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Динаміка демократичних переходів: 
транзитологічна інтерпретація 

У статті розглядається транзитологічна парадигма демократичних перетворень, що 
виникла в ході неоінституціонального повороту 80-90-х років і експансії теорії раціонального 
вибору (ТРВ) з економіки в політологію та соціальну теорію. Розглядається методологія аналізу 
демократичних трансформацій та робиться спроба синтезу класичних та посткласичних 
концептуальних моделей. Окрема увага концентрується на прогностичних можливостях 
транзитологічної теорії. 

 
The article deals with the transition paradigm of democratic transformations, which is resulted from 

the neoinstitutional turn of 80-90’s and expansion of Rational Choice Theory from economy to political 
science and social theory. The analysis of democratic transformations is examined from the standpoint 
of its methodology, and the attempt to synthesize classic and post-classic conceptual models is made. 
The special attention pays to prognostic potential of the theory of democratic transitions.  

У  с у ч а сн і й  по л і т о л о г і ч н і й 
літературі постійно зростає 
і н т е р е с  д о  в и в ч е н н я 
з а к о ном і р но с т е й  проц е с у 

демократизації та переходів до демократії в 
різних країнах і регіонах світу. Дана стаття 
присвячена аналізу динаміки демократичного 
транзиту, у якій особлива увага приділяється 
фазам і етапам демократичного переходу.  
Теоретичною основою концептуалізації цих 

проблем у сучасній політичній науці є так 
званий транзитологічний підхід, що виник в 
ході неоінституціонального повороту 80-90-х 
років і експансії теорії раціонального вибору 
(ТРВ) з економіки в політологію та соціальну 
теорію. Транзитологічна парадигма робить 
акцент не на об’єктивних умовах і 
“передумовах” демократії, а на діяльності 
основних політичних акторів – насамперед, на 
стратегічні вибори і дію політичних еліт. 
Транзитологічний підхід, що розробляється Д. 
Растоу, С. Гантінгтоном, Х. Лінцем, Ф. 
Шміттерем, Г. О’Доннелом, А. Пшеворським і 
багатьма іншими дослідниками, підкреслює 
момент вибору тієї чи іншої стратегії дії тих чи 

інших діячів, у якому вони        вбачають ключ 
до пояснення успіху демократичного транзиту.  
Процесуальна динаміка демократичних 

переходів залежить, на думку транзитологів, 
насамперед від тих чи інших варіантів взаємодії 
різних політичних сил. Навіть за наявності 
структурних факторів генезису демократії на 
перший план у процесі демократизації виходить 
поведінка політичних лідерів (як реформаторів, 
так і консерваторів), а так само проблема 
розподілу сил усередині елітних груп і між ними. 
Саме такий методологічний підхід лежить в 
основі всіляких моделей демократичних 
транзитів. 
У транзитологічній літературі 80-90-х років 

узагальнено  значний  матеріал  щодо 
демократичних переходів в різних країнах і 
регіонах світу. Дослідження транзитивного 
(перехідного) періоду в різних країнах, тобто 
інтервалу від “відкриття” недемократичного 
порядку до формування нових правил політичної 
гри і встановлення режиму конкурентної 
демократії, дають широку основу для порівняння, 
типологізації та моделювання процесів 
трансформації режимів.  
У першій половині 90-х З. Бжезинський 
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висловив проникливе припущення про істотне 
розходження швидкості руху до демократії в 
різних регіонах посткомуністичного світу. 
Зокрема, на думку американського вченого, для 
країн Центральної Європи він складає приблизно 
10 років, для пострадянських держав цей період 
розтягнеться на 15-20 років. У цьому зв’язку 
Бжезинський  виділяє  кілька  етапів 
демократичних перетворень:  

1) трансформація  вищих  структур 
політичної влади і первісна стабілізація 
економіки (1-5 років);  

2) стабілізація політичної системи (досягнення 
інституціонального функціонування 
демократії – прийняття Конституції, нової 
системи виборів, охоплення суспільства 
новими демократичними процедурами) і 
трансформація економіки (створення 
банківського сектора, демонополізація, 
проведення малої і середньої приватизації, 
заснованої на законодавчому забезпеченні 
прав власності) – 3-10 років;  

3) політична консолідація (за рахунок 
стійкого функціонування демократичних 
інститутів і процесів) та стійке 
економічне зростання (за рахунок 
широкого  вивільнення приватної 
ініціативи (5-15 і більш років) [Див.: 1]. 

Основні наробітки транзитологічного підходу 
вдало підсумовані С. Гантінгтоном у його 
монографії “Третя хвиля” [2]. На думку С. 
Гантінгтона, в даний час можна виділити три 
основних варіанти демократичних переходів: 1) 
трансформацію/реформу, 2) заміщення/прорив, 3) 
трансзміщення, з чого наступає консолідація 
нового режиму. 
Як пише С. Гантінгтон, “трансформація (чи, за 

виразом Лінца, “реформа”, reforma) здійснюється 
тоді, коли правляча еліта очолює процес переходу 
до демократії. Заміщення (лінцівський “прорив”, 
ruptura) здійснюється тоді, коли перехід до 
демократії здійснюється опозицією, а 
авторитарний режим руйнується чи падає. Те, що 
ми  називаємо  трансзміщенням  чи 
“проривформой” (ruptforma) відбувається тоді, 
коли демократизація здійснюється спільними 
діями уряду й опозиційних груп” [2, с. 114]. 
Гантінгтонівський аналіз ґрунтується на 
процесуальному аналізі поведінки основних 
політичних сил, серед яких (у залежності від 
їхнього відношення до демократизації) він 
виділяє консерваторів, ліберальних реформаторів 
і демократів-реформаторів у правлячому таборі, 
помірних демократів і радикальних екстремістів в 
опозиції. Це саме не ідеологічна схема, а 
структурна модель поділу політичного простору: 
у Латинській Америці консерватори звичайно 
належать правому ідеологічному спектру, 
демократична опозиція чи знаходиться в центрі, 
чи в лівому таборі, у пострадянських державах 

консерватори звичайно є “брежнєвістами” чи 
“сталіністами”, у той час як демократична 
опозиція є за ідеологічними установками 
“правою” і, в окремих випадках, навіть 
ультраправою (як деякі націоналістичні лідери).  

 
Стратегія трансформації, головну роль у якій 

грає уряд, вимагає, щоб уряд був сильніше 
опозиції. Цей процес складається з п’яти 
основних фаз, чотири з яких проходять ще при 
авторитарному режимі: а) поява реформаторів; 
б) прихід їх до влади; в) лібералізація; г) 
“зворотна легітимація” – інтеграція 
консерваторів чи інститутів минулого до нової 
системи; д) власне демократизація, що 
зобов’язує до переговорів з опозицією. 
Приклади, що наводяться Гантінгтоном 
свідчать, що шляхом трансформації звичайно 
йдуть військові авторитарні режими (Чилі, 
Іспанія, Бразилія, Туреччина, Перу, Еквадор, 
Гватемала) й однопартійні системи (СРСР, 
Угорщина, Болгарія, Мексика, Тайвань). Після 
проходження четвертої стадії демократизацію 
можна вважати незворотною, однак у випадку 
небажання сторін йти на компроміс цей 
“мирний” процес може завершитися 
поверненням колишньої системи.  
Варіант заміщення типовий для тих режимів, 

у яких уряд зазвичай складається з твердолобих 
консерваторів (НДР) і/або являє собою 
особисту диктатуру вождя (режим Салазара-
Каетано в Португалії, Чаушеску в Румунії, 
Маркоса у Філіппінах). Сам же процес 
переходу проходить три стадії: а) боротьба 
опозиції; б) розпад режиму; в) боротьба після 
розпаду. Істотними відмінностями цієї моделі є, 
по-перше, повний розрив з минулим і, по-друге, 
остаточний відхід колишніх правителів з 
авансцени політичного життя.  
Трансзміщення є результатом спільних 

зусиль уряду й опозиції. Уряд згоден змінити 
режим, але не в змозі почати зміни, тому значну 
роль відіграють переговори між двома силами. 
Для цього процесу характерна велика кількість 
страйків, протестів, демонстрацій, з одного 
боку, і репресії, насильство, воєнний стан – з 
іншої. Він припускає приблизний баланс сил 
між урядом і опозицією, коли ризик 
переговорів і компромісів менше ризику 
конфронтації, що і веде до компромісного 
рішення про зміну режиму. Трансзміщення 
характерне для багатьох однопартійних 
(Польща ,  Чехословаччина ,  Монголія , 
Нікарагуа) і військових авторитарних режимів 
(Уругвай, Болівія, Гондурас, Сальвадор, 
Південна Корея). 
Одночасно з підходом С. Гантінгтона широку 

популярн і с т ь  о д ержала  типо ло г і я 
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демократичних переходів Т. Карл і Ф. 
Шміттера (табл. 1), що поклали в її основу 
наступні дві перемінні: 1) які типи акторів є 
переважаючими (еліти чи маси)? 2) 
використовують вони силові чи компромісні 
стратегії? У залежності від сполучення акторів і 
стратегій Т.Л. Карл і Ф. Шміттер виділяють 
чотири моделі трансформації [див.: 3]: 

 
• варіант “нав’язаного переходу”, коли одне з 

ведучих угруповань режиму, що починає 
лібералізацію, змушує всіх інших акторів 
визнати свої правила політичної гри;  

• “пакт” – перехід на основі угод між 
правлячими групами колишнього режиму, а 
також тими, хто був відсторонений від 

Таблиця 1 
Моделі трансформації політичного режиму Карл і Шміттера 

Актори/стратегії  Компромісні  Силові  

Еліти  Пакт  Нав’язаний перехід  

Маси  Реформи  Революція  

Основні положення транзитологічного підходу 
(виділення стадій демократизації і лібералізації, 
переважний акцент на поводженні різних елітних 
фракцій і співвідношенні сил між ними) 
максимально об’ємно представлені у відомій 
роботі А. Пшеворського “Демократія і ринок” [4]. 
У своєму аналізі А. Пшеворський виділяє чотири 
основних політичних сили, що беруть участь у 
процесі демократизації: 1) “прихильники твердої 
лінії”, 2) “реформатори” всередині авторитарного 
блоку, 3) “помірковані” і 4) “радикали” в опозиції.  
На його думку, лібералізація, як правило, є 

результатом взаємодії виникаючих розбіжностей 
всередині авторитарного режиму і тиску 
громадянського суспільства, тому лібералізація 
може здійснюватися в двох напрямках (зверху чи 
знизу) у залежності від того, що проявиться раніш 
і яскравіше: розкол у керівництві чи сила 
масового руху. Проекти лібералізації зверху 
завжди припускають контрольоване “відкриття” 
політичного простору, їх мета полягає в зниженні 
рівня соціальної напруженості і зміцненні 
соціальної бази режиму через інкорпорацію до 
нього нових легітимних груп і/або організацій. 
Якщо лібералізація не провокує зворотне 
посилення авторитаризму, то тоді можливий 
перехід до першої стадії демократизації, а саме − 
до вивільнення з-під авторитарного режиму.  
Успішне “вивільнення” з-під авторитаризму 

може відбутися тільки в результаті визначеного 
компромісу між реформаторами і поміркованими, 
або, іншими словами, між поміркованими в 

авторитарному блоці й в опозиції, якщо і ті, і інші 
в стані контролювати чи нейтралізувати радикалів 
у своєму блоці [4, с. 109]. Як пише Пшеворський, 
вивільнення можливо, “якщо 1) реформатори і 
помірковані досягають угоди про демократичні 
інститути, у яких соціальні групи, що 
представляються ними, мали б помітний 
політичний вплив; 2) реформатори в стані 
примусити до згоди прихильників твердої лінії чи 
нейтралізувати їх; 3) помірковані здатні 
контролювати радикалів” [4, с. 109�110]. Дві 
останніх умови логічно передують першій, 
оскільки визначають можливі дії реформаторів і 
поміркованих. Якої б домовленості вони не 
досягли, вона повинна спонукати прихильників 
твердої лінії діяти заодно з реформаторами і – 
стримувати радикалів. Звичайно, що 
нейтралізувати радикалів потрібно тільки на час 
перших переговорів щодо нових правил гри, після 
яких навіть вони повинні мати потенційні 
можливості участі в прийнятті рішень, тому що в 
демократії ні одну з груп не слід насильно 
відчужувати від участі в політичному процесі.  
Реформатори на цій фазі транзиту знаходяться 

перед стратегічним вибором – їм необхідно 
вибрати між авторитарним альянсом з 
прихильниками твердої лінії, або прагнути до 
демократичного союзу з поміркованими. 
Помірковані ж у свою чергу можуть прагнути 
вступити в союз з радикалами і прагнути до 
повної катастрофи колишніх політичних еліт, чи 
почати переговори з реформаторами і прагнути до 

Таблиця 2 
Моделі взаємодії політичних акторів у демократичному транзиті 

 Помірковані об’єднуються  
з радикалами  

Помірковані об’єднуються  
з реформаторами  

Реформатори об’єднуються з 
прихильниками твердої лінії  

Авторитарний режим 
зберігається в колишній формі  

Авторитарний режим 
зберігається з поступками  

Реформатори об’єднуються з        
поміркованими  

Демократія без гарантії тим, що   
програли  

Демократія з гарантією тим, що  
програли  
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Таблиця 3 
Типи посткомуністичного транзиту 

 Старі реформаторські еліти  Старі реформаторські й 
опозиційні контреліти  

Опозиційні контреліти  

Конфронтація  Революція зверху 
(Болгарія)  

”Оксамитова революція” 
(Чехословаччина, НДР)  

Революція знизу 
(Румунія)  

Сполучення конфронтації і 
пристосування  

Перебудова/ 
постперебудова 

(Росія)  

Реформи через  
виплутування 
(Угорщина)  

Реформа через розрив   
знизу 

(Албанія)  

Пристосування  Реформа зверху  
(Україна, Білорусія, Сербія, 

Центральна Азія)  

Реформа через компроміси 
(Польща, Литва) 

Реформа знизу 
(Хорватія, Естонія, Латвія)  

Якщо реформатори поєднуються з 
прихильниками твердої лінії, а помірковані – з 
радикалами, то утворюються дві опозиційні 
коаліції, що вступають в сутичку одна з одною. 
Якщо реформатори укладають союз з 
поміркованими, а помірковані з реформаторами, 
то в результаті виходить демократія з гарантіями. 
Якщо помірковані вступають в альянс із 
радикалами, а реформатори з поміркованими, то 
реформатори приймають демократію без 
гарантій, що визначається коаліцією “радикали – 
помірковані”.  

Якщо реформатори поєднуються з 
прихильниками твердої лінії, а помірковані з 
реформаторами, тоді помірковані приймають 
часткову лібералізацію авторитарного режиму. 
Нарешті, авторитарний режим зберігається в 
незмінному вигляді, якщо помірковані 
об’єднуються з радикалами і терплять крах від 
союзу реформаторів і прихильників твердої лінії – 
такий результат для реформаторів бажаніший, ніж 
демократія без гарантій, що випливає з 
приєднання до союзу поміркованих і радикалів. 
Якщо помірковані прагнуть до союзу з 
реформаторами, то вони роблять деякі поступки – 
за рахунок гарантій прихильникам твердої лінії [4, 
с. 111-112]. 

Таким чином, перша стадія демократизації – 
звільнення від авторитаризму може відбутися 
досить гладко тільки в результаті елітного 
компромісу між реформаторами (всередині 
авторитарного блоку) і поміркованими (всередині 
опозиції). Після цього починається друга стадія 
демократизації – процес конституювання 

демократії, – результати якого залежать від 
співвідношення сил між різними фракціями еліти. 

Підведемо деякі підсумки нашого аналізу. 
Спробуємо окреслити контури узагальнюючої 
типології демократичних посткомуністичних 
транзитів, що інтегрувала б в себе два 
найважливіших параметри будь-якої транзитної 
стратегії: тип еліт і їхню поведінку. В основу 
нашої типології ми покладемо модель, 
розроблену Ж. Мунком і К. Леффом [5]. На їхню 
думку, ключове значення для кінцевих 
результатів демократичного транзиту мають два 
параметри способу переходу: перший з них 
акцентує увагу на тому, яка група акторів 
здійснює перехід – стара еліта, нова опозиційна 
контреліта чи обидві вони разом; другий враховує 
те, як діють і ті, й інші: чи вибирають вони 
стратегію конфронтації і протистояння, чи 
віддають перевагу поступовому пристосуванню й 
адаптації, чи комбінують обидва способи. “Ми 
стверджуємо, – пишуть Мунк і Лефф, – що даний 
спосіб переходу визначає форму постперехідного 
режиму шляхом впливу на модель елітної 
конкуренції, інституціональні правила, вироблені 
в ході транзиту, а також прийняття чи 
відторгнення ключовими акторами нових правил 
гри” [5, p. 345].  

Трохи модернізуючи модель Мунка і Леффа, 
ми як узагальнюючий висновок виділимо дев’ять 
базових форм демократичного транзиту: 
революцію зверху, революцію знизу, реформу 
зверху, перебудову/постперебудову, “оксамитову 
революцію”, реформу знизу, реформу через 
розрив знизу, реформу через виплутування, 
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