні переходи мають наслідком авторитарні тенденції на 

противагу революціям знизу, що сприяють розвитку демократії [192]. Крім 

того, він зауважує, що встановленню демократичного режиму сприяє не 

рівномірний баланс сил, а її перевага зі сторони демократичної опозиції. У 

випадках домінування комуністичної еліти виникали авторитарні тенденції, 

або відбувалось формування гібридного нестабільного демократичного 

режиму, а крайніми випадками такого розподілу сил була громадянська 

війна. [193]. 

Відмінністю режимів у Греції, Іспанії, Португалії та країнах Латинської 

Америки була розвинута та інтегрована до політичної структури армія, яка у 

випадку послаблення власних позицій у ході транзиту могла змінити баланс 

сил. У постсоціалістичних країнах над силовим блоком був вибудуваний 

жорсткий партійний контроль, який робив практично неможливим втручання 

його в політичну сферу. Такий протодемократичний контроль над 

військовою елітою визнавався нею в умовах стабільності, але в період 

політичної кризи виявив небажання армії підтримувати старий режим. Крім 

того, наявність на території більшості соціалістичних країн відповідно до 
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Варшавського договору армійських підрозділів СРСР нівелювала 

монопольне право національної армії на застосування сили.  

У подібному контексті розглядається “пакт” й американськими 

дослідниками Т. Карл та Ф. Шміттером, які вважають, що пакт не є 

достатньою та необхідною умовою для ефективного транзиту. Враховуючи 

досвід демократичного транзиту Польщі, Албанії, Угорщини та Болгарії, 

вони зауважують, що укладені там пакти мали позитивні наслідки для 

транзиту [50]. 

Український дослідник О. Романюк розглядає три ймовірні варіанти 

переходів: перехід від тоталітаризму до демократії, повернення до 

тоталітаризму та перехід від тоталітаризму до авторитарного режиму [127]. 

Характерною тенденцією розвитку більшості пострадянських країн став саме 

третій варіант. 

Однією з найуспішніших синтетичних моделей процесу модернізації з 

врахуванням класичних складових є запропонована російським науковцем 

О. Харитоновою. Відповідно до її концепції перехід відбувається за рахунок 

проходження чотирьох етапів:  

1) обмежена лібералізація авторитарного режиму: інституалізація 

громадянських прав та свобод та створення “контрольованої” часткової 

відкритості режиму; 

2) демонтування нежиттєздатних політичних інститутів авторитарного 

режиму; 

3) розвиток демократизації, який передбачає формування та розвиток 

політичних інститутів, норм, правил характерних для демократії, головним 

критерієм якої виступають плюралістичні та вільні вибори та консолідація 

демократичної політичної системи; 

4) пристосування та включення громадян до нової політичної системи 

[154]. 

О. Харитонова розглядає два головні шляхи процесу модернізації 

тоталітаризму, які залежать від наявності консенсусу чи конфлікту, на 
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початковому етапі, між реформаторськими силами та поміркованими 

прибічниками старого ладу.  

Основою консенсусу між цими елітами є усвідомлення спільних цілей 

у боротьбі за владу з консервативною елітою авторитарного режиму. За 

визначення дослідниці такий кооперативний варіант є найоптимальнішим, 

оскільки у своїй основі ґрунтується на сутності демократичних цінностей та 

передбачає поступову та еволюційну лібералізацію, регульоване 

демонтування авторитарних інститутів та ресоціалізацію суспільства. Одним 

із важливих застережень для успішності цього варіанту процесу модернізації 

є наявність розвинутої еліти авторитарного режиму та сформованої 

опозиційної еліти, які в таких умовах намагаються досягти компромісу.  

Іншим напрямом взаємодії еліт є конфлікт, який виникає в умовах 

неспроможності авторитарної еліти чинити опір опозиційним демократично-

реформістським силам. Такий своєрідний конкурентний варіант розвитку має 

ряд значних недоліків: швидка лібералізація, руйнування авторитарної 

політичної системи, інституалізація демократичних політичних інститутів в 

умовах спротиву еліти та суспільства. В результаті слабкості сформованих 

політичних інститутів та вад швидкої та закінченої лібералізації досить часто 

виникає авторитарний синдром, що зумовлює спроби відновлення 

авторитарного режиму або його більш жорстких типів.  

Однією з найбільш ґрунтовних концепцій модернізації 

посттоталітарних країн, яка враховує більшість існуючих чинників та 

недоліків класичних підходів є запропонована американським дослідником 

та політиком З. Бжезінським. Її теоретичні основи були закладені до початку 

трансформацій політичних систем комуністичних країн у межах аналізу 

політичних процесів у СРСР та країнах Східної Європи. Повністю концепція 

сформувалась за підсумками аналізу трансформації посткомуністичних країн 

Східної Європи. В цьому контексті модель запропонована дослідником має 

ряд переваг, оскільки передбачає взаємозв’язок політичних, економічних, 
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культурних, міжнародних чинників модернізації та визначає часові рамки її 

проведення. 

Дослідник поділяє процес модернізації на ряд окремих фаз, 

зауважуючи при цьому про необов’язковість перебування в одній фазі та не 

однакову швидкість її проходження в країнах, у яких вона розпочалась 

синхронно. Сформульоване застереження пояснюється політичними та 

економічними характеристиками “переддозрівального” періоду існування 

колишніх комуністичних країн. З. Бжезінський виділяє три послідовні та 

взаємопов’язані фази транзиту демократії та зазначає, що здатність країни 

розпочати та успішно завершити першу вирішальну фазу багато в чому 

залежить від конкретного рівня лібералізму колишніх комуністичних 

режимів.  

З моменту колапсу тоталітарної комуністичної системи розпочинається 

перша переломна фаза, обмежена часом до 5 років, необхідними умовами 

якої є наявність політичного консенсусу у суспільстві, що забезпечить 

ефективність політичних процесів. Провідну роль у цій фазі відіграє 

харизматичний лідер, що користується підтримкою у суспільстві та 

консолідована еліта, яка, трансформуючись сама, насамперед має провести 

демократичні політичні перетворення, які становитимуть основу для 

одночасної стабілізації та лібералізації економіки. Важливим чинником, що 

відіграватиме провідну роль у ході всього процесу трансформації, є швидке 

формування на цьому етапі демократичних процедур та їх законодавче 

оформлення як підстави для проведення майбутніх політичних та 

економічних реформ. Підвищену кризовість, яка характерна для цієї фази має 

знижувати наявність організованого широкого політичного руху, який 

забезпечує підтримку політичного лідера. Особливістю першого етапу є його 

вирішальне значення для всього процесу та провідна роль еліти у зміні 

політичної та економічної системи в умовах невизначеності майбутніх 

перспектив.  
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Під час другої фази відбувається одночасно політична стабілізація та 

проведення радикальних економічних реформ, які мають сформувати 

підстави для наступної фази. В рамках цих реформ необхідно затвердити 

нову конституцію, виборчу систему та забезпечити усталення в суспільстві 

демократичних процесів з метою функціонування дієвих демократичних 

механізмів. Водночас в економічній сфері відбуваються процеси формування 

банківської системи, демонополізації, приватизації та законодавчого 

закріплення прав приватної власності. Зниження рівня підтримки 

суспільством проведених перетворень на початку цього етапу становить 

значну загрозу демократії та вимагає від еліти певної гнучкості у прийнятті 

рішень з метою підтримки високого рівня легітимності встановленого 

політичного режиму. 

Третя фаза передбачає закріплення демократичних процесів та 

формування системи стримувань та противаг, а результатом свободи 

економічної діяльності стає поступове зростання економіки. Одним з 

важливих елементів цієї фази стає формування демократичної політичної 

культури та традицій на основі плюралізму. На цьому етапі відбувається 

політична консолідація еліти та суспільства і формування тенденцій 

тривалого економічного зростання. 

Крім того, З. Бжезінський запорукою успішності швидкого та 

всеохоплюючого процесу модернізації вважає наявність суб’єктивних та 

об’єктивних чинників: харизматичного лідера, готового здійснити зміни, 

регіональної мережі опозиційної організації та охоплення нею усіх верств 

населення, підтримки опозиції релігійними організаціями, дрібної приватної 

промисловості, а також підтримки діаспори [105]. 

В цілому політична трансформація постсоціалістичних країн 

відбувалась декількома шляхами: проведенням реформ в результаті “пакту” 

(Польща, Угорщина); в результаті мирних “оксамитових революцій” та 

“співочих революцій” (Болгарія, Німецька Демократична Республіка, 
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Чехословаччина, Монголія, Албанія, Литва, Латвія, Естонія) та немирної 

революції (Румунія); в результаті розпаду (Федеративна Югославія та СРСР).  

Важливим досвідом для України у питанні стабільності є наслідки 

розпаду Чесько-Словацької Федеративної Республіки, що отримав назву 

“оксамитового розлучення”, оскільки він відбувався мирним шляхом в 

умовах трансформації. За рівнем інтеграції політичної та економічної систем 

вона була близькою до країн колишнього СРСР. У результаті формування 

державності Чехії та Словаччини для обох країн стала характерною 

політична нестабільність, загострення етнічних конфліктів, поглиблення 

економічних проблем у результаті розриву виробничих об’єднань [201]. 

Особливо актуалізувалися ці проблеми у Словаччині, де відбулось 

сповільнення процесів трансформації: консолідації суспільства, розвитку та 

зміцнення демократичних інститутів, а також проведення економічних 

реформ, як наслідок відбулось погіршення економічної ситуації, що 

зумовило посилення політичної нестабільності.  

Відсутність консолідованої еліти спровокувала у період 1993–

1998 років формування парламентських коаліцій за участі представників 

полярних політичних сил, які мали різні політичні орієнтації щодо 

подальшого напряму національної трансформації. Наслідками такої тривалої 

ситуації стало відставання Словаччини (2004 р.) у приєднанні до НАТО від 

Чехії (1999 р.) на п’ять років. 

В умовах згортання демократичних перетворень та боротьби з 

опозицією діючого прем’єр-міністра В. Мечіара напередодні парламентських 

виборів були прийняті зміни до виборчого законодавства, що 

унеможливлювали участь блоків політичних партій у виборах 1998 року. За 

підсумками переговорів, з метою протистояння владі відбулась консолідація 

лідерів опозиційних політичних партій та створено Словацьку демократичну 

коаліцію на чолі з М. Дзуріндою, яка після перемоги на виборах сформувала 

уряд. Активізація трансформаційних процесів уряду на чолі М. Дзуріндою 

дозволили відновити інтеграцію в ЄС та НАТО в кінці 90-х – на початку 
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2000-х років та забезпечили усталення демократичних перетворень та 

економічного розвитку.  

Одним з яскравих прикладів успішної трансформації 

посткомуністичного режиму, який варто враховувати для української 

реальності, є Польща. При цьому потрібно враховувати ряд суттєвих 

розбіжностей, які здійснили вирішальний вплив на кінцеві результати 

перетворень. Влада Польщі змогла в результаті проведення радикальних 

економічних реформ відновити економічне зростання та прискорила 

зовнішньополітичні інтеграційні процеси.  

Можемо назвати ключові відмінності вихідної ситуації в Польщі та 

Україні, які полягали в тому, що:  

період існування комуністичного режиму був набагато менший; 

в історії Польщі були наявні періоди державності з діючими 

демократичними інститутами; 

на відміну від України формування політичної нації у Польщі 

відбулось до початку процесу трансформації. Крім того, Польща 

мононаціональна та одномовна країна з надзвичайно низьким відсотком 

національних меншин, що не зазнала глибоких культурних змін у процесі 

“радянізації”; 

економіка була в меншій мірі інтегрована з СРСР та в такій мірі 

залежала від оборонних замовлень (в Україні розміщувалось близько 30% 

підприємств що входили до структури військово-промислового комплексу 

СРСР);  

руйнація авторитарного комуністичного режиму сприймалась 

абсолютною більшістю населення Польщі як національне відродження, в той 

час як в Україні подібне сприйняття було характерним для населення ряду 

регіонів на заході України, водночас значна частина населення, особливо в на 

сході і півдні України, не сприймала незалежність як цінність; 

представники колишньої комуністичної еліти Польщі були усунуті від 

влади та піддані осуду суспільством, а сама комуністична ідея 
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трансформувалась у соціал-демократичну, в Україні представники 

комуністичної еліти продовжували перебувати при владі складаючи її 

найбільшу частину, більшість бюрократичного апарату складали колишні 

представники КПРС, а відновлена комуністична партія користувалась 

значною підтримкою населення у результаті позиціонування, як 

правонаступниці радянських традицій. 

Важливу роль у ліберально-демократичному русі відіграє політична 

опозиція, що об’єктивно пояснюється природою людини, виявляє первинну 

міру свободи – критику дій та засобів влади [159]. Формування масових 

громадянських рухів у постсоціалістичних країнах: Солідарність у Польщі, 

Громадянський форум у Чехії та Громадськість проти насильства у 

Словаччині, Новий форум у Східній Німеччині, Альянс вільних демократів 

та Альянс молодих демократів в Угорщині, Союз демократичних сил у 

Болгарії, Литовський рух за перебудову, Народний фронт Латвії та Народний 

фронт Естонії на початковому етапі трансформації відіграло вирішальну роль 

у мирному характері змін, що відбулися. Характерною особливістю 

більшості громадянських рухів того часу стало перетворення їх на політичні 

партії, які за результатами демократичних виборів отримували більшість у 

парламенті та формували національні уряди, які забезпечували досягнення 

мети, сформованої суспільством. Саме з цієї причини, як стверджують 

американські політологи Т. Карл та Ф. Шміттер, держави Східної Європи та 

Прибалтійські країни завершили демократичний транзит швидше, ніж країни 

Південної Європи та Латинської Америки [50]. 

Вагому роль у процесі консолідації еліти посткомуністичних країн 

Східної Європи зіграло наперед окреслене зовнішнім впливом 

Європейського Союзу визначення зовнішньополітичних та економічних 

пріоритетів.  

Важливим питанням у дослідженні демократичного транзиту є вплив 

системи міжнародних відносин на країни, що трансформуються. З певними 

обмеженнями прикладами такого типу впливу в Європі стали інтеграції 
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Іспанії, Португалії та Греції до євроатлантичних політичних, безпекових та 

економічних структур у результаті консолідації політичних еліт країн, що 

певною мірою посилювало їхню політичну стабільність. Зокрема, вступ 

Іспанії до НАТО у 1982 році в умовах загострення “холодної війни” не мав 

широкої підтримки населення, тому референдум щодо членства відбувся 

лише в 1986 році [180]. 

Розпад біполярної системи міжнародних відносин співпав з початком 

демократичних перетворень посткомуністичних країн Східної Європи, які до 

того були отримувачами з власного бажання чи з примусу різних видів 

допомоги з СРСР. Водночас з метою проведення демократичних перетворень 

демократичні країни відмовилися підтримувати авторитарні режими в 

Африці та Азії. Геостратегічна близькість до регіональних (ФРН, Італія, 

Франція) та світових лідерів у вигляді ЄС та НАТО, належність до західної 

цивілізації становили значний стабілізуючий потенціал на шляху 

демократичного транзиту.  

Трансформація країн Східної Європи мала тісний зв’язок з процесом 

вступу до євроатлантичних організацій, що передбачав виконання низки 

демократичних вимог, насамперед, у політичній сфері та інших. Однією з 

перших структур, що трансформувалась відповідно до нових реалій 

постбіполярного світу, була НАТО. Так, уже 5 липня 1990 року було 

прийнято Декларацію про трансформований Північноатлантичний альянс – 

«Лондонська декларація» – перший документ, що відкривав дорогу 

співробітництву з країнами колишнього соціалістичного табору [171]. 

За результатами саміту НАТО 7–8 листопада 1991 року у м. Рим було 

ухвалено два важливі документи: Нова Стратегічна концепція НАТО та 

Римська Декларація Миру і Співробітництва, які започатковували діалог та 

співробітництво між країнами-членами організації та іншими державами у 

різних сферах, пов’язаних із системою європейської безпеки, а також 

свідчили про зміну підходів до структури безпеки Європи [198]. 
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Таким чином, було засновано механізми підтримки та допомоги для 

подолання та попередження кризових ситуацій у процесі демократичного 

транзиту. З метою інституалізації цієї допомоги було створено Раду 

північноатлантичного співробітництва за участі 9 постсоціалістичних країн, 

яка започаткувала ряд програм та форматів співробітництва з країнами 

Східної Європи та колишнього СРСР. У результаті подальшої інтеграції та 

розширення взаємодії у 1999 році Чехія, Угорщина та Польща першими з 

посткомуністичних країн приєдналися до НАТО.  

Перспектива приєднання до Європейського Союзу виступала 

потужним консолідуючим та стабілізуючим чинником процесу 

трансформації посткомуністичних країн. Можливість для такого приєднання 

була закріплена ще в Римських договорах у 1957 році та підтверджена 

Маастрихтським договором у 1992 році [207]. 

Формального вираження обов’язкових критеріїв, яким повинна 

відповідати країна-кандидат на вступ, вимоги набули у 1993 році та були 

зафіксовані у рішенні Ради ЄС під назвою Копенгагенські критерії. З метою 

стимулювання політичної трансформації країн, що бажали приєднатись до 

ЄС вимоги були сформульовані досить широко та стосувалися практично 

всіх сфер життя суспільства, зокрема стабільності демократичних інститутів, 

верховенства закону, прав людини, наявності функціонуючої ринкової 

економіки, поваги та захисту прав національних та релігійних меншин 

тощо [197]. 

Важливим елементом у процесі інтеграції стали вимоги до розширення 

повноважень органів місцевої влади, що відбулись у результаті 

децентралізації та дозволили знизити соціальну напругу та рівень політичної 

відповідальності центральних органів влади. Як зазначив польський 

дослідник А. Міхнік: «не все було досконале – сталося багато поганого, але 

мені здається, за виключенням регіону Балкан та Росії, у посткомуністичних 

країн ніколи не було таких чудових 20 років у їх новітній історії» [81]. 

Наслідками цього стало зниження кількості чинників, що зумовлювали 
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виникнення політичних криз на державному рівні, за рахунок їх 

оперативного вирішення місцевими органами. 

Подібні вимоги висуваються і до країн у рамках двох політик 

Європейського Союзу у ході підписання Угод про асоціацію: Процесу 

стабілізації та асоціації та Європейської політики сусідства, які мають 

сприяти зближенню сусідніх країн з нормами та принципами ЄС. Подальше 

вдосконалення нормативно-правової бази щодо приєднання до ЄС 

відбувалось на основі рішень Ради ЄС, Європейського парламенту та 

Європейського суду, що зумовило розширення та деталізацію вимог.  

Інтеграція до європейських структур мала ключову важливість не 

тільки в економічній сфері, а й політичній, оскільки забезпечувала політичну 

стабільність шляхом зниження гостроти та частоти виникнення криз у ході 

трансформаційних процесів. При цьому не втрачалась можливість вибору 

варіантів інституційного дизайну з урахуванням національної специфіки у 

країнах, що виявили бажання приєднатись. Таким чином, посткомуністичні 

країни Східної Європи, включившись в інтеграційні процеси, активізували 

трансформацію власних політичних систем шляхом часткового імпорту 

певних елементів політичних систем країн євроатлантичних структур, 

зберігаючи при цьому власні особливості.  

У період інтеграції до євроатлантичного простору відбулась не тільки 

консолідація національних еліт та населення, але й країн регіону. Були 

організовані ряд регіональних форматів співробітництва з метою активізації 

інтеграційних процесів: Вишеградська група, Процес співробітництва у 

Південно-Східній Європі, Рада країн Балтійського моря та інші. Із 

завершенням інтеграційних процесів та вступом Болгарії та Румунії у 2007 

році відбулась зміна стратегії регіональних організацій з метою вироблення 

спільних позицій та відстоювання власних інтересів у рамках ЄС та НАТО.  

Конструктивне співробітництво влади і опозиції в умовах різких 

геополітичних змін, мало дві фази: дискурс в рамках конфлікту інтересів, що 

передбачав артикулювання проблемних питань сторонами та дискурс в 
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рамках переговорів, який включав завершення домовленостей шляхом 

круглих столів. В цьому контексті доречним є визначення політичного діяча 

Польщі А. Міхніка, який констатував що “Солідарність” була реформацією в 

умовах комунізму, як авторитарної політичної системи, а “Круглий стіл” був 

першим прикладом для держав послідовників [81]. 

Однією з необхідних умов, що забезпечили мирну передачу влади в 

постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи стало досягнення 

домовленостей щодо необхідності здійснення позачергових виборів до 

парламенту шляхом змін виборчого законодавства. Модернізація виборчого 

кодексу зумовила зміну типу виборчої системи та формату проведення 

виборів, які створили передумови для завоювання влади опозиційними 

силами та стали відправною точкою процесу інституційного дизайну [48]. 

Подальша модернізація типу виборчої системи конкретизувала запит 

суспільства відносно форм громадянських відносин та типу політичної участі 

громадян.  

Однією з характеристик формування партійних систем 

посткомуністичних країн стало лавиноподібне зростання кількості 

політичних партій у перші десятиліття здобуття незалежності. Зокрема, в 

більшості країн Східної Європи, що перебували в демократичному транзиті, 

відбулась максимальна лібералізація вимог до реєстрації політичних партій, 

що зумовило виникнення багатопартійності. Особливістю цього процесу 

стало виникнення формальних партій, які не мали жодної структури та 

впливу на політичне життя. Різке збільшення партій у політичному житті 

стало характерною рисою не тільки в Україні. У Польщі протягом 90-х років 

ХХ століття у реєстрі перебувало близько 250 партій, а у Чехії, Словаччині та 

Угорщині – близько 100 партій [48]. 

Стрибкоподібне зростання мультипартійності в умовах відсутності 

прохідного бар’єру зумовило неструктурованість парламентів, що 

безпосередньо знайшло відображення на ефективності їхньої роботи. 

Зокрема, у перших повністю вільних парламентських виборах у Польщі в 
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1991 році брали учать 111 різних партійних формувань, а до парламенту 

країни увійшли 24, які утворили 18 фракцій [20].  

У таких умовах навіть консолідована, правоцентристська, еліта змінила 

трьох прем’єрів та 2 уряди через концептуальні розбіжності щодо 

направленості реформ у контексті сприйняття колишніх комуністичних 

діячів та перспектив інтеграції до євроатлантичних структур. Таке 

об’єднання парламентських демократичних сил було мало життєздатним та 

неконструктивним, що безпосередньо знайшло своє відображення у 

діяльності уряду. Дострокові вибори 1993 року з уведенням 5%-го бар’єру 

дозволили у Польщі сформувати коаліцію, яка визначала та контролювала 

роботу уряду [155].  

Подальший розвиток модернізація виборчого законодавства Польщі 

знайшла у запровадженні пропорційної виборчої системи з відкритими 

списками. Особливістю цієї системи в контексті України стало те, що право 

брати участь у виборах отримали представники національних меншин та 

громадських організацій. [148]. Подібні виборчі системи застосовувались й у 

Чехії та Словаччині з деякими застереженнями до виборчих списків та 

політичних партій. Зокрема, у Словаччині з метою нівелювання значення 

малих партій та створення амонізованої партійної системи запроваджено 

виборчий бар’єр для учасників коаліції у 5%. Своєю чергою, у Чехії було 

запроваджено диференційований бар’єр залежно від кількості партій, що 

входили до блоку. 

Процес трансформації у більшості країн, які не були долучені до 

інтеграції євроатлантичні структури, значно сповільнився внаслідок 

відсутності консолідованої позиції еліт щодо необхідності його швидкого 

завершення. Політичні еліти, декларуючи відданість демократичним 

цінностям, поєднують авторитарні та демократичні елементи політичного 

життя, внаслідок чого в більшості пострадянських країн встановились 

гібридні політичні режими, які стримують демократичні перетворення, але й 

не тяжіють до встановлення авторитаризму [160].  
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Особливо актуальним для України, враховуючи фактор агресії Росії, є 

досвід трансформації Хорватії, яка відбувалась в умовах боротьби з 

сепаратизмом, що підтримувався Союзною Республікою Югославія. Для 

процесу модернізації Хорватії була характерна низка проблем, пов’язаних з 

подібним до України історичним розвитком, зокрема: відсутність досвіду 

державності, перебування регіонів у складі різних держав, спроба 

державного будівництва за результатами розпаду Австро-Угорської імперії, 

короткочасне формування держави під німецьким протекторатом, домінуюче 

положення сербів в рамках авторитарного режиму Й. Броза (Тіто) у 

Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія (СФРЮ), наявність 

територіального конфлікту, політика унітаризму, що проводилась 

авторитарним режимом Тіто, багатонаціональний склад населення, з 

багаточисельними національними меншинами.  

Водночас політичні перетворення в Хорватії у період перебування у 

складі СФРЮ відбувались у руслі розвитку інших країн Східної та 

Центральної Європи. Зокрема, в кінці 60-х – на початку 70-х років виник 

суспільно-політичний рух, що отримав назву “Хорватська весна”, метою 

діяльності якого були політичні, економічні та культурні реформи для 

забезпечення національної ідентичності хорватів. Його характерною 

особливістю була консолідація ліберальної частини правлячої та опозиційної 

національної еліти щодо необхідності розширення політичних, економічних 

та культурних прав Хорватії у рамках СФРЮ. В період його діяльності у 

1971 відбувся ряд масових громадських демонстрацій у підтримку вимог 

політичної еліти, які були піддані репресіям зі сторони керівництва 

Югославії [178]. У результаті прийняття нової Конституції СФРЮ 1974 року 

частину вимог було задоволено, що в певній мірі у поєднанні з 

переслідуванням хорватської опозиційної еліти зняло політичну напругу в 

державі. Головним наслідком діяльності “Хорватської весни” стало 

формування та консолідація національної еліти та суспільства навколо ідеї 

власної державності. В таких умовах на відміну від інших країн Східної 
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Європи у Хорватії був відсутнім напередодні здобуття незалежності масовий 

громадянський рух, який би перетворився на політичну партію.  

В наслідок загострення економічних проблем та політичної кризи, яка 

була пов’язана зі смертю авторитарного керівника Тіто, у СФРЮ відбулась 

часткова лібералізація авторитарного режиму та активізація національних 

рухів у суб’єктах федерації. При цьому, діяльність вищого державного 

органу влади у формі колегіальної президії, керівники якої змінювались 

почергово з терміном повноважень в один рік не забезпечила політичної 

стабільності та досягнення міжнаціональної згоди [208]. 

Результатом діяльності колегіального органу стало посилення 

відцентрових тенденцій національних утворень в рамках федерації. Щорічна 

зміна керівників колегіальної президії – вищого державного органу влади 

країни – не сприяла забезпеченню політичної стабільності. Загострення 

економічної кризи та спроби сербського керівництва забезпечити панівне 

становище в умовах ліквідації однопартійної системи сформували підстави 

для виникнення багатопартійності на основі національних партій. Виборча 

система, отримана у спадок з соціалістичного періоду, передбачала 

проведення виборів у два тури, що зумовило представництво у парламенті 

тільки трьох політичних сил.  

В умовах загострення економічних та національних протиріч 

президентом було обрано лідера Хорватського демократичного союзу 

Ф. Туджмана та оприлюднено нову Конституцію що проголошувала 

суверенітет і незалежність Хорватії, яка була затверджена за результатами 

референдуму (1991 р.) на якому її підтримали 94% населення. 

Односторонній вихід Хорватії зі складу СФРЮ та наявність впливової 

національної меншини сербів на території країни, якій забезпечувала 

підтримку Югославія спровокували збройний конфлікт у 1991–1995 роках.  

В умовах війни за незалежність з самопроголошеною Республікою 

Сербська Країна та іншими незаконними збройними формуваннями сербів, 

відбулось зростання рівня національної ідентичності та формування 
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політичної системи за національною ознакою. Значний імпульс демократичні 

процеси отримали в результаті визнання та підтримки незалежності країни 

провідними країнами Європи, насамперед ФРН [185]. 

Воєнний конфлікт спровокував сповільнення трансформаційних 

процесів у політичній сфері та встановлення делегативної демократії, що 

передбачала в умовах війни консолідацію еліти та суспільства навколо 

Президента Ф. Туджмана, як Верховного головнокомандувача Збройних сил 

Хорватії. Разом з тим модернізація відбувалась у економіці в результаті 

ухвалення програми “шокової терапії” та проведення приватизації, які 

забезпечили відновлення економічного зростання. Триваюча війна 

спровокувала виникнення у політичній діяльності авторитарних проявів, 

пов’язаних з особливим станом функціонування держави: право президента 

видавати укази, що мають силу закону та повний контроль над урядом, 

злиття партійного апарату Хорватського демократичного союзу з органами 

державного управління, обмеження свободи слова та зібрань, наділення 

надзвичайно широкими повноваженнями Ради національної безпеки.  

Низький рівень легітимності парламенту та обраного ним президента, в 

результаті виборів що відбувались відповідно до Конституції, утвердженої в 

умовах авторитарного режиму, зумовив необхідність проведення під час дії 

воєнного стану одночасних президентських та парламентських виборів 1992 

року, за результатами яких остаточно сформувалася багатопартійна система. 

При цьому існуючі обмеження свободи слова та зібрань забезпечили 

перемогу зі значною перевагою чинного президента та провладної партії, що 

дало підстави для їх ґрунтовної критики міжнародною спільнотою та 

організаціями [176]. 

Потреба в міжнародній економічній допомозі та закінчення війни за 

незалежність у 1995 році сформували підстави для обмежених поступок 

влади у процесі трансформації: відбулось розширення та поглиблення 

реформ у різних сферах життя суспільства, окрім політичної. При цьому 

чинна влада, використовуючи національне піднесення в результаті перемоги 
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у війні, провела дострокові парламентські вибори на основі нового виборчого 

законодавства, затвердженого в її інтересах, за результатами яких отримала 

більшість місць у парламенті. Внаслідок маніпуляцій виборчим 

законодавством і ЗМІ та небажання Президента Хорватії Ф. Туджмана 

затвердити мером Загреба опозиційного кандидата, який здобув перемогу 

стала політична криза, яка отримала назву “Загребська криза”. Масові акції 

протесту були зумовлені утвердженням у суспільних поглядах думки, що 

наслідки війни, що спричинили посилення авторитарних тенденцій та різке 

падіння рівня демократичного розвитку (за даними Freedom House «Свобода 

у світі 1998»), а також неможливість продовження діяльності Ф. Туджмана в 

якості чинного керівника країни [181];[182]. Головним наслідком 

“Загребської кризи” стала активізація громадських організацій у суспільно-

політичному житті з метою застереження перемоги чинного президента та 

його політичної сили на наступних виборах, яка в результаті зумовила нову 

хвилю модернізаційних змін у Хорватії (у звіті Freedom House «Свобода у 

світі 2001» Хорватія уже позиціонується як «вільна» держава). В умовах 

війни за незалежність та внаслідок існування у складі федеративної держави 

у населення країни сформувалось негативне ставлення до будь-яких 

наддержавних утворень, що виявилось у закріпленні в Конституції 1997 року 

значних перешкод для інтеграції до євроатлантичних об’єднань. При цьому 

значна підтримка європейських країн забезпечувалась у результаті діяльності 

католицької церкви [128]. В умовах консолідації та оновлення громадських 

та політичних сил під час чергових парламентських та президентських 

виборів більшість одержали опозиційні партії, що сформували коаліцію, а 

президентом став С. Месіч. Крім того, в результаті виборів відбулось 

практично повне оновлення виконавчої влади та державного апарату [166]. 

Повна зміна влади в Хорватії забезпечила різке посилення 

трансформаційних процесів та вибір зовнішньополітичного вектору у 

напрямі інтеграції до НАТО та ЄС [157]. Зокрема, закріплення в програмних 

документах ключових політичних партій на виборах 2003 року перспектив 
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вступу країни до ЄС та НАТО, зумовило після перемоги проведення 

непопулярних, але прагматичних політичних та економічних реформ, 

моніторинг яких постійно проводили євроатлантичні структури.  

Ратифікація Угоди про вступ Хорватії до ЄС є критерієм завершення 

демократичних перетворень та її відповідності спільним вимогам провідних 

країн Європи [19]. Таким чином, значної активізації процеси демократичного 

та економічного розвитку в умовах зміни вектору зовнішньої політики та 

близькості до європейської спільноти зумовили прискорення економічного 

розвитку країни та інтеграційних процесів, в результаті яких в 2009 році 

країна приєдналась до ряду європейських організацій та НАТО, а в 

2013 році – до ЄС [78]. 

Проведення трансформації Хорватії в умовах внутрішньополітичних та 

зовнішньополітичних криз свідчить про їхню конструктивну спрямованість у 

напрямі демократичного розвитку, оскільки зовнішньополітичні кризи 

сприяли національній ідентифікації населення, що зумовило консолідацію 

еліти та суспільства, а внутрішньополітичні сприяли розвитку 

громадянського суспільства, яке в подальшому створило бар’єр для 

встановлення авторитаризму та забезпечило ефективний контроль політичної 

еліти в майбутньому. Крім того, необхідно зауважити, що інтеграція до 

євроатлантичних структур Хорватії була не цілеспрямованою метою з 

моменту набуття незалежності, а своєрідним механізмом для проведення 

політичної модернізації [71]. Окремим чинником, що сприяв демократичним 

перетворенням країни є послаблення Сербії та її історичного союзника Росії 

на початку ХХІ століття як країни регіонального лідера.  

Таким чином, порівнявши процеси демократичних перетворень 

постсоціалістичних країн Східної Європи, виявлено ряд характерних 

факторів, що зумовили особливості політичних криз у цьому процесі:  

необхідність здійснення від двох до чотирьох синхронних “переходів”, 

що залежить від кожної конкретної країни та її попередньої історії: розвиток 



 

144 

 

демократії, формування ринкової економіки, побудову національної держави 

та формування політичної нації; 

зміна та заміна фаз процесу модернізації у результаті “навздогінного 

розвитку” характеризується нерівномірністю змін у різних сферах 

суспільного життя: економіці, політиці, культурі; 

не консолідованість національної еліти з чітко окресленим вектором 

розвитку суспільства та зовнішньополітичних орієнтацій; 

слабкість громадянського суспільства постсоціалістичних країн в 

умовах низького рівня розвитку політичної культури та традицій; 

зміни в глобальній та в регіональній системі міжнародних відносин в 

наслідок спроб суміжних країн утвердитись в якості глобальних та 

регіональних лідерів. 

Відсутність у суспільства, а особливо у еліти, досвіду демократичного 

життя негативно позначалось на врегулюванні політичних криз у процесі 

трансформації. Необхідність публічного вирішення криз та конфліктів в 

умовах демократії зумовлювала їх значну тривалість та нездатність досягти 

консенсусу з найважливіших питань суспільного розвитку, оскільки 

компроміси виявлялись тимчасовими, виходячи з наявного розподілу 

політичних сил. 

Результатом процесу трансформації у культурній сфері стало зростання 

кількості чинників кризи: класичний конфлікт поколінь посилився 

наслідками вестернізації системи цінностей, різке зростання рівня майнового 

розшарування; нівелювання значення культурно-освітнього рівня, посилення 

територіальних культурно-історичних відмінностей, використання 

територіальної та культурної ідентифікації у політичній боротьбі [7]. 

Постійний дефіцит ресурсів, характерний для країн, що 

трансформуються, посилюють також популістські заходи влади, яка таким 

чином намагається забезпечити собі підтримку електорату, прикриває власні 

прорахунки в управлінні країною та ілюструє візуальну стабільність. 

Корупція формує у владної групи ненаситне бажання до збагачення, що 
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викликає дисбаланс системи та її виснаження, а також породжує в 

майбутньому кризи в різних сферах суспільного життя. 

За відсутності консенсусу у суспільстві (поділу суспільства) особливо 

важливим є існування чіткої вертикалі владних органів та їх 

підпорядкування, а також узгодженість відносно вектору розвитку 

внутрішньої та зовнішньої політики. Таким чином, до провідних факторів, 

що формують особливості криз процесу політичної модернізації можна 

віднести такі: різка соціальна стратифікація суспільства внаслідок 

недосконалого проведення ринкових реформ, зміни у системі міжнародних та 

регіональних відносин, намагання політичних лідерів та партій артикулювати 

власні ідеологічні відмінності в умовах спільних зовнішньополітичних 

орієнтацій, активізація націоналістичних та соціалістичних партій в умовах 

глобалізації, активізація етнічних, релігійних та сепаратистських рухів, що 

провокують виникнення конфліктів. 

Успішне завершення більшістю східноєвропейських країн 

трансформаційних процесів у результаті формування консолідованої 

демократії дозволяє виокремити чинники, які забезпечили становлення та 

зміцнення демократичних інститутів. Множинність складних чинників, що 

зумовлюють характер та тенденції демократичного розвитку, зумовила 

необхідність виокремлення головних та визначальних, що мають вплив на 

процес трансформації. Аналізуючи досвід постсоціалістичних країн Східної 

Європи можна виокремити такі: формування ефективної системи стримувань 

та противаг, децентралізація влади та розвиток місцевого самоуправління, 

запровадження ефективної виборчої системи, що враховує багатоманітність 

інтересів та оновлюваність політичної еліти, формування та розвиток 

плюралістичної партійної системи, розвиток громадянського суспільства. 

Отже, виборчі системи більшості посткомуністичних країн Східної 

Європи складають пропорційні виборчі системи з прогресивним виборчим 

бар’єром залежно від кількості учасників об’єднання. На прикладі країн 

Східної Європи, що перебували у процесі демократичного транзиту, можна 
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стверджувати, що використання пропорційної виборчої системи з відкритими 

списками сприяло структуризації партійної системи, що зумовило 

формування конструктивної консолідованої системи з дієздатними 

поміркованими партіями, що відображають різні суспільні інтереси.  

Крім того, завдяки використанню пропорційної виборчої системи 

досягається не тільки стабільність парламентів, але й урядів, що створює 

передумови для формування конструктивної нормативно-правової бази 

подальшого розвитку процесу демократичного тураніту. Стабільність урядів 

є одним з головних чинників успішності процесу трансформації. При цьому 

одним з головних застережень є те, що загальний успіх процесу 

демократизації постсоціалістичних країн не перебував у безпосередній 

залежності від різних моделей конституційного дизайну, оскільки 

дієздатність виборчої системи залежала від визнання політичними акторами 

демократичних норм, стандартів та культури виборчих перегонів, а також 

визнання неупередженості при підрахунку результатів.  

Оцінюючи результати трансформацій постсоціалістичних країн, можна 

стверджувати, що країни, в яких зміни відбулись шляхом проведення реформ 

“співочих революцій” та “оксамитових революцій”, швидше та успішніше 

здійснили демократичний транзит. Значною мірою запорукою успіху 

слугувала наявність позасистемної опозиції з підтримкою її діяльності 

широкими суспільними масами, які стали каталізатором демократичної 

трансформації. Загалом відмінності в розвитку процесів демократизації є 

наслідками різного вихідного стану колишніх соціалістичних країн при всій 

їх подібності на перший погляд: неоднорідним ступенем тоталітарності, 

тривалістю досвіду державності, тривалістю періоду тоталітаризму, рівнем 

національної ідентичності, належністю до певного типу цивілізації. 

Формування політичної кризи в Україні у 2013 році відбулось в умовах 

глибинних змін світогляду значної частини суспільства та еліти внаслідок 

культурної ідентифікації. Разючі відмінності у культурі демократичних та 

тоталітарних країн знаходили своє відображення як у суспільній свідомості, 
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так і в особистій, що за період тривалого комуністичного режиму 

сформувало “традиційну” загальноприйняту систему цінностей, норм, звичок 

та поведінки. Характерними рисами суспільної поведінки, сформованої на 

основі комуністичної системи цінностей, стали: патерналізм, відсутність 

індивідуальної та приватної ініціативи, категоричність позицій, презирство 

до плюралізму у різних сферах суспільного життя, несприйняття компромісу 

як інструменту досягнення суспільної згоди, здатність виконувати спільні 

завдання тільки із застосуванням примусу з боку державних органів та 

відсутність бажання до співробітництва з власної ініціативи. Особливого 

значення ці риси набули за період семи десятиліть тоталітарного режиму та, 

як наслідок, відсутності громадян активного віку, які б мали позитивний 

досвід участі у суспільно-політичному житті в умовах функціонування 

демократичних інститутів та приватної власності.  

Тривалий період розвитку України у складі Російської імперії та СРСР 

в результаті спричинив формування особливого типу взаємовідносин 

громадян та держави, що характеризувався деперсоналізацією, зниженням 

рівня громадської та творчої діяльності, формалізацією та нормуванням 

внутрішньо суспільних відносин, переважанням державних інтересів над 

особистими та суспільними, ідеологічним нормуванням поля та форм творчої 

діяльності. За таких культурних та ідеологічних умов сформувався 

особливий тип суспільної поведінки, базовими підвалинами якого були 

відсутність спротиву, категоричне несприйняття та негативне відношення до 

конфлікту як способу врахування множинності інтересів. Ці культурно-

історичні особливості зумовили значні перешкоди на шляху встановлення 

консолідованої демократії та розвитку ринкової економіки на початковому 

етапі трансформації політичної системи України. 

Одним з головних чинників, що зумовили значну тривалість 

трансформаційних перетворень в Україні, стала тривалість функціонування 

авторитарного комуністичного режиму, яка зумовила слабкість національної 

опозиційної еліти внаслідок тривалого періоду репресій. У цьому контексті 
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заслуговує на увагу опозиційна діяльність приєднаних у 40-х роках 

західноукраїнських земель. Ключовим чинником, що став причиною 

спротиву на їхній території, був значний прошарок власників малоземельних 

ділянок та дрібних промисловців, які за рахунок власної праці забезпечували 

своє існування. Внаслідок різного історичного досвіду регіональних спільнот 

на першому етапі процесу трансформації в Україні не вдалось досягти 

консолідації опозиційної еліти, що зумовило їхнє подальше перебування в 

опозиції. Однією з головних перешкод, що постали на шляху процесу 

трансформації України більшість дослідників вважає нездатність 

патріотичних опозиційних сил забезпечити позачергові вибори до Верховної 

Ради України, які в час певної ейфорії здобуття незалежності значно змінили 

розклад політичних сил подібно до трансформаційних процесів суміжних 

країн. Наступним чинником, що має стати пересторогою наявним 

демократичним силам має стати роздробленість політичних сил шляхом 

залучення їх частини до влади. Такою ситуацією повною мірою скористались 

представники бюрократичної та партійної еліти колишньої КПРС, які з часом 

змогли сформувати різні впливові “прорадянські” політичні сили. 

Демократичний блок, основу якого становив «Рух», не отримав суттєвої 

перемоги на парламентських виборах 1990 р. Значна частина кваліфікованої 

еліти колишньої КПРС, що залишилася у керівництві провідних галузей та 

підприємств усвідомила перспективи, що відкрилися в умовах розширення 

компетенції незалежної держави. Ухвалення низки рішень керівних органів 

влади УРСР зумовило певне асоціювання наявної політичної еліти з 

національною елітою, що стало в подальшому головною перешкодою на 

шляху побудови дійсно незалежної та суверенної України. Відсутність у 

владної політичної еліти на початку незалежності України конкретного 

напряму розвитку та очікування відтворення СРСР у вигляді конфедерації 

зумовили значний етап зовнішньополітичної невизначеності, що зіграв 

значну роль у наявному стані України. Протягом більш ніж двох десятиліть 
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незалежності України була відсутня головна ідея державного будівництва: 

створення сильної, незалежної, суверенної держави Україна.  

Як зазначає А. Венгеров, політична криза, крім власне політичної 

сутності, є також кризою культурних, моральних та правових засад у 

політиці. В умовах поєднання такої кризи з економічною, політична система 

суспільства перебуває перед небезпекою її розпаду. Саме тому подолання 

політичної кризи має передувати спробам подолати економічну кризу. 

Прикладом такої кризової ситуації є період 1992–1994 років, коли найбільша 

увага влади України була приділена подоланню економічної кризи. 

Недостатня увага до розбудови демократії зумовила появу та формування 

політичних партій з псевдокомуністичною проросійською ідеологією, які, 

використовуючи популістську риторику на фоні економічної кризи, 

мобілізували електорат промислових регіонів для проведення масових 

протестів та акцій непокори центральній владі. Накладення двох типів криз 

спровокувало кризовий резонанс, який досягнув точки біфуркації восени 

1993 року. Результатом заходів з урегулювання кризи стали політичні 

домовленості, на основі яких були проведені дострокові парламентські та 

президентські вибори 1994 року, внаслідок чого демократичні сили, які 

виступали за євроатлантичну інтеграцію, втратили на тривалий час владу, а 

економічні реформи були частково обмежені як за обсягом, так і глибиною 

перетворень [164]. 

Урегулювання політичної кризи має відбуватись у рамках системи, 

спрямованої на планування та реалізацію заходів в особливих умовах, з 

врахуванням особливостей розгортання кризи в часі та просторі. Складовими 

елементами застосування політичних засобів в ході кризи є: планування та 

прийняття політичних рішень в рамках єдиної стратегії з подолання кризи, 

інформаційне забезпечення впровадження прийнятих рішень. До 

особливостей прийняття рішень в умовах кризи можна віднести: динамічний 

перебіг часу, одноосібність прийняття рішення з кризового врегулювання та 

специфічність функціонування інформаційного поля. Інформаційна складова 



 

150 

 

врегулювання кризи має включати ряд елементів, від яких залежить успіх 

упровадження антикризових заходів та прийняття їх суспільством: узгоджена 

інформаційна політика, визначені спікери, які мають високий рівень 

авторитету у суспільстві, та надійні засоби комунікації, здатні донести 

інформацію до кінцевого споживача без викривлень.  

Як процес, врегулювання політичних криз спрямоване на можливість 

досягнення бажаних цілей розвитку суспільства в результаті перетворення 

руйнівних змін у конструктивні. Цей процес включає попередження 

руйнування і колапсу системи та збереження її керованості в умовах кризи, а 

в подальшому мінімізацію негативних наслідків та використання позитивних 

аспектів у майбутньому розвитку. Передумовами для ефективного подолання 

кризи є: наявність достатнього часу для прийняття рішень, наявність 

повноважень для їх упровадження, необхідні фінансові та матеріальні 

ресурси та дієздатний бюрократичний апарат. Важливе значення у 

врегулюванні політичних криз відіграють безпосередні зустрічі з 

представниками громадськості у будь-яких формах, публічна підтримка 

рішень місцевою владою та донесення і роз’яснення їх безпосередньо 

населенню, а також агрегування вимог населення на основі прийнятих 

рішень та донесення їх до центральних органів влади. 

Для країн, що перебувають у транзиті демократії, характерний 

почерговий прихід до влади політичних сил з різними ідеологіями. Це може 

призвести до ситуації, за якої різні гілки влади обіймають представники 

протилежних політичних сил. Намагаючись отримати всю повноту влади та 

забезпечити власні політичні інтереси, політичні сили можуть створювати 

дублюючі державні органи та викривляти (розширювати) їхні повноваження. 

Тривалі періоди політичної нестабільності, які виникають за таких умов, 

створюють підґрунтя для виникнення політичних криз та конфліктів, до яких 

можуть бути залучені суміжні держави та світова спільнота. Прихильники 

тоталітарних ідеологій, які виражають інтереси меншості (маргінальних 

груп) населення, особливо часто в країнах транзиту демократії, легальними 



 

151 

 

шляхами обираються до законодавчих органів та намагаються інтегрувати до 

законодавства елементи власних ідеологій. Таким чином, правові норми, які 

ґрунтуються на основі крайніх ідеологій, набувають форми законів 

демократичної країни і в цьому вигляді обмежують права та свободи 

більшості населення. 

Проблема двовладдя наявна як за президентської форми державного 

правління, так і за парламентської. Історично першою країною, в якій 

виникали кризи у контексті двовладдя з президентською формою правління, 

є США. Зокрема, причинами майбутніх криз та кризових ситуацій були 

закладені в Конституції США розмежування повноважень суб’єктів 

федерацій та федеральної влади. Можливість внесення поправок до 

Конституції США дозволила вирівняти дисбаланс повноважень та 

попереджувати виникнення політичних криз.  

За парламентської форми правління причиною виникнення двовладдя 

та політичних криз є сам парламент. На відміну від президентської 

республіки, де кризи виникають переважно у відносинах між чинною владою 

та народом, за парламентської форми можливе загострення протиріч у самій 

владі. У цьому випадку повноваження уряду залежать як від парламенту в 

цілому, так і від політичної партії, яка отримала більшість, або політичних 

партій, які сформували коаліцію, а також опосередковано від народу. Таким 

чином, чинний уряд повинен у своїй діяльності враховувати інтереси, іноді 

протилежні, значної кількості політичних груп, що породжує постійні 

конфлікти та кризові ситуації всередині владної еліти. Зокрема, в Італії в 

період 1946–2016 років при владі перебувало 63 уряди, 17 з яких виконували 

повноваження менше одного року, при цьому вибори до парламенту країни 

відбувались лише 17 разів.  

Однак на сьогодні в Україні існує й інша тенденція, початок якій був 

покладений за часів В. Януковича, коли Верховна Рада України перестала 

бути реальним представницьким та законодавчим органом влади. Значна 

залежність депутатського корпусу від виконавчої влади в умовах 
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використання бюджетних коштів у “ручному режимі” унеможливлювала 

виникнення альтернативних стратегій розвитку країни. Відсутність дискусії 

та непримириме ставлення до альтернативних точок зору перетворили 

парламент на орган, що обслуговував діяльність уряду та президента. 

Небезпечним джерелом двовладдя є включення до структури 

державного управління (формальних та неформальних) органів, які не 

передбачені конституцією. Прикладами можна назвати ідеологічний 

контроль та правовий контроль над рішеннями, прийнятими законодавчими 

органами. Зокрема, у 2012 році В. Януковичем було видано указ “Про 

Конституційну Асамблею”, який створював спеціальний дорадчий орган, що 

мав підготувати законопроект для внесення змін до Конституції України. 

Персональний склад асамблеї призначався ним особисто, що нівелювало 

народ як єдине джерело влади в Україні та дублювало повноваження 

Верховної Ради України як вищого законодавчого органу [116]. 

Актуальною проблемою є включення в політичну систему суспільства 

неправових організацій, що здійснюють вплив на державні органи з метою 

прийняття рішень, що досить часто суперечать інтересам суспільства. 

Власне, групою тиску є суспільно-політичне об’єднання, яке прагне 

задовольнити власні інтереси, впливаючи на державну владу або політичні 

партії [102]. Значна соціальна диференціація суспільства, яка відбулась 

внаслідок сумнівних приватизаційних процесів у період незалежності, 

виокремила обмежену групу власників ключових промислових підприємств 

країни. Оскільки основи законодавства ґрунтувались на нормативно-

правових документах країн розвинутої демократії, що не передбачають 

можливість існування такої групи, то, відповідно, її інтереси та взаємодія з 

органами влади не були регламентовані.  

Відсутність правового регулювання створила умови, за яких набула 

широкого поширення корупція та проникнення в законодавчі та виконавчі 

органи влади представників фінансово-промислових груп з метою не тільки 

забезпечення їхніх інтересів, а й створення режиму найбільшого сприяння 
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для їхньої діяльності. Застосування неправових механізмів просування 

власних інтересів та втілення їх у життя: блокування громадських організацій 

та створення фіктивних, використання у власних інтересах залежних від них 

найманих працівників для тиску на владу, використання підкупу провокує 

постійну політичну нестабільність держави. Власне сама наявність 

олігархічних груп суперечить цілям суспільства, а їхнє намагання 

безпосередньо впливати на функціонування державних органів породжує 

конфлікти та кризи, які несуть загрозу існуванню держави загалом. 

У другій половині ХХ століття для країн з демократичним політичним 

режимом у зв’язку розвитком теорії “живої конституції” стала характерною 

тенденція розширення “багатовладдя”, як спроби уникнути періодичного 

реформування політичної системи суспільства та конституції. Вперше її було 

застосовано в США в 20 роках ХХ століття для обґрунтування необхідності 

подальшого вдосконалення Основного закону шляхом внесення до нього 

судових прецедентів та уточнень. 

Власне поняття “жива конституція” передбачає, що внутрішнє 

наповнення конституції є динамічним і розвивається у контексті суспільних 

змін, а саме стан розвитку суспільства необхідно брати до уваги при 

тлумаченні конституції. В західноєвропейських країнах ця практика також 

знайшла позитивне застосування та була впроваджена до 

загальноєвропейського застосування в рамках ЄС. В цілому теорія та 

практика застосування “живої конституції” є позитивною, враховуючи досвід 

західних країн з розвинутою демократією.  

Однак у країнах, що перебувають в транзиті демократії, її застосування 

можливе і в негативному контексті, зокрема, для посилення та розширення 

владними суб’єктами власних повноважень та наділення ними не властивими 

функціями інших органів влади з метою забезпечення особистої влади. При 

цьому, іноді прикриваючись ідеєю “живої конституції”, суб’єкти влади 

ігнорують норми права та права і свободи громадян, а також порушують 

принципи управління, створюючи систему багатовладдя. Зокрема, в період 
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2010–2014 років в Україні було внесено ряд змін до Конституції України 

шляхом рішень Конституційного суду України, які змінювали: форму 

державного правління, розподіл повноважень державних органів, терміни 

проведення виборів та фактичну структуру парламенту. Для обґрунтування 

рішення Конституційного суду України щодо встановлення строків 

проведення чергових місцевих виборів було використано саме ідеї “живої 

конституції”: «Проте оцінюючи Рішення 2013 року в цілому, треба 

зазначити, що воно має свій правовий потенціал, який держава і суспільство 

повинні використати на користь людині. Цей потенціал особливо помітний з 

позицій соціологічно реалістичних правових підходів до вирішення даної 

справи. Тому Суду необхідно частіше звертатися до доктрини „живої 

Конституції“, „живого“ права, що гарантуватиме більш високу якість 

прийнятих ним рішень» [89]. 

В умовах трансформації політичного режиму збільшуються вимоги до 

прийняття політичних рішень, які повинні приймати політичні актори. 

Відповідно, постає проблема якісних характеристик політичного лідера. 

Однією з них в умовах політичних перетворень стає здатність передбачувати 

та пристосовувати власну поведінку до виникаючих випадковостей. 

Відповідно до класифікації М. Вебера для політичних систем, що 

перебувають у процесі трансформації характерним є харизматичний тип 

поведінки політичних лідерів [22]. Таким чином, харизматичне лідерство 

виникає, як правило, у критичні моменти соціально-політичного розвитку 

суспільств з формальними ознаками демократії, оскільки в періоди різких 

змін виникає потреба в політичних лідерах, здатних мобілізувати суспільство 

для досягнення певних цілей. 

Легітимність, яка в сучасному світі є основою політичного процесу, у 

демократичних режимах поділяється на три види: традиції, харизма та 

законність, та існує у вигляді синтезу раціональних та ірраціональних 

засобів. У процесі трансформації зазнають змін не тільки нормативно-правові 

акти, а й політична культура та традиції. Тому одну з провідних ролей у 
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забезпеченні легітимності відіграє харизма політичного лідера, від здатності 

якого нав’язувати власну волю залежить успіх суспільних перетворень.  

Харизматичні задатки певної особистості зумовлюють появу випадків, 

які перетворюють її на харизматичного політика, а подальша його діяльність 

виявляє харизматичного лідера. В цьому контексті в рамках синергетичного 

підходу доречно застосувати поняття «аттрактор», яке тлумачать як групу 

факторів, що забезпечують функціонування самоорганізованої системи у 

динамічній рівновазі. Актуальним є визначення аттрактора, запропоноване 

О. Князєвою, як умовно стійкого стану системи, що притягує до себе всю 

множину траєкторій системи, обумовлених різними початковими умовами. 

Якщо система потрапляє в конус аттрактора, то вона неминуче еволюціонує 

по цьому відносно стійкому стану (структурі) [52]. 

У політичній діяльності подібну роль відіграє харизма, яка виступає 

своєрідним аттрактором – неочікуваним компонентом системи, що акумулює 

навколо себе важливі елементи, зумовлюючи їхній рух у боротьбі за владу, а 

також надає системі додаткового імпульсу нестабільності та 

неврівноваженості, які здатні забезпечити її перехід до нового стану.  

На сьогодні питання харизматичних лідерів є актуальним для України. 

В умовах суспільного розчарування в більшості політичних лідерів 

відбувається сповільнення трансформації політичного режиму. Політичні 

лідери, легітимність яких ще не втрачена, остаточно можуть її позбутись 

унаслідок проведення нагальних, але непопулярних ключових реформ. 

Перспектива делегітимізації знижує їх бажання та можливості проводити 

суспільні перетворення. Роль харизматичного лідера у процесі 

демократичного транзиту можна продемонструвати на прикладах: Польщі – 

О. Квасневський, Чехії – В. Гавел, Словаччині – М. Дзурінда та Хорватії – 

Ф. Туджман, які зуміли мобілізувати власні народи для певних цілей 

суспільного розвитку. В умовах нових викликів і загроз, які постають у 

процесі демократизації, найбільшу небезпеку становить відсутність 

загальнонаціональних лідерів, що створює обставини, в яких на їхнє місце 
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починають претендувати представники крайніх політичних рухів, які 

підміняють харизму популізмом. 

Слід відзначити, що політична еліта України є частково умовно 

політично відповідальною за окупацію РФ Криму у 2014 році, оскільки 

розглядала територію Криму як частину національної території, незважаючи 

на реально існуючі культурні та національні відмінності. Невизнання та 

відсутність закріплених прав на рівні Конституції України 

кримськотатарського народу як автохтонного народу Криму та відповідно 

його особливих прав та потреб посилювали дисбаланс національних сил 

півострова у політичній сфері [56]. Ігнорування забезпечення та розвитку 

реальної автономії за більш ніж два десятиліття зумовили формування у 

населення несприйняття керівництва, призначеного Україною. Крім того, 

навіть в умовах існуючої автономії у керівництві Криму, особливо в період 

перебування при владі В. Януковича, домінуючу роль відігравали керівники, 

призначені центральними органами влади, періодичний перерозподіл 

повноважень відбувався не на користь місцевої влади. Така політична 

ситуація зумовила проросійські погляди переважної більшості політичної 

еліти Криму в умовах активної фази його окупації. 

Виникнення нової конфігурації взаємовідносин опозиційної та владної 

еліти в результаті революційних перетворень зумовлює закріплення 

культурного розколу України, що посилює кризовість політичної системи в 

умовах триваючої агресії Росії. Відсутність відчутного поліпшення 

показників рівня життя суспільства та перспектив тривалої стабілізації 

внутрішньополітичного життя формує стан невизначеності майбутнього 

України. Відсутність упевненості в майбутньому є однією з визначальних рис 

процесу демократичного транзиту та справляє значний вплив на зростання 

загального рівня кризовості суспільних процесів.  

Руйнування культурних орієнтацій та цінностей як унаслідок процесу 

демократичного транзиту, так і внаслідок динамічного розвитку світу та 

процесів глобалізації, зумовили кризу цінностей, яка була вагомою 
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перепоною на шляху процесу модернізації України майже чверть століття. 

Однак, в умовах триваючої збройної агресії РФ відбулась консолідація 

суспільства щодо ідеї національної державності, що може свідчити про 

завершення кризи ідентифікації та системи цінностей. Так, входження 

демократичних норм та цінностей у суспільну культуру та формування на 

їхній основі традицій нівелює одну з головних перешкод на шляху 

демократичного розвитку України: відсутність досвіду державності [73]. 

Необхідним елементом функціонування демократичної політичної 

системи є функціонування активної опозиції. «Одним з дієвих запобіжників, 

який стає на шляху утворення авторитаризму є наявність парламентської та 

позапарламентської опозиції, яка виступає своєрідним та особливим 

механізмом системи стримувань та противаг в умовах гібридних режимів у 

контексті політичної стабільності» [30]. У цьому ракурсі опозиція 

розглядається як структурна політична сила, яка піддає критиці і намагається 

контролювати владу, а періодично вдається до дій, синхронних з владою. 

Водночас, більшість сучасних науковців у політичній сфері під опозицією 

вбачають певні правила політичної поведінки, відносин та зв’язків, що 

унормовують її діяльність у рамках наявної політичної системи [25]. Так, 

однією з характерних рис демократії є часткове та періодичне врахування 

владою інтересів позапарламентської опозиції у своїй діяльності.  

Під час врегулювання політичної кризи необхідно враховувати 

синергетичне розуміння політичної системи як багаторівневої. Це означає, 

що для подолання кризи недостатньо приймати рішення для одного рівня, 

передбачаючи, що зміни, які відбудуться, можуть спричинити перебудову 

всієї системи. Ілюстрацією цього є спроба В. Януковича, врегулювати кризу, 

що відбувалась, шляхом прийняття “законів про диктатуру 16 січня 

2014 року”, які передбачали зміни на виключно макрополітичному рівні, що 

призвело до феномену “навпаки” та тільки загострило ситуацію. 

Мікропроцеси в цій ситуації продовжили розвиватись в іншому напрямі, ніж 

очікувалось: замість зниження рівня протестів, відбулась їхня активізація, 
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замість консолідації коаліційного депутатського корпусу відбулась його 

сепарація [21]. 

Ще однією суттєвою помилкою, що відіграла значну роль у приведенні 

політичної системи України до резонансного стану у період “Революції 

Гідності” стало те, що у В. Януковича було помилкове бачення щодо 

контрольованості ситуації: більшість прийнятих рішень були запізнілими та 

не відповідали подіям, що відбувались. Це було пов’язано з динамічністю 

процесів, що відбувались в момент резонансу кризи: поки вироблялось 

рішення, ситуація докорінно змінювалась, і прийняті рішення провокували 

подальше її погіршення. 

З позицій перспектив врегулювання існуючої багатоаспектної 

політичної кризи, необхідно враховувати безпосередній зовнішній вплив на її 

розгортання і поглиблення з боку Російської Федерації, збройна агресія якої, 

підсилена відповідною агресивною інформаційною політикою, зумовила 

ключові риси цієї кризи, а саме є її поділ на декілька менших криз, що разом 

створюють кризовий резонанс. Зокрема, російською стороною 

використовуються методи та технології з метою врегулювання криз на 

умовах вигідних РФ: демонстрація сили та накопичення підрозділів вздовж 

спільного кордону, проведення раптових навчань та перевірок сил у 

суміжних з Україною військових округах, переведення у вищі ступені 

боєготовності ЗС РФ, в тому числі підрозділів з ядерною зброєю.  

В рамках протидії агресивній політиці Росії можна виокремити такі 

індикатори у її діях зі створення власної версії подій, що відбуваються, та їх 

подальшої трансформації відповідно до певних сценаріїв розвитку:  

не окупація, а правомірне нарощування підрозділів ЧФ ЗС РФ у Криму, 

що в подальшому трансформувалась у загони самооборони, а потім 

самооборона в підрозділи ЧФ ЗС РФ для підтримки миру та стабільності; 

не окупація, а референдум з метою отримання ширших прав у складі 

України, а в подальшому з метою відокремлення від України, а потім з 

метою в ходження до складу РФ; 
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не створення т.зв. “Новоросії”, а референдуми для захисту прав 

російськомовного населення, а в подальшому федералізація України та 

набуття особливого статусу в рамках конфедерації України; 

не війна за незалежність між Україною та РФ, а внутрішньополітичний 

конфлікт, в подальшому внутрішнє збройне протистояння, а потім – 

громадянська війна в Україні; 

відсутність військовослужбовців та підрозділів ЗС РФ на сході 

України, в подальшому – добровольці з громадян РФ, а потім – 

військовослужбовці ЗС РФ у відпустці; 

не надання зброї терористичним угрупованням на сході України, а 

залишена та втрачена зброя Збройних Сил України, в подальшому придбана 

в будь-якому магазині та знайдена, а потім замовчування цього питання; 

не законна влада України, а хунта, що прийшла до влади в результаті 

державного перевороту, а потім незаконна влада України, в подальшому 

офіційна влада, яка прийшла до влади в результаті державного перевороту. 

У цьому контексті існує необхідність посилення протидії в 

інформаційному полі, що пояснюється його надзвичайною важливістю в 

умовах якісного опанування РФ засобів “неоголошеної війни”. 

В таких умовах доцільно попереджувати та протидіяти створенню 

Росією негативного іміджу офіційної влади України та підрозділів Збройних 

Сил України серед населення окупованої території та у відповідності до 

власних цілей з елементами міфологізації: бандерівці, українські 

націоналісти, фашисти, хунта, кривава влада, небоєздатні підрозділи та інше. 

Особливо важливо не допускати створенню підрозділам Збройних Сил 

Російської Федерації та терористичним групам позитивного іміджу з 

елементами міфологізації та зверненням до “героїчного минулого”: народні 

ополченці, добровольці, народна міліція, борці з фашизмом, воїни-

інтернаціоналісти, “зелені чоловічки”, захисники Донбасу, “ввічливі люди” 

та інші. 
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Одним з важливих елементів протидії спробам легітимізації 

самопроголошених утворень та незаконної влади тимчасово окупованої 

території Криму шляхом є протидія проведенню переговорів між 

економічними суб’єктами та представниками місцевих органів влади. Крім 

того, необхідно попереджувати спроби узаконити самопроголошену владу 

утворень шляхом залучення до переговорів та поїздок на окуповані території 

агентів різного типу впливу: народних депутатів України Н. Савченко, 

А. Артеменка та лідера громадської організації “Всеукраїнський громадський 

рух «Український вибір»” та інших.  

Попередження легітимації кризи виключно шляхом переговорів з 

залученням міжнародних посередників у рамках “Мінського формату” та 

країн-гарантів “Будапештського меморандуму” на рівні вищого державного 

керівництва та представників держав є одним з найефективніших форматів 

[77]. 

Підписання так званих угод “Мінських протоколів”, які у певній мірі 

легітимізували одну з криз у двосторонніх відносинах створює ряд чинників 

які влада РФ буде використовувати у спробах врегулювання кризи в 

двосторонніх відносинах, на умовах вигідних Росії. В цьому контексті було 

використано ряд технологій, що зумовили негативні наслідки для України, 

які потребують відповіді: 

1) проблема отримала політико-правове обґрунтування: зміна 

конституції РФ в частині, що стосується прийому нових суб’єктів до складу 

Російської Федерації, визнання неправомірною передачу Криму зі складу 

РРФСР до УРСР, визнання декларативного статусу “Будапештського 

меморандуму” та як такого, що стосується застосування виключно ядерної 

зброї, визнання законними “офіційних документів ДНР/ЛНР” та інші; 

2) в якості підстави для окупації було використано законність 

проведення референдуму в Криму та звернення так званої “офіційної влади 

республіки Крим”, підставою для права застосування президентом РФ 
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В. Путіним підрозділів ЗС РФ стало звернення “законного президента 

України” В. Януковича про введення військ на територію України; 

3) переведення предмету кризи з політичної в історичну та культурну 

площини; 

4) представлення кризи як внутрішньополітичного конфлікту та 

громадянської війни в Україні; 

5) організація переговорів між ангажованими політиками України у 

якості “офіційних осіб” та “представниками влади ДНР/ЛНР”; 

6) участь представників РФ як посередника, а не сторони конфлікту у 

переговорах та надання з цих позицій оцінок діям сторін. 

Застосовані Росією чинники ескалації нібито внутрішнього конфлікту 

на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також 

спроби переведення відносин між Автономною республікою Крим та 

Україною в ряд нібито рівних суб’єктів міжнародного права спровокували 

для вектору зовнішньої політики України ряд певних обмежень.  

Нівелювати вплив Росії в умовах тимчасової окупації території 

Автономної Республіки Крим та триваючого збройного конфлікту на 

території окремих районів Донецької та Луганської областей України, та 

стати драйвером трансформаційних процесів в Україні може розширення та 

поглиблення інтеграційних процесів з ЄС та НАТО. 

Особливої уваги у процесі трансформації набуває питання перспектив 

приєднання України до НАТО, оскільки враховуючи досвід 

посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи приєднання до 

північноатлантичного альянсу передувало інтеграції до ЄС. В цьому аспекті 

певні умовні перешкоди на шляху інтеграції до цієї організації стосуються 

наявних невирішених територіальних конфліктів. При цьому, заслуговує на 

увагу той факт, що в Північноатлантичному договорі, укладеному 4 квітня 

1949 року, відсутні жодні застереження щодо невирішених територіальних 

конфліктів, а Федеративна Республіка Німеччина, яка його ратифікувала, 
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ніколи не визнавала радянську окупацію Східної Німеччини так звану 

Німецьку Демократичну Республіку [96]. 

Таким чином, зовнішні чинники в майбутньому можуть мати вагомий 

вплив на процес модернізації України. Безпосередніми факторами, що 

впливатимуть на цей процес будуть: надання підтримки у проведенні 

політичних та економічних реформ, підтримка рівня обороноздатності 

України, підтримка розвитку громадських організацій, надання економічної 

та фінансової підтримки, консультації щодо розвитку демократичних 

інституцій та інші.  

Одним з найвпливовіших чинників активізації трансформаційних 

перетворень є перспективи надання Україні так званого «Плану Маршалла 

для України», ініційованого Президентом України П. Порошенком та 

концептуально схваленого на Конгресі Європейської народної партії, 

найбільшої загальноєвропейської партії представленої у Європейському 

парламенті, 30 березня 2017 року, який може стати новим принциповим 

стимулом не тільки економічних, але й глибоких політичних змін [177]. 

При цьому, необхідно зауважити, що ухвалення цієї резолюції, яка хоча 

й не носить обов’язкового характеру, але є вагомим елементом політичної 

підтримки, може стати своєрідним анонсом проведення реформ з метою 

реалізації українських євроінтеграційних прагнень з метою досягти 

відповідності Копенгагенським критеріям з членства в ЄС відповідно до 

49 статті Договору про Європейський Союз.  

Окремої уваги заслуговує трансформаційне спрямування так званого 

«Плану Маршалла для України», що передбачає виконання ряду певних 

вимог щодо поглиблення процесів політичної та економічної трансформації  

Отже, можна констатувати, що поступово в ЄС відбувається визнання 

перспектив повноцінної інтеграції України, що може стати стратегічною 

метою середньострокової перспективи напрямку розвитку країни. 

Одним з перспективних форматів застосування активізації процесів 

політичної трансформації, в враховуючи низький рівень оновлення еліти, є 
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вироблення нового формату поглиблення співробітництва в рамках розвитку 

двосторонніх відносин країн Східного партнерства, які отримали безвізовий 

режим та зону вільної торгівлі (Україна, Грузія, Молдова) та ЄС, що надало б 

нових додаткових стимулів для розбудови демократії та зміцнення 

сформованих демократичних інститутів, норм та культури. Таким 

перспективним форматом, що наразі обговорюється у рамках ЄС та має 

певний рівень підтримки, є посилена асоціація, рішення з започаткування 

якої може бути прийнято на саміті Східного партнерства у 2017 році. 

В такому перспективному плані співробітництва має передбачатись 

добровільне приєднання країн асоційованих членів до політик, що 

застосовуються в ЄС у сферах економіки, оборони, енергетики, транспорту, а 

також у гуманітарній, науковій  та інших секторах.  

Зокрема, у сучасних розвинутих країнах відбувається стрімкий перехід 

до збереження енергетичних ресурсів та все більшого використання 

відновлювальних джерел енергії, що створює відповідні перспективи для 

країн, які раніше традиційно були їх імпортерами, до яких належить і 

Україна. Оскільки нині внаслідок значного здешевлення отримання енергії з 

відновлювальних джерел відбувається активне формування в більшості 

провідних та країн, що трансформуються, виробничих потужностей, це 

створює значний потенціал для України в контексті модернізації економіки. 

У процесі трансформації України як імпортера енергетичних ресурсів 

заслуговує на увагу перспектива впровадження сучасних мережевих 

енергозберігаючих технологій, спрямованих на горизонтальну взаємодію 

споживачів та виробників відновлювальної енергетики.  

На сьогодні економіка України є однією з найбільш енергоємних у 

Європі, а можливості для її модернізації відповідно – найбільші. Необхідно 

відмітити, що в рамках глобалізації Україна перебуває в сприятливих умовах 

для вбудовування в європейські промислово-виробничі структури завдяки 

дешевій висококваліфікованій робочій силі та безпосередній близькості до 

ринків збуту. Нинішня ситуація країни подібна до стану в найбільшій мірі 
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Хорватії, Польщі, Чехії та Словаччини, а також інших посткомуністичних 

країн в середині 90-х років, які змогли використати ідентичні переваги для 

перенесення промислових підприємств різних галузей з країн Західної 

Європи на власну територію за рахунок дешевої робочої сили та податкових 

преференцій.  

Особливо показовим прикладом для України є Польща, яка в момент 

руйнації соціалістичного ладу та початку “шокової терапії”, що отримала 

назву “план Бальцеровича”, була менш промислово розвинутою, а також 

перебувала в значно гіршому у порівнянні з Україною економічному 

становищі. Варто зауважити, що в результаті надходження західних 

інвестицій та трансферту технологій станом на 2016 рік Польща є 

найбільшим виробником побутової техніки в ЄС. 

При цьому варто зауважити, що Україна перебуває в подібних 

кліматичних та географічних умовах до більшості країн Східної та 

Центральної Європи, що дає змогу використовувати їхній попередньо 

набутий досвід у цій сфері. Зокрема, на користь застосування цього сценарію 

свідчить прийняття Урядом та Верховною Радою України ряду документів на 

довгострокову перспективу: Енергетична стратегія України до 2030 року, 

Положення про Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України та ряду законів України, які стимулюють 

енергоефективність та модернізацію промисловості, а також виробництво та 

споживання енергії, отриманої з альтернативних джерел. Починаючи з 2014 

року в Україні відбувається зростання в геометричній прогресії кількості 

індивідуальних сонячних електростанцій та інших видів як промислової, так і 

індивідуальної продукції, спрямованої на скорочення енергоспоживання 

[134]. 

Одним з перспективних напрямів модернізації України в контексті 

оновлення еліти та активізації процесу демократичного транзиту є 

реформування виборчої системи. Так як, виборча система здійснює 

безпосередній значний вплив опосередковано через тип партійної системи на 
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формування уряду, що зумовлює відповідну форму державного правління. 

Водночас, ефективність виборчої системи забезпечує надійність формування 

парламенту та його якісну роботу, що передбачає врахування різних 

суспільних інтересів та вироблення шляхом компромісів консенсусних 

рішень. Забезпечення продуктивної та конструктивної урядової діяльності в 

контексті стабільності парламенту є одним з найефективніших шляхів 

реалізації запитів суспільства, сформульованих виборчою кампанією.  

Водночас, тип виборчої системи не є визначальним щодо політичної 

стабільності, але забезпечує або її підтримку, або дестабілізацію. Таким 

чином, від виборчої системи залежить, чи вона має стимулюючий чи 

стримуючий характер у відношенні до процесу транзиту демократії. Зокрема, 

в Україні існує багатопартійна система, і на 18 січня 2017 року офіційно 

зареєстровано 352 політичні партії [24]. 

На сьогодні в Україні знову сформувалась атомізована багатопартійна 

система, при цьому переважна більшість партій існує лише у 

формалізованому вигляді, а не у сутнісному, що зумовлює не виконання їх 

головних функцій. Одним з головних недоліків такого стану розвитку партій 

є невиконання функції артикуляції та представництва інтересів різних 

соціальних груп, а також не мають чітко окреслених перспектив розвитку 

країни, що зумовлює активізацію кризового чинника партійної системи. 

Персоніфікація назв політичних партій спровокувала втрату їх ідеологічного 

наповнення та нестабільну соціальну базу, що в майбутньому може зумовити 

партійну кризу та абсентеїзм [24]. Низький рівень оновлення партійної еліти 

та депутатського корпусу в наслідок “тіньового фінансування” зумовлював 

консервацію процесів трансформації, протидією чому є фінансування 

статутної діяльності парламентських політичних партій з бюджету. 

Транспарентність бюджету партій одне з найважливіших завдань у 

реформуванні виборчої системи на ряду з застосуванням відкритих списків за 

пропорційної системи. Варто зауважити, що громадськість та переважна 
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більшість політичних експертів тривалий час наголошують на необхідності 

модифікації виборчої системи.  

Так, як, відсутність бажання змінювати виборчу систему у провладної 

коаліції може спровокувати чергову парламентську кризу, яка в умовах 

триваючої агресії Росії та її посиленого впливу на різні сфери життя 

суспільства може спровокувати чергову системну кризу яка може 

завершитись колапсом державності. Разом з тим еволюція виборчої системи 

дозволить знизити рівень кризовості та сформувати підстави для активізації 

процесів демократичного розвитку України.  

З моменту здобуття незалежності в Україні перманентно точиться 

дискусія щодо доцільності запровадження двопалатного парламенту, 

оскільки бікамералізм забезпечує рівномірне регіональне представництво, 

більшу стабільність, внутрішній контроль над прийнятими актами, зниження 

напругу у відносинах центральної та місцевої влади, має вищу якість 

законодавства, актуалізує внутрішній парламентський дискурс. Доречно 

зауважити, що загальносвітова тенденція до поширення двопалатного 

парламенту, саме в демократичних країнах, підтверджує відсутність 

позитивних прикладів однопалатної системи. Важливо відмітити, що жодна 

країна Європи з населенням понад 10 мільйонів не має однопалатного 

парламенту. Характерна риса, що проявляється у відсутності верхньої палати 

парламенту у Скандинавських країнах пояснюється політичною стабільністю 

та високим рівнем розвитку економіки, що безпосередньо пов’язано з 

розвинутою політичною культурою та, як наслідок, низьким рівнем корупції. 

Підтвердженням цього є стабільно високі рейтинги країн Скандинавії за 

оцінками незалежних міжнародних організацій [184]. 

Наявність саме двопалатних парламентів у децентралізованих 

унітарних державах Європи підтверджує важливість цього питання і для 

України. Так як, однопалатний парламент може сприяти авторитарним 

тенденціям влади про що свідчить приклад Хорватії та інших країн які мали 

територіальні конфлікти, або перебували в стані війни. 
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Крім того, історія парламентаризму України підтверджує, що 

неодноразово відбувалась, за період незалежності, фактична нівеляція 

значення Верховної Ради, яка використовувалась з метою легітимізації 

рішень авторитарного режиму, створюючи видимість демократичної 

держави.  

Одним з головних недоліків однопалатного парламенту є відсутність 

своєрідного опонента у законодавчій владі, що призводить до консервації 

депутатського корпусу за принципом відданості та зумовлює розростання 

бюрократичного апарату. В таких умовах з метою забезпечення інтересів 

наявного депутатського корпусу відбувається затримка розвитку 

демократичних процесів та зростання рівня корупції, що провокує 

формування факторів нових парламентських криз.  

При цьому необхідно зауважити, на прикладі Росії, що бікамералізм не 

може застерегти від переродження демократії в авторитарний режим. 

Оскільки формування в Росії так званої “керованої демократії” В.Путіна 

відбулось саме в період функціонування двопалатного парламенту, який не 

зміг запобігти в умовах атомізованого типу партійної системи та 

трансформаційних процесів формуванню одноосібної влади президента 

країни.  

Надзвичайно важливим аспектом уникнення та мінімізації наслідків 

криз у функціонуванні політичної системи суспільства є наявність 

незалежної судової системи. Саме чітке визначення компетенції різних видів 

судів та їхня структуралізація забезпечує існування неупередженої судової 

гілки влади. Водночас, необґрунтоване розширення повноважень призводить 

до безпідставного втручання судової влади в політичну сферу та присвоєння 

повноважень, що обмежують конституційні права та свободи громадян.  

Одним з суттєвих елементів в рамках Романо-германської правовової 

системи є незалежність суддів Конституційного суду та їх відсторонення від 

політичного процесу. Так як, втручання Конституційного суду в політичний 

процес створює можливість та умови для виникнення авторитарних 
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тенденцій за рахунок викривлення положень Конституції в угоду чинній 

владі. Події, що відбувались в період 2011–2014 років, зокрема зміна 

конституційного ладу, перенесення місцевих виборів, викривлення 

повноважень парламенту та політичні переслідування опонентів, 

безпосередньо засвідчили роль судової влади у виникненні та розвитку 

політичних криз [89]. 

Ефективне функціонування влади, яке дозволяє підтримувати високий 

рівень політичної стабільності, безпосередньо пов’язане з відповідальністю 

виконавчої влади перед законодавчою. Досить часто порушення 

функціонування відбувається на етапі делегування повноважень та 

інформації з верхнього рівня на нижній та у зворотньому зв’язку, а це, своєю 

чергою, призводить до зловживання повноваженнями та використання 

недоліків законодавства у власних інтересах. Приховування та викривлення 

інформації щодо реального стану у різних сферах суспільного життя 

призводить до прийняття хибних політичних рішень, що може загострювати 

кризові стани. В таких умовах відсутність об’єктивного інформування вищої 

державної влади досить часто зумовлена непрофесійністю бюрократичного 

апарату або корумпованістю та призводить до виникнення криз та корупції 

[63]. 

Саме тому роль управлінського апарату у запобіганні виникнення 

кризових станів у політичній сфері пояснюється тим, що саме він є 

фактичним розпорядником засобів з управління суспільством: від 

економічних до силових. Тому необхідною умовою стабільного та 

ефективного функціонування держави є безпосередня залежність та 

підзвітність бюрократичного апарату громадянському суспільству. Оскільки, 

це потребує розвинутого громадянського суспільства, яке здатне виражати 

власне відношення до влади в умовах “сильної державної влади” бюрократія 

схильна до безвідповідального застосування насилля у відношенні до 

громадян задля здійснення владних інтересів вищого керівництва та 
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відкладення вирішення наявних проблем на майбутнє, що, своєю чергою, 

породжує значну кількість кризових ситуацій. 

Нагальним питанням, що потребує значної уваги на сьогодні є якість 

національної освіти, оскільки політичний діяч як суб’єкт влади у політичній 

системі суспільства, має виконувати ряд функцій, однією з яких є: аналіз 

різних ситуацій та вироблення на його основі ефективних оперативних та 

стратегічних рішень. Актуальність цієї функції багаторазово (кратно) зростає 

в періоди кризових ситуацій та криз, тому що перед ним постає 

поліваріантність вибору. Саме тому, недоліки освіти не дозволяють 

політичним акторам усвідомити особливості нової соціальної реальності у 

всій багатоманітності її проявів, що призводить до прийняття помилкових 

рішень. У таких умовах формується взаємозв’язок: зміни неврівноваженої 

системи, викликані активністю політичного актора, виражаються у формі 

гострих криз. Кризи цього типу в рамках політичного часу відіграють 

найбільш суттєву роль: в соціальному середовищі акумулюються руйнівні 

ефекти, а дієві до цього часу соціальні механізми стають не ефективними та 

небезпечними [159]. 

Одним з перспективних засобів забезпечення консолідації політичної 

еліти в умовах транзиту може виступити проведення конституційної 

реформи з метою розширення повноважень парламенту в рамках 

парламентсько-президентської форми державного правління, або перехід до 

парламентської республіки. Посилення ролі парламенту забезпечить баланс 

різних груп політичної еліти шляхом інституалізації статусу та прав як 

опозиції, так і влади. Крім того, однією з незаперечних переваг 

парламентської форми правління є обмеження концентрації влади, що значно 

знижує можливість встановлення авторитарного режиму. Враховуючи досвід 

2010–2014 років, однією з провідних ідей консолідації еліти має стати 

недопущення одноосібного завоювання влади окремим політиком. На 

сьогодні посада Президента України продовжує залишатись позицією, з якої 

можливо зазіхати на отримання широкої повноти як виконавчої, так і 
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законодавчої влади. Майбутні президентські і парламентські вибори 2019 

року загрожують знову стати своєрідним полем битви, на якому переможець 

отримає все, що може перетворити їх на фактор кризи. Саме тому 

необхідність проведення конституційної реформи на ряду з децентралізацією 

може знизити гостроту політичної боротьби напередодні виборів. 

У 2020 році мають відбутись вибори до місцевих органів влади, які у 

результаті внесення змін до Конституції України в частині, що стосується 

децентралізації, матимуть значно ширші повноваження. В цьому контексті 

вірогідна активізація боротьби за отримання влади в адміністративних 

одиницях для використання її як плацдарму для отримання статусу політиків 

національного рівня та побудови власних політичних сил. Яскравим 

прикладом є політична партія є “Об’єднання Самопоміч”, очолювана 

А. Садовим та створена у 2012 році на основі місцевої громадської 

організації [24]. 

Отже, в результаті чергової української виборчої кампанії 2019–2020 

років можливе кардинальне оновлення політичної еліти внаслідок загальної 

зневіри до чинних як влади, так і опозиції. Відсутність правонаступництва та 

формування нових взаємовідносин між владою та опозицією в умовах 

сильної місцевої влади може стати черговим фактором політичної кризи в 

Україні. Структурні перетворення, які послаблять роль центральної влади та 

її спроби утримати попередні повноваження шляхом різних маніпуляцій 

можуть зумовити новий кризовий стан державності України, який може мати 

наслідком колапс або перехід до якісно нової форми структури (федерації). 

Реалізація такого сценарію, як одного з багатьох варіантів відповідно до 

синергетичного підходу, можлива у випадку нездатності або небажання 

суспільства стримати наростаючий натиск флуктуацій та суму їхньої 

взаємодії. 

У цьому контексті провідними напрямами подальшої модернізації 

України є модифікація та адаптація сформованих інститутів у рамках 

політичної системи, продовження реформування, впровадження в політичну 
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культуру нових норм та правил, розширення застосування громадянського 

контролю за органами влади. Проведення реформ у відповідних напрямках, 

більшість з яких співпадає з рекомендаціями міжнародних та громадських 

організацій, створить передумови для зміцнення демократичних інститутів та 

економічного зростання, що матиме наслідком зниження рівня кризовості 

політичної системи України. Водночас, нездатність еліти забезпечити 

консолідацію суспільства у процесі модернізації зумовила половинчастість 

проведених реформ, унаслідок чого політичний режим в Україні на сьогодні 

більшістю міжнародних організацій визначається як частково 

демократичний, хоча має помітні зрушення у порівняні з 2011–2014 роками 

[194]. 

Сприйняття суспільством незалежності та демократії не як найвищої 

цінності та фундаменту майбутнього розвитку, а як супутнього до завищених 

очікувань можливості поліпшення, насамперед, власного матеріального 

становища сформували особливий амбівалентний стан суспільної свідомості. 

Різке розшарування суспільства внаслідок проведення недосконалих та 

половинчастих реформ, що не забезпечили підстав для економічного 

зростання, зниження рівня соціального забезпечення та ліквідація 

патерналізму на фоні нібито протилежних тенденцій у суміжних 

авторитарних країнах створили передумови для перетворення потенційного 

конфлікту у реальний. 

Зовнішній тиск Росії, як країни регіонального лідера та втручання у 

внутрішньополітичне життя шляхом апеляції до фіктивного спільного 

“щасливого минулого радянського народу”, з метою примусу до інтеграції в 

Євразійський економічний союз, в умовах досягнення піку розвитку 

системної кризи активізувало напруження ліній культурного розлому 

українського суспільства. Безпосереднє втручання РФ та всебічна підтримка 

сепаратистських формувань перетворили культурно-цивілізаційний 

(громадянський) конфлікт на збройний.  
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Необхідно зауважити, що не консолідованість українського суспільства 

на початку незалежності безпосередньо зумовила значну тривалість процесу 

трансформації політичної системи, так як в Україні наявні декілька ліній 

розколу в суспільстві, які переважно співпадають з регіональними межами. 

Формування протягом семи десятиліть унаслідок переселення 

російськомовного населення на корінні землі українців специфічної 

соціальної спільноти “радянських людей” та політика русифікації зумовили 

втрату частиною українського суспільства національної ідентифікації.  

Ще більш обтяжуючою обставино є те що, в Україні, незважаючи на 

абсолютно домінуючу християнську конфесію, функціонує ряд її течій, певні 

з яких перебувають під контролем ворожої держави. Відсутність 

національної церкви яка б слугувала консолідуючим фактором еліти та 

суспільства, в умовах наявних культурних розколів та тиску Росії як 

регіонального лідера спровокував спроби сецесії в Україні.  

Таким чином, наслідком тривалого процесу трансформації 

українського суспільства стало зростання кількості чинників кризи в усіх 

його сферах. Незавершеність та недосконалість демократичних перетворень, 

відсутність консолідованого суспільства та еліти, несформованість 

політичної нації активізували ряд чинників криз на різних рівнях: 

культурному (напрям розвитку та зміна системи цінностей), структурному 

(формування нової системи відносин у суспільстві), інституціональному 

(формування та легітимація нових політичних інститутів) та економічному 

(формування ринкової економіки).  

Незважаючи на об’єктивність критики щодо в цілому відсутності 

кардинальних позитивних зрушень демократичних перетворень в Україні за 

чверть століття, оскільки, на думку більшості дослідників, діячі 

комуністичної епохи уникли відповідальності, а процеси люстрації та 

декомунізації не завершені, та зростає майнове розшарування суспільства, 

незаперечними є демократичні перетворення в політичній площині. 
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В цілому у процесі модернізації політичної системи України продовжує 

залишатись велика кількість невирішених складних проблем, пов’язаних з 

подальшим напрямом процесу модернізації. Зокрема, важливими є питання: 

імплементації змін до Конституції та проведення конституційної реформи, 

передачі реальних повноважень органам місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації, справедливого розподілу бюджетних видатків між регіонами 

та інші. В цьому контексті актуальним є виникнення нових флуктуацій та 

визначення рівня їх концентрації в майбутньому з метою уникнення 

чергового досягання точки біфуркації, які будуть її можливі наслідки. Крім 

того, відбувається накопичення флуктуацій у воєнній, культурній та владних 

сферах. Саме тому твердження про системність триваючої політичної кризи в 

Україні є об’єктивною реальністю. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Отже, за результатами аналізу досвіду процесів трансформації 

європейських країн можна констатувати, що не існує подібних шляхів 

проходження цього процесу. При цьому важливим моментом є те, що країни, 

які першочергово не вбачали своєю метою досягнення демократії, а розуміли 

її як шлях, досягли більшого розвитку порівняно з іншими. Таким чином, 

можна стверджувати, що для досягнення високого рівня демократичного 

розвитку необхідне не копіювання інститутів демократії, а здатність їх 

застосувати для вирішення наявних конфліктів та протиріч у суспільстві. 

Довготривалість процесу трансформації політичної системи України 

сприяла зростанню кількості чинників кризи та, як наслідок, криз у різних 

сферах суспільного життя та зумовила зміну їх структури, характеру, 

спрямованості та типу, що визначається інституційною слабкістю 

сформованих демократичних інститутів. Формування демократичних 

інститутів на основі тривалого функціонування тоталітарного режиму в 

умовах відсутності консолідованого суспільства та еліти є потенційно 

кризовим.  

На сьогодні в Україні налічуємо ряд факторів для продовження 

виникнення періодичних криз у процесі модернізації. Зокрема, це наявність 

тимчасово окупованої території АР Крим, триваючі бойові дії на території 

окремих непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, 

специфіка економічного розвитку та залежність фінансової системи від 

міжнародної допомоги, триваючий процес децентралізації, недоліки 

парламентсько-президентської форми правління, загальне зниження рівня 

довіри населення до органів влади та результатів реформ, загострення 

політичної боротьби напередодні проведення чергових парламентських та 

президентських виборів у 2019 році, посилення тиску на владу суміжних 

держав з метою забезпечення власних інтересів. 
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ВИСНОВКИ 

Таким чином, на сьогодні в політологічній науці не сформовано 

однозначного підходу до розуміння сутності кризи. З одного боку, криза 

розглядається як найвища точка (переломний момент) розвитку конфлікту, а 

з іншого – як довготривалий процес, який є набагато ширшим за конфлікт. 

Таке двояке розуміння кризи як явища пояснюється різними підходами, що 

застосовуються до її вивчення. Крім того, нині триває процес виокремлення 

науки кризології як міждисциплінарної галузі наукового знання. Різність 

підходів зумовлює і відмінність самого процесу вивчення, дослідження та 

фіксації кризи як факту. Зокрема, частина дослідників вважає, що кризу 

можна зафіксувати лише за її наслідками після того, як вона відбулась. 

Відповідно і визначення її типу та інших характеристик стає можливим 

тільки після встановлення її наслідків, до яких більшість дослідників 

відносять об’єкт, який зазнав певних змін: відновив стабільність, залишився 

обмежено функціональним, трансформувався, змінив декілька важливих 

характеристик одночасно зі збереженням головних, зазнав розпаду. 

Сукупність кризових явищ у суспільстві формують кризовий стан 

суспільства, який викликає політичний конфлікт вищою точкою розвитку 

якого є політична криза. Політична криза – різке загострення протиріч у 

політичній системі суспільства в умовах нестабільності, що зумовлює зміни в 

політичній системі, які мають наслідком її розвиток або руйнування. 

Однією з характерних особливостей політичної кризи є те, що вона 

може розвиватись одночасно на двох рівнях: глобальному та локальному.  

Важливим моментом, що стосується трансформації в контексті процесу 

модернізації процесів є зміна політичного режиму в напрямі демократії або у 

зворотному – до авторитаризму та тоталітаризму. З іншого боку, частина 

дослідників, яка підходить до розуміння кризи як певної поворотної точки, 

обґрунтовує можливість діагностування кризи та її мовної фіксації у певний 

момент, вже зараз як невідворотність, визначений напрям змін. 
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Питання розрізнення понять «політична криза» та «кризова політична 

ситуація» полягає в тому, що політична криза є формою політичного 

процесу, а кризова політична ситуація є складовою кризи як процесу та 

характеризується виникненням факторів кризи.  

Розмежування понять «політичний конфлікт» та «політична криза» 

полягає у наступній формулі: політична криза є вищою точкою розвитку 

політичного конфлікту, який передує кризі, але криза може виникати і без 

наявності політичного конфлікту, оскільки характеристикою конфлікту є дві 

сторони. 

У контексті синергетичного підходу стабільність та криза не є 

взаємовиключними поняттями, так як наявність кризи може стати фактором 

стабільного розвитку системи, оскільки абсолютна стабільність передбачає 

політичну стагнацію, що призводить до застою та розпаду структур 

політичного життя, наслідком якого є припинення політичного розвитку та 

руйнування політичної системи. Саме тому криза дає імпульс для розвитку 

політичної системи та переходу її на якісно новий рівень. 

 

У країнах, що перебувають в процесі модернізації, кризи виступають 

одним з головних чинників інтенсифікації, виявляючи найбільш слабкі 

складові елементи політичної системи суспільства та проблеми, розв’язання 

яких сприяє впровадженню демократичних правил та процедур. Кризи, які 

виникають в процесі адаптації досвіду демократії, дозволяють модернізувати 

політичну систему відповідно до національних умов з врахуванням 

економічних, культурних та історичних особливостей попереднього розвитку 

суспільства. 

На відміну від більшості пострадянських країн Східної Європи 

головною ідеєю здобуття незалежності України у 1991 році стало не 

національне відродження, а поліпшення економічного становища населення, 

що стало одним зі стримуючих факторів модернізації. 
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Демократичні перетворення в Україні, які тривають більше 27 років, 

створили особливу політичну ситуацію, в якій звикла перебувати значна 

частина суспільства та використовувати її недоліки та переваги. Фактично 

вже сформувалось ціле покоління політичної еліти “застряглого транзиту” 

України, яке здійснює реформування надзвичайно повільно та виключно у 

власних інтересах, позбавляючи майбутніх перспектив суспільство. 

Відсутність тривалий період історії сучасної незалежності чітко визначеного 

зовнішньополітичного вектору інтеграції зумовила втрату стимулів для 

проведення радикальних політичних та економічних перетворень у 

відповідності до євроатлантичних стандартів та вимог. Активізація 

прагнення інтеграції України до ЄС та НАТО в результаті “Революції 

гідності” стала кульмінацією системної політичної кризи. Особливість 

формування політичної еліти з представників колишньої законодавчої, 

виконавчої влади та партійного апарату КПРС за незначного включення 

числа представників опозиційних до комуністичного режиму рухів зумовила 

нездатність її до консолідації.  

Використання політикумом аргументів агресії РФ та необхідності 

врахування інтересів всього суспільства перетворилось на стримуючий 

чинник у будь-яких сферах, що потребують нагальних та різких змін. 

Консервативність та низька оновлюваність політичної еліти, а також 

наявність частини суспільства, що не ідентифікують себе громадянами 

України, зумовили повільність трансформації та її половинчастість. При 

цьому суспільство продовжує платити велику ціну, що вимірюється тисячами 

життів громадян України, за можливість продовжувати необхідні суспільні 

перетворення. Продовження демократичного транзиту та поглиблення і 

розширення його на абсолютно всі сфери суспільного життя та його успішне 

завершення є єдиною перспективою для досягнення перемоги у 

неоголошеній війні з Росією та завершення процесу модернізації. 
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Отже, за результатами аналізу досвіду процесів трансформації 

європейських країн можна констатувати, що не існує подібних шляхів 

проходження цього процесу. При цьому важливим моментом є те, що країни, 

які першочергово не вбачали своєю метою досягнення демократії, а розуміли 

її як шлях, досягли більшого розвитку порівняно з іншими. Таким чином, 

можна стверджувати, що для досягнення високого рівня демократичного 

розвитку необхідне не копіювання інститутів демократії, а здатність їх 

застосувати для вирішення наявних конфліктів та протиріч у суспільстві. 

Довготривалість процесу трансформації політичної системи України 

сприяла зростанню кількості чинників кризи та, як наслідок, криз у різних 

сферах суспільного життя та зумовила зміну їх структури, характеру, 

спрямованості та типу, що визначається інституційною слабкістю 

сформованих демократичних інститутів. Формування демократичних 

інститутів на основі тривалого функціонування тоталітарного режиму в 

умовах відсутності консолідованого суспільства та еліти є потенційно 

кризовим.  

На сьогодні в Україні налічуємо ряд факторів для продовження 

виникнення періодичних криз у процесі модернізації. Зокрема, це наявність 

тимчасово окупованої території АР Крим, триваючі бойові дії на території 

окремих непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, 

специфіка економічного розвитку та залежність фінансової системи від 

міжнародної допомоги, триваючий процес децентралізації, недоліки 

парламентсько-президентської форми правління, загальне зниження рівня 

довіри населення до органів влади та результатів реформ, загострення 

політичної боротьби напередодні проведення чергових парламентських та 

президентських виборів у 2019 році, посилення тиску на владу суміжних 

держав з метою забезпечення власних інтересів. 
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