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Трансформації політичного режиму              
в Україні 

 
У запропонованій статті розглядаються питання трансформації політичного режиму – переходу 

від тоталітаризму до демократії. На прикладі України аналізується процес переходу в посткомуніс-
тичних державах. 

 
The following article concerns the problem of transformation of political regime – the transition from totali-

tarianism to democracy.The process of the transition in postcommunist countries is analyzed on the pattern of 
Ukraine. 

Трансформація, тобто перетворення, полі-
тичних режимів може відбуватися як у напрямі 
переходу від тоталітаризму та авторитаризму до 
демократії, так і у зворотному напрямі. Навіть 
країни з розвиненими демократичними механіз-
мами здійснення державної влади, високим рів-
нем політичної культури населення, давніми 
демократичними традиціями не застраховані від 
проявів авторитаризму. Авторитаризм прита-
манний будь-якій політичній владі, яка постійно 
виявляє тенденцію до розширення своїх повно-
важень і встановлення тотального контролю над 
суспільством. Найчіткіше ця тенденція проявля-
ється у діях виконавчої влади, в розпорядженні 
якої перебувають матеріальні, фінансові, силові 
та інформаційні засоби владного впливу на сус-
пільство. Демократія не дається раз і назавжди. 
Громадянське суспільство має постійно бути 
насторожі, захищатися від зазіхань держави на 
його інтереси і боротися за контроль над нею. 

Провідною тенденцією світового політично-
го розвитку у другій половині XX ст. є перехід 
від тоталітаризму та авторитаризму до демокра-
тії. Про це наочно свідчить перехід у минулому 
соціалістичних країн Центральної і Східної Єв-
ропи від комуністичного тоталітаризму до демо-
кратії, намагання більшості молодих незалежних 
держав, що утворилися на теренах колишнього 
СРСР, розбудувати демократичну державність. 
Проте ситуація на початку ХХ ст. була діаметра-

льно протилежною. Це був час творення тоталі-
тарних режимів, що особливо видно на прикладі 
першої соціалістичної держави – СРСР. 

Перехід від тоталітаризму до демократії має 
свої особливості. Якщо перехід від авторитариз-
му до демократії – це головним чином зміна 
політичного режиму, то демократична трансфо-
рмація тоталітаризму вимагає перетворень у всіх 
сферах суспільного життя, зміни соціально-
економічного ладу. Перехід до демократії істот-
но полегшується за сприятливого стану економі-
ки й утруднюється в умовах її кризи.  

Так чи інакше, трансформація недемократич-
них режимів і перехід до демократії – це одна з 
найсуттєвіших складових сучасного політичного 
процесу. Її дослідженням у післявоєнний період 
займається окрема галузь порівняльної політо-
логії, яку називають “теорією переходу” (theory 
оf transition), або “транзитологією”. Вважають, 
що її започаткував американський політолог 
Д.Растру [4]. Інший дослідник процесів перехо-
ду, С.Гантінгтон, характеризує світову тенден-
цію демократизації як циклічний процес, якому 
властиве чергування “припливів” та “відли-
вів” [4]. Серед українських дослідників процесу 
трансформації слід виділити А.Колодій [4, 7].  

Серед науковців поширеною є висловлена 
російськими політологами А.Міграняном та 
І.Клямкіним думка про те, що глибокі суспільні 
перетворення на шляху від тоталітаризму до 
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демократії можна здійснити лише за умов авто-
ритарного режиму, тобто перейти від тоталіта-
ризму до демократії можна тільки через автори-
таризм, який дає можливість, зокрема, цілеспря-
мовано проводити реформи, мобілізувати необ-
хідні для цього ресурси, підтримувати суспіль-
ний порядок тощо” [3, 6]. 

З цією думкою можна погодитися хіба що в 
тому, що перехід від тоталітаризму до демокра-
тії не відбувається відразу. Він потребує трива-
лого часу, протягом якого неодмінно зберігати-
муться елементи авторитаризму з поступовим 
розширенням обсягу методів і засобів демокра-
тичного правління. Такі елементи виявляються, 
зокрема, у діях виконавчої влади і глави держа-
ви. Однак елементи авторитаризму в контексті 
демократичних перетворень та авторитаризм як 
політичне панування однієї людини чи групи 
осіб – це різні речі. Таке панування мало чим 
відрізняється від тоталітарного. Тому зазначена 
точка зору не може бути виправданням автори-
тарного правління, де б воно не здійснювалося 
[9, с. 394]. 

Як і все суспільство, політична система 
України в наш час переживає складні часи. 
Зруйновано тоталітарну систему, зроблено істо-
тні кроки в напрямі демократії. Але і підвалини 
старих порядків ще не трансформовано в такі, 
щоб на них уже ніколи не могла відродитися 
“партія-держава” комуністичного зразка. Лікві-
дація старих інститутів не супроводжується дос-
татньо енергійним створенням нових – із таким 
твердженням згоден майже кожен, хто намага-
ється проаналізувати стан української політики. 
Навіть міжнародні організації відзначають, що 
процес утвердження правової демократичної 
держави йде в Україні надто повільно, Парламе-
нтська Асамблея Ради Європи стверджує, що 
влада в нашій державі мало піклується про те, 
щоб у суспільстві запанувало верховенство зако-
ну, щоб права особи були надійно захищені, а 
державні засоби інформації були нейтральними 
та не використовувалися владою з метою продо-
вження своїх повноважень [5, с. 10]. Що ж чекає 
нашу державу найближчим часом і в якому 
суспільстві ми живемо? Як можна назвати 
політичний режим, що утвердився чи 
утверджується в країні? 

Одні автори стверджують, що в Україні домі-
нує анархічно-охлократичний режим, свідчен-
ням чому є протидія наведенню елементарного 
порядку в усіх сферах та на всіх рівнях суспіль-
ного життя і “розквіт” криміналітету. В анархії 
зацікавлена сама влада, яка “живе за рахунок 
розпаду” і не думає про завтрашній день [2, с. 69
-75].  

На думку інших, пояснити владні відносини 
в Україні можна тільки за допомогою концепції 
“неототалітаризму” як панівного тут режиму. 

В.Полохало вважає, що завдання дослідників 
посткомунізму полягає у відповіді на два питан-
ня: “Чи можемо ми, осмислюючи факти, реаль-
ний перебіг подій, констатувати наявність бодай 
як-небудь сформованих рис посткомуністичного 
суспільства; чи можна теоретично вирізнити 
притаманні цьому розвиткові основні ознаки й 
особливості стосовно тих чи тих пострадянських 
країн і, отже, чи правомірно говорити про вже 
відносно усталені типи посткомунізму, що відрі-
зняються один від одного? Чи навпаки, ми й досі 
маємо справу з так званим перехідним періодом 
– невиразним за змістом і не передбачуваним за 
політичними наслідками?” [8, с. 12]. Позитивна 
відповідь на перше запитання і негативна на 
друге – єдино правильний, на думку дослідника, 
підхід, що забезпечить “теоретичний прорив” в 
осмисленні посткомуністичної реальності на 
території України. 

Головні аргументи на користь такого підходу 
– наявність типових рис, які вирізняють сучасні 
пострадянські суспільства [8, с. 12] і загалом 
свідчать, що, йдучи нібито шляхом демократиза-
ції, ці суспільства не змогли подолати доміну-
вання в політиці й економіці номенклатурно-
корпоративних кланів, забезпечити відповідаль-
ність урядів перед громадянами, гарантувати 
права і свободи особи. 

Перелічені характеристики не викликають 
заперечень. Вони справді є відображенням су-
часної ситуації в Україні і в багатьох інших пос-
ткомуністичних країнах. Із тим, що демократія в 
Україні тільки проголошена, але на практиці її 
інститути використовуються владною верхівкою 
для прикриття своєї сваволі, у принципі можна 
погодитись. Однак, погоджуючись, слід висло-
вити й низку застережень, які в цілому впису-
ються в теорії суспільної трансформації та пере-
ходу до демократії, що про них, на жаль, у нас 
небагато написано. Авторка дотримується дум-
ки, що перехід від тоталітаризму до демократії – 
це важлива політологічна категорія, яка дає змо-
гу в систематизованому вигляді подати об’єкти-
вну картину політичної трансформації в суспіль-
стві, показати співвідношення старого і нового в 
політичних та державних інститутах. 

Аксіомою є те, що Україна – посткомуністи-
чна держава. Усі посткомуністичні суспільства 
перебувають на різних стадіях посткомуністич-
ної трансформації, інакше ми не говорили б про 
глибину та енергійність реформ як основний 
чинник, що створює відмінні умови життя гро-
мадян у країнах, що колись вийшли з однієї сис-
теми. Однак посткомунізм – не постіндустріа-
лізм. Він не є “вища стадія” і не “новий ступінь 
розвитку” того режиму, що існував раніше. Тра-
нсформація відбувається як відступ від раніше 
сконструйованої системи, як спроба ще раз “на 
руїнах старого побудувати новий світ”. Претен-



33 Політичні науки 

зія, щоправда, не настільки утопічна, як та, яку 
мали більшовики. Цього разу “новий світ” – це 
добре знайомий старий світ, який довів свою 
перспективність у багатьох країнах світу.  

У цілому трансформація посткомуністичних 
суспільств може бути вписана в рамки більш 
ширшої концепції модернізації. “Модернізація” 
– широка філософсько-соціологічна категорія, 
що вживається для означення процесу набуття 
суспільствами – спочатку передовими, котрі 
йшли попереду інших країн у технологічному, 
економічному і соціально-політичному розвит-
ку, а потім і більшістю інших – тих рис, які при-
йнято вважати ознаками сучасної цивілізації. До 
рис модернізованого суспільства відносять інду-
стріалізацію, високий розвиток науки й техноло-
гій, бюрократизацію управління державою й 
економікою. Магістральний шлях модернізації – 
західний, започаткований і доведений до найви-
щих рубежів країнами Західної Європи та Півні-
чної Америки. Він характеризується високим 
рівнем раціоналізації суспільного життя, наявні-
стю ринкової економіки, диференційованої соці-
альної структури в умовах правової рівності, 
пануванням ліберально-демократичних політич-
них систем. Тому модернізацію часто трактують 
як надання суспільствам, що з певних причин 
відстали у своєму розвитку, тих рис, які прита-
манні західним капіталістичним суспільствам. 
Однак багато дослідників (Ф.Фукуяма, 
Ф.Шміттер) не згодні з такою інтерпретацією. 
Вони підкреслюють різноманітність сучасних 
(модерних) форм суспільного життя і вважають 
сумнівним, щоб народи, котрі живуть в умовах 
різних культур, досягли успіху, копіюючи захід-
ну цивілізацію. Зрештою, тоталітаризм і автори-
таризм також є породженням модернізму.  

Комуністичний тоталітаризм, особливо ста-
лінського типу, був спробою модернізувати дер-
жаву на підставі надраціоналістичної концепції, 
яка на практиці обернулась крайнім ірраціоналі-
змом. Він створив нежиттєздатну економічну 
систему і сформував безпорадну та безініціатив-
ну людину, яка була залякана репресіями, депо-
ртаціями і голодоморами. Отже, жертви, прине-
сені заради майбутнього процвітання в умовах 
“повної справедливості”, виявились марними. 
Єдине, чого варто було б не втрачати з досяг-
нень тієї епохи, – це освіта й наука. Але вони 
розвинулись на дещо іншій основі фундаменту, 
а отже, потребують докорінної реорганізації. 
Найтяжчий “спадок” тоталітарно-репресивної 
системи, який одержала Україна, – це втрата 
людьми трудової етики, віри в свої сили й відпо-
відальності, занедбання цінностей загальнолюд-
ської моралі [1, с. 131-145].  

Тоталітарний шлях модернізації завів у ніку-
ди, і суспільствам, які йшли ним, потрібно пове-
ртатись до вихідних позицій і починати модерні-

зацію наново: чи то повторюючи шлях розвине-
них країн Заходу, чи то шукаючи власного шля-
ху. В Україні немало тих, хто думає, що вже цей 
шлях знайдено. Однак небезпідставною є й інша 
думка: успіхи Польщі чи Естонії у посткомуніс-
тичній трансформації визначаються насамперед 
тим, що, не шукаючи власного шляху, вони зро-
били рішучі й послідовні кроки в бік капіталізму 
та демократії. 

Переходом (трансформацією) треба вважати 
такий спосіб заміни політичного режиму, який 
характеризується зламом інститутів попередньо-
го режиму при збереженні правової неперервно-
сті. Інакше кажучи, перехід – це нереволюцій-
ний спосіб інституційної трансформації. А звід-
си і низка проблем, пов’язаних із трансформаці-
єю та заміною старих еліт новими. 

За загальним правилом, процес переходу має 
чотири послідовні стадії: 

1. Лібералізації недемократичного режиму. 
2. Переговорів і укладання угод.  
3. Прийняття рішень. 
4. Консолідації демократичних інститутів, 

звикання суспільства до нових політичних 
механізмів.  

У літературі, присвяченій перехідним суспі-
льствам, існують деякі розбіжності у назвах ета-
пів та у проведенні часових меж між ними. Про-
те загальний зміст залишається тим самим, що й 
дає змогу подати їх типи та стадії в узагальнено-
му вигляді, посилаючись в основному на класи-
фікації Д.Растоу та А.Пшеворського [4, с. 87].  

Лібералізація недемократичного режиму – 
підготовча стадія і необхідна передумова пере-
ходу. Розгортання процесу лібералізації опису-
ють у такій послідовності. Делегітимізація вла-
ди, втрата нею авторитету і впливу призводить 
до наростання суперечностей і конфліктів у ста-
ні старої правлячої еліти. В еліті відбувається 
розкол на прихильників “твердої лінії”, які ви-
ступають за збереження режиму і виведення 
його з кризи шляхом жорсткого регулювання 
суспільних відносин аж до застосування насиль-
ства, та прихильників “м’якої лінії”, які розумі-
ють, що реформування суспільства неминуче і 
що його треба починати з реформування самої 
політичної системи. Протягом певного часу між 
ними ведеться боротьба (відкрита і прихована) 
за вирішальні позиції у владних структурах. Піс-
ля здобуття переваги над своїми суперниками 
прихильники “м’якої лінії” розпочинають лібе-
ралізацію режиму, яка включає в себе: послаб-
лення контролю над засобами масової інформа-
ції; допущення діяльності неконтрольованих 
державою (неформальних) організацій, примир-
ливе ставлення до страйків, мітингів та інших 
акцій масового протесту; проведення альтерна-
тивних виборів. На цій стадії пожвавлюється 
функціонування інститутів громадянського сус-
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пільства, розвивається правозахисний рух, з’яв-
ляється незалежна преса, відбувається консолі-
дація політичної еліти, формується відкрита 
політична опозиція. На другій стадії стара еліта 
все ще відіграє провідну роль, але, через неухи-
льне наростання кризових явищ і поглиблення 
процесу делегітимізації її влади, йде на дедалі 
нові й нові поступки опозиції, яка вже виступає 
відкрито, але ще не узаконена. Стара еліта допу-
скає конкуренцію у боротьбі за владу, погоджу-
ється на проведення демократичних або напівде-
мократичних виборів на основі нових виборчих 
законів, допускає формування багатопартійної 
системи. Створюються умови для досягнення 
компромісу між старою і новою елітою та для 
реформування всієї політичної системи. 

Нарешті, в результаті виборів або укладання 
спеціальних пактів до влади приходить політич-
на опозиція, яка перебирає на себе ініціативу у 
здійсненні переходу до демократії. Тоді настає 
третя, вирішальна стадія – стадія прийняття рі-
шень. Демократична опозиція, що прийшла до 
влади шляхом вільних і конкурентних виборів, 
приступає до здійснення важливих перетворень 
у політичній та економічній сферах: розбудови 
демократичної політичної системи в усіх її ком-
понентах (структур державної влади, багатопар-
тійної системи, правових норм, політичної сві-
домості та культури), проведення приватизації і 
створення ринкових відносин в економіці, роз-
витку громадянського суспільства тощо. 

Важливим елементом цієї стадії є закріплен-
ня демократії через прийняття нових конститу-
цій, які легітимізують демократичні перетворен-
ня, роблять їх більш усвідомленими і послідов-
ними. Завдяки прийняттю демократичних кон-
ституцій встановлюється нова політична систе-
ма, здійснюється вибір ефективної форми дер-
жавного правління, забезпечується збалансова-
ність повноважень законодавчої і виконавчої 
влади та незалежного суду, створюються демок-
ратичні інститути і процедури, гарантуються 
права і свободи людини та громадянина, вирі-
шуються питання державно-територіального 
устрою, етнонаціональних стосунків.  

Третя стадія переходу характеризується до-
мінуванням демократичних процедур та інститу-
тів, які, проте, ще не є стійкими. Четверта стадія 
консолідації демократії, на якій відбуваються 
звикання, адаптація суспільства до нових полі-
тичних механізмів, а також легітимізація нового 
демократичного режиму, завершує перехідний 
період. Зріла демократія встановлюється не від-
разу, а через одне-два покоління. Проте на етапі 
демократичної консолідації долається інституці-
ональна криза, легітимізується влада, відновлю-
ється ефективність політичної системи, зростає 
політична стабільність. Через те цей етап вважа-
ють завершальною стадією переходу. 

Послідовність стадій посттоталітарної транс-
формації є приблизно однаковою в усіх країнах, 
але їх тривалість та інтенсивність великою мі-
рою залежить від типу переходу, а тип визнача-
ється способом та швидкістю заміни старих еліт 
новими. Дослідники розрізняють два основних 
типи переходу, кожен з яких, своєю чергою, 
може розгортатися двома шляхами – більш і 
менш радикальним:  

1. Розрив із минулим, коли відбувається замі-
на старих політичних еліт контрелітами;  

2. Перехід шляхом компромісів і взаємних 
поступок, коли досягається порозуміння 
між елітою і контрелітою. 

Типи переходу не є довільним вибором су-
б’єктів політичного процесу. Він детермінова-
ний глибиною і гостротою кризи владних струк-
тур, ступенем втрати старою політичною елітою 
своєї легітимності, наявністю інститутів грома-
дянського суспільства та масових рухів, силою і 
згуртованістю нової еліти, її авторитетом та зда-
тністю очолити процес трансформації [4, с. 88].  

Другий, “компромісний”, тип переходу 
більш розповсюджений. Він також відбувався 
двома шляхами: або через перемогу на виборах 
нових еліт і їх наступними переговорами зі ста-
рою елітою, що ще зберігала значні позиції; або 
через “вростання” старих еліт у нові структури 
та відносини, їх поступову трансформацію і фо-
рмування “нових-старих” еліт, де часто доміну-
ють старі кадри. Цей шлях тривалий в часовому 
вимірі і найважчий, бо стара еліта, довго збері-
гаючи керівні позиції, гальмує процес трансфор-
мації. І все ж, розглядаючи особливості перехо-
ду, варто зауважити, що перемога нових еліт та 
їх виникнення пов’язані з формуванням нових 
структур і орієнтацій людей при владі, не обо-
в’язково мають бути пов’язані із заміною особо-
вого складу еліти. Іншими словами, ситуація 
перебування “тих самих людей при владі” в од-
них випадках означає тривалий процес стагнації 
і гальмування реформ (Україна), а в інших випа-
дках може й не бути перешкодою для енергійно-
го й швидкого переходу до демократії (Естонії, 
Латвія). Все залежить від рівня прокомуністич-
ної заангажованості старих еліт, від їх відданос-
ті тоталітарним методам керівництва і, взагалі, 
від рівня їх цивілізованості й культури та розу-
міння ними завдань, за виконання яких вони 
взялися, та їх історичного значення. 

Таким чином процес політичної трансформа-
ції в Україні, як колишнього пострадянського 
суспільства, має багато труднощів, адже комуні-
стичний режим тримався тут майже 70 років, а 
інститути громадянського суспільства були ви-
коренені не лише з практики і свідомості людей 
репресіями та голодоморами. Для того, щоб кра-
ще зрозуміти всі ті негаразди, що існують в на-
шій державі, необхідно проаналізувати сутність 
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сталінського варіанту тоталітаризму, щоб доко-
патися до тих внутрішніх мутацій суспільної 
свідомості, які були ним проведені. Україні не-

обхідно реформувати не лише політичну систе-
му, але весь суспільний устрій, економіку, полі-
тичну свідомість і політичну культуру.  
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