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Передмова

Політично-інституційна та соціально-економічна криза в Україні наприкінці 
2013 – на початку 2014 рр., а також її внутрішні та зовнішні наслідки чітко 
виявили чимало проблем, які пов’язані з перспективами розвитку демократії 
в Україні, в інших країнах пострадянського простору, а також із особливостями 
сприйняття та розуміння демократії в сучасному світі. Основоположними ознаками 
невідповідності багатьох пострадянських й інших країн світу принципам змагаль-
ності та політичної участі як сталих аксіом демократії стали: незабезпечення 
або часткове забезпечення політичних, економічних, соціальних й особистісних 
свобод людини та громадянина; порушення механізмів вільної, справедливої і 
чесної виборності органів державної влади; переслідування політичної опозиції; 
обмеженість влади формально виборних осіб фактично всесильними ролями окре-
мих політиків, домінуючих партій і силових структур; неефективна чи неповна 
реалізація або нереалізація на практиці принципів розподілу державної влади на 
законодавчу, виконавчу і судову; неповага більшості до прав і свобод меншості; 
повна чи часткова відсутність доступу до альтернативних та незалежних джерел 
інформації (контроль і піддання цензурі або репресіям з боку держави засобів ма-
сової інформації); слабка автономія громадських організацій та несформованість 
або залежність від держави інститутів громадянського суспільства; незалежність 
або ж неповна залежність влади від результатів виборів та вподобань виборців; 
нерівномірність розподілу національних ресурсів між громадянами країн тощо. 
Натомість, на противагу тим країнам, які є недемократичними або не повніс-
тю демократичними (переважно авторитарними), в сучасному світі є багато 
країн, які відповідають базовим принципам виборчої та ліберальної демократії. 
Економічний, соціальний, політичний, цивілізаційний і модернізаційний розрив 
між демократіями та недемократіями зазвичай є дуже колосальним і значною 
мірою визначає рівень та якість життя людини та громадянина. З огляду на це, 
очевидно, що виокремлення та типологізація політичних режимів сучасності, їх 
інституційний та процесуальний аналіз у глобальному, національному, регіо-
нальному, а також субнаціональному (локальному) масштабі становлять не 
тільки теоретико-методологічне, а й вагоме практичне та прикладне значення 
для тих регіонів, країн та територій, які заявляють про свої перспективи транс-
формації, демократизації та лібералізації і побоюються будь-яких тенденцій 
сходження до автократичних тенденцій політичного розвитку.

В українській політичній науці сьогодні є багато розробок окремих аспектів 
становлення та функціонування політичних режимів в окремих країнах чи регіо-
нах. Одночасно немає синтетичних доробок, які репрезентують науковий аналіз, 
який виконаний на основі використання єдиної і комплексної методики типоло-
гізації політичних режимів сучасності в усіх країнах світу. Готуючи навчальний 
посібник, автор чітко розумів, що не є піонером у цій сфері політологічного зна-
ння, бо в світовій політичній науці існує значний доробок із приводу вивчення, 
типологізації, а також систематизації політичних режимів і знань про політичні 
режими. Відповідно, автор намагався максимально опрацювати та засвоїти чинний 
науковий пласт. Одночасно праця є авторським баченням поставлених проблем 
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становлення, трансформації та консолідації політичних режимів у світі в їхньому 
порівняльному зрізі на прикладі окремих країн, регіонів, вибірок тощо.

Головна мета – отримати багатовимірну класифікацію політичних систем і 
режимів сучасних країн на пдіставі розробки та застосування комплексних ме-
тодів порівняльного аналізу. Для цього в комплексний підхід оцінки політичних 
режимів та їхніх окремих складових у різних країнах світу інтегровано кількісні 
та якісні методи порівняльного аналізу1. У посібнику запропоновано доволі 
широкий аналітичний контекст, проте його вибірка не становить якогось чітко 
відокремленого набору країн. Разом із тим, до уваги у значній кількості випадків 
(з огляду на завдання аналізу демократизації, авторитаризації, трансформації 
та консолідації політичних режимів) взято країни Європи, які в минулому чи 
сьогодні розвиваються за посткомуністичною траєкторією. За аналогією, до ви-
бірки посібника було залучено чимало країн, які не є європейськими, раніше були 
автократичними, потім стали перехідними і перебувають на стадії демократизації 
їхніх політичних режимів. Увагою не обмежено й ті країни, політичні режими 
яких сьогодні є недемократичними: вони випробували невдалий досвід демо-
кратизації або ж не випробували його зовсім. 

Специфікою посібника стало те, що в ньому комплексно зіставлено теорію 
та практику – в навчально-науковому плані позицію автора треба розглядати як 
засіб перевірки порівняльного політологічного знання. Запропонована праця сприяє 
якісному викладанню і засвоєнню академічного курсу, присвяченого пробле-
матиці політичних режимів сучасності, який читають для студентів відділення 
політології філософського факультету Львівського національного університету ім. 
Івана Франка. Структурно посібник складається з дев’яти розділів, які присвячені 
таким проблемам інституційного та процесуального аналізу політичних режи-
мів сучасності, як: суть, визначення та засади порівняльного аналізу політичних 
режимів сучасності; виміри та наслідки демократії/автократії і демократизації/
автократизації; економічні й політичні свободи у структурі політичних режимів 
сучасності; рівні, різновиди та концепти демократії і демократизації; ефективність і 
якість демократії та демократизації; рівні, різновиди та концепти автократії та авто-
кратизації; визначення, типологія та аналіз субнаціональних політичних режимів; 
трансформації та транзити політичних режимів сучасності; економічні атрибути 
та детермінанти політичних режимів сучасності. Також посібник складається з 
інформативних додатків, присвячених розумінню співвідношення політичних 
режимів й особливостей економічного розвитку в деяких посткомуністичних кра-
їнах світу. Наприкінці посібника запропоновано короткий тлумачний глосарій, 
який окреслює основні категорії аналізу політичних режимів.

1  Автор дотримується усталеної в західній порівняльній політології логіки про те, 
що компаративний аналіз різноманітних інститутів і процесів, у тім числі політичних 
режимів, можна проводити за двома парадигмами – якісною та кількісною. Вони за 
своєю суттю та механізмом виконання відрізняються, проте можуть вирішувати анало-
гічні проблеми. Внаслідок цього осягається максимальна точність трактування тих або 
інших особливостей розвитку політичних режимів, а також їх складових. Автор доходить 
висновку, що треба почергово зіставляти висновки, отримані на підставі якісних і кіль-
кісних наукових методик порівняльного аналізу політичних режимів. У цьому не лише 
специфіка, а й наукова сутність праці, адже на цій основі відбувається конструювання 
“нових горизонтів” політологічного знання.
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1.1. Політичний режим як категорія політології: 
дефініювання, структуризація та параметри  

наукового аналізу

Перед тим як приступити до безпосереднього розгляду політичних 
режимів сучасності, потрібно (як і у випадку будь-якої наукової про-
блеми) визначитись із тими головними теоретико-методологічними па-
раметрами та атрибутами, на які ми будемо опиратись надалі. Звичайно, 
превалюючою у цьому ракурсі є саме категорія “політичний режим”, а 
також різноманітні інституційні й процесуальні особливості, якими вона 
(ця категорія) зумовлена і які породжує. Така логічна визначеність є 
обов’язковою, адже тільки на її підставі ми зможемо припускати та 
розуміти різні теоретичні/концептуальні виміри політологічного аналізу 
режимів, уникати моментів, які не вписуються у межі навчального по-
сібника. Крім того, з огляду на концептуальне визначення політичного 
режиму, ми зуміємо визначити його центральні/домінантні, периферичні 
та окремішні атрибути, які безумовно простежуються у калейдоскопі тих 
реалій, із якими зіштовхуються на практиці політичні системи сучасності. 
Однак, з іншого боку, це означає, що ми не можемо дефініювати політич-
ний режим як сталу чи “законсервовану” наукову категорію, бо сьогодні 
проблема становлення, розвитку, а також зміни політичних режимів є 
однією з найбільш актуальних у порівняльній неоінституціональній 
політології тощо.

Ми не випадково звертаємось до необхідності неоінституціональної 
векторності трактування політичних режимів. Річ у тім, що інституційні 
перспективи, які містять формальні та неформальні інститути, спрямо-
вані на складні зв’язки між правилами, поведінкою та політичними від-
носинами, найбільш правдоподібно свідчать про параметри й атрибути 
становлення, розвитку та занепаду політичних режимів. Якщо ми опе-
руємо інституційними вимірами функціонування політичних режимів, 
то очевидно, що магістральними складниками пояснення останніх повинні 
бути такі: доступ до влади, вертикальні обмеження влади, горизонтальні 
обмеження влади, тип й особливості політичного управління (здійснення 
влади), політичні права і свободи. Також інституційна складова тракту-
вання політичних режимів вагома з огляду на те, що вона уможливлює 
порівняльний аналіз у процесуальному вимірі: у контексті зіставлення 
причинно-наслідкових властивостей (політико-правової, поведінкової та 
позиційної), а також фаз (становлення/виникнення, розвиток/функці-
онування та транзит/перехід) політичних режимів. Кожний із заявлених 
вимірів завжди має свої причини і наслідки, а тому політичний режим 
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неодмінно має трактуватись як цілісне й багатоскладове поняття, яке 
може позначати як інститут, так і процес.

Такого висновку ми досягаємо за результатами тривалої історії роз-
витку знань із приводу політичних режимів та їхньої верифікації за допо-
могою методів порівняльної політології (на прикладі політичних систем 
сучасності). Політичні режими та їхня зміна були предметом систематичних 
рефлексій, починаючи зі Стародавньої Греції. Платон був одним із перших 
мислителів, що намагався одночасно вирішити зазначені проблеми. У 
“Республіці” він запропонував теорію “неперервного конституційного 
занепаду”: аристократичне правління (ідеал Платона) послідовно пе-
ретворюється на тимократію, олігархічне правління і демократію, яку 
врешті-решт змінює деспотизм (найгірша форма правління/режиму1). Не-
зважаючи на оригінальність роздумів Платона з приводу так званих “форм 
правління”, їхнє пряме відношення до розуміння розвитку політичних 
режимів сучасності (та, ймовірно, стародавніх часів) дуже обмежене. Крім 
того, в сучасній порівняльній політології за останні сорок років відбулось 
багато змін, виникло чимало доробків для дефініювання і структуризації 
політичних режимів та їхніх змін. Багато змін відбулось і в політичному 
житті різних країн світу. Головна із них – це відмова від автократичного 
(авторитарного чи тоталітарного) режиму на користь демократії та демо-
кратизації, яку С. Хантінгтон назвав “третьою хвилею”. А в більш нових 
працях узагалі виникає питання з приводу доцільності обґрунтування 
такого поняття, як “четверта хвиля” демократизації [433, 547]. Однак, зі 
слів Г. Мунка, ми розуміємо, що аналітики режимів зрідка відступають 
й підсумовують ті поняття, які становлять їхній аналіз. А це зумовлює 
потребу розробки концептуального синтезу, побудованого на чинних 
гіпотезах і припущеннях (концептах), з приводу того, як варто розуміти 
політичні режими та їхні зміни загалом. Вирішення завдання має відбу-
ватись із огляду на потребу забезпечення узгоджених рамок сприйняття 
у форматі системної організованості та виваженості теоретико-методоло-
гічних, а також емпіричних досліджень політичних режимів сучасності. 
Відповідно, треба уточнити, що таке політичний режим, і як можна 
систематизувати різноманітні (дуже часто контраверсійні) трактування 
політичних режимів та їхні зміни в умовах сьогодення.

У формулюванні концептуального визначення виходимо з головного 
зауваження про те, що у цьому посібнику ми оперуватимемо винятково 

1  Варто зауважити, що форма правління у Платона не ідентична формі правлін-
ня у сучасній політико-правовій думці. У Стародавній Греції у форму правління, по 
суті, відбувалось інкорпорування тих механізмів і атрибутів, які свідчили (за логікою 
сучасної науки) переважно про політичний режим і тільки мінімально про форму 
правління (класичні форми правління – це монархія та республіка з їхнім подальшим 
таксономічним розподілом).
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категорією “політичний режим”. Це означає, що доцільно якомога шир-
ше аналізувати інституційні, а також процесуальні політичні атрибути 
режимів, тобто наголосити на розбіжних політичних аспектах режимів. 
Проте постановка питання потребує формулювання керованого означення 
політичного режиму, що дасть змогу створити систематичну класифікацію 
політичних режимів, яка заснована на вузькому визначенні. Вузькість 
визначення передбачає, що суміжні та уточнювальні атрибути полі-
тичного режиму (наприклад, його соціальні, культурні, економічні та 
інші аспекти) варто трактувати як причини або наслідки певного типу 
політичного режиму, а не як його невід’ємну частину. Із цим зауважен-
ням погоджуються провідні дослідники політичних режимів сучасності, 
зокрема, Т. Л. Карл, Х. Лінц, Г. О’Доннелл тощо. Якщо ж долучатимемо 
зазначені й інші атрибути у визначення політичного режиму, тоді від-
буватиметься втрата дуже важливих елементів трактування, які стосу-
ються взаємозв’язку з-поміж політичним режимом та іншими аспектами 
політичної системи і соціуму загалом [366]. Крім того, таке бачення логіки 
дефініювання політичного режиму вибудовується з огляду на зауваження 
Дж. Сарторі про принципи порівняльного аналізу: задля реконструювання 
концепту варто спочатку зібрати чинний набір визначень, тоді виокре-
мити їхні характеристики, а вже після цього сконструювати матриці, які 
і будуть організовувати осмислено ці характеристики. Саме на зазначеній 
логіці побудовано посібник – як у випадку теоретико-методологічних, 
так й емпіричних пошуків і прикладів.

Сьогодні існує досить багато визначень політичних режимів. Деякі 
науковці трактують їх надто просто – як правлячі коаліції або групи; 
тобто у цьому випадку відбувається поєднання аналітичного концепту з 
політичними акторами. Натомість, помічаємо тенденцію щодо недооцінки 
значення політичних інститутів та процесів у дефініюванні політичних 
режимів. Особливо очевидно це у визначенні М. Манна, який зазначає, 
що політичний режим – альянс домінуючих ідеологічних, економічних та 
військових владних акторів, яких координують правителі держави. Не 
суттєво у цьому випадку відрізняється і визначення П. Калверта про те, що 
режим – це назва, яка зазвичай присвоюється уряду або ж послідовності 
урядів (уряди варто розуміти як системи влади. – В. Л.), в яких влада 
залишається головно в руках тієї самої соціальної групи. Акцентуація 
акторів у цих визначеннях настільки сильна, що прихильники цієї точки 
зору говорять про стратегії режиму, маючи на увазі те, що концепція 
позбавлена   будь-якого інституційного змісту.

Не всі концепти побудовано на зазначеному розумінні політичних режи-
мів. Існують окремі доробки, які проводять більш збалансований погляд 
на інститути, внаслідок чого політичні режими позиціонуються як мережі 
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взаємовідносин поміж політичними акторами та політичними інститу-
тами (інституціями). Це означає, що обидва елементи є складниками 
політичного режиму. Проте прихильники такого погляду стверджують, 
що між акторами та інститутами наявні лінійні відносини “панування 
і підпорядкування”, які втілюються на практиці у функціонуванні певних 
домінуючих коаліцій або соціально-економічних союзів над установами. 
Отож, інститути розглядають як “епіфеномени”, які є лише відображен-
нями влади акторів.

Натомість Р. Колліер та Д. Колліер зауважують, що режими не варто 
сплутувати з конкретними вищими державними або урядовими посадами 
або “коаліціями”, які виникають для підтримки цих режимів. Пропоно-
вана логіка призводить до багатьох проблем/побічних явищ та недоліків. 
По-перше, проблематично, що розуміння політичних режимів у цьому 
контексті зможе поширюватись на усі випадки та нехтувати можливості 
співіснування того ж сузір’я акторів, а також різних наборів інституцій-
них правил. Річ у тім, що коли уряди (як владні системи) змінюють один 
одного у межах єдиного інституційного механізму, вони не представляють 
ідентичних інтересів. Якщо підходити до цього атрибуту контраверсійно, 
тоді очевидно, що хід відстеження політичного процесу в тому чи іншому 
політичному режимі буде вкрай статичним, що не відповідає політичній 
конкуренції в окремих політичних системах. Особливо це стосується де-
мократій (як виду політичних режимів), де уряди змінюють один одного, 
представляючи різні інтереси, навіть якщо не відбувається зрушення в 
“основних сузір’ях” соціально-економічних і політичних груп.

По-друге, запропонована вище логіка трактування політичних режи-
мів занадто редукціоністська, адже вона не аналізує політичну гру між 
суб’єктами й інститутами. Це означає, що “концептуальна карта” не може 
пояснити зміцнення рівня консолідації режиму або ступеня того, наскільки 
ця ідея прийнята політичними акторами. Схожа проблема існує й у кон-
тексті становлення будь-якого нового типу політичного режиму, оскільки 
існує концептуальне непорозуміння в ракурсі впливу формальних і/чи 
неформальних інституційних механізмів політичного режиму (особливо 
якщо роль інститутів у попередніх режимах була окреслена не чітко).

Спроба вирішення зазначених дилем щодо трактування політичних 
режимів спричинила конструювання різноманітних кількісних методів 
наукового аналізу (про це йтиметься в наступних розділах – у цьому ж 
контексті потрібно зауважити, що кількісні методи аналізу політичних 
режимів розуміють як різноманітні шкали з приводу оцінювання, напри-
клад, міри демократії (демократизації) або/чи автократії (автократизації) 
тих чи інших або ж усіх чинних політичних режимів сучасності). Проте 
й у такому вимірі повинне існувати “консолідоване” визначення полі-
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тичного режиму як такого. Тому Дж. Сарторі зауважує, що попри інсти-
туційну спрямованість сучасних досліджень політичних режимів потрібно 
виокремлювати щонайменше дві стратегії останніх. Перша – коли політичні 
режими розуміють як “концепти об’єктів” (англ. object concepts); друга – 
коли політичні режими трактують як “концепти властивостей” (англ. 
property concepts). Якщо концепція сконструйована як об’єкт поняття, 
то вона означає атрибути, зібрані у категорії (наприклад, тип політичного 
режиму). Проте якщо концепція вибудована як властивість, тоді вона позна-
чає поняття властивості (наприклад, рівень розвитку демократії) тих чи 
інших явищ (наприклад, політичної системи), які можуть бути більше 
чи менше властивими. Відповідно, кожну кількісну методику потрібно 
піддавати детермінації на основі якісних даних. 

Отже, Д. Колліер й Р. Едкок зауважують, що дві стратегії трактування 
політичних режимів є правдоподібними, але сама по собі кількісна перспек-
тива проводить деякі невідповідні наслідки та результати. Наприклад, 
деякі елементи здійснення влади і дії політичних акторів не можуть 
бути висвітлені належно винятково на підставі кількісних (індексних) 
розрахунків. Крім того, вивчення конкретних подій потребує визначення 
меж у дихотомічних термінах, тому що потрібно зазначати “початок” і 
“кінець” певної події. А це особливо актуально у випадку політичних 
режимів, які мають здатність трансформуватись – тому “кінець” фази 
одного режиму є або ж не є “початком” фази іншого режиму. Може бути 
й так, що кількісні вимірювання різних політичних режимів оцінюють 
фактичні параметри цих режимів з різною вагомістю. Й. Елкіт зауважує, 
що значні відмінності між політичними режимами можуть бути при-
хованими на основі окремих похибок кількісних вимірювань, які може 
осягнути лише якісний підхід компаративного аналізу. З огляду на це, 
ми апелюємо стосовно зауваження Г. Мунка і Дж. Веркуйлена [565] тим, 
що кількісне оцінювання режимів має за мету звести значну кількість 
проблем до кількох ключових патернів. А тому не завжди вдається отри-
мати достатню інформацію про специфіку політичних режимів у різних 
політичних системах сучасності.

Ще один механізм концептуалізації політичних режимів – на осно-
ві оцінювання їхніх типів і підтипів (на різних рівнях аналізу – у світі, 
в регіоні, в країні чи в межах окремих адміністративно-територіальних 
одиниць країни тощо). Тому дуже часто у порівняльній політології від-
бувається звернення до так званих “прикметників”, які застосовуються 
для деталізації політичних режимів тих або інших одиниць аналізу. Ми 
вважаємо, що найкращим варіантом трактування політичних режимів 
є аналіз на основі застосування різних методик та інтерпретації. Це дає 
змогу отримати більшу кількість емпіричних даних, а також порівняти 



12 Розділ 1

механізми аналізу між собою. Так можна достеменно сказати про пара-
метри режиму конкретної країни тощо.

Як зазначено вище, найкращим ракурсом аналізу політичних режимів 
сучасності є інституційний. До неоінституціоналізму як методу і підходу 
політологічного аналізу політичних режимів звертаються провідні професі-
онали у цій царині знань, зокрема, Ф. Кардозо, Р. Колліер та Д. Колліер, 
Р. Фішман, С. Ловсон, Р. Макрідіс, В. Меркель, Г. Мунк, Г. О’Доннелл і 
Ф. Шміттер, Ф. Плассер, Ф. Шміттер і Т. Карл, С. Майнверінг та інші. Нео-
інституціоналізм пов’язує концепт режиму з інституційними правилами –  
правилами, які встановлюють вимоги, заборони або дозволи з приводу 
певних дій. Саме їхня сукупність становить, по суті, політичний режим. 
Та все ж, усі інституційні визначення політичного режиму треба ділити на 
дві групи. Перша прирівнює термін “політичний режим” із формальними 
аспектами політичного правління або, іншими словами, з формальними 
(писаними) законами країни, які мають регулювати політичну владу. Це 
“класична” інституційна точка зору, що розуміє інститути тільки як фор-
мальні правила. Проте, зі слів Г. Петтерса та Ф. Ріггса, в оцінюванні по-
літичних режимів є значні проблеми в контексті аналізу лише формальних 
інституційних зрізів. Особливо це помітно, коли реальна політична практика 
не збігається з формальними правилами, які офіційно мають структурувати 
політичну гру. Тому вчені зазначають, що існування режимів винятково 
на засадах наявності формального набору правил без практичного впливу 
політичної поведінки свідчить про неповноцінність політичного режиму 
як дефінітивної категорії. Г. Лассуел й А. Каплан наголошують, що треба 
проводити межу між формальною і неформальною структурами політичної 
влади. Це друга група неоінституціонального трактування політичних 
режимів сучасності.

Невідповідність між формальними правилами та фактичними про-
цедурами (поведінкою) не є достатньою підставою для повного усунен-
ня правил, особливо якщо неформальні процедури широко поширені та 
укорінені. За словами Г. Хельмке та С. Левіцькі, багато результатів, які 
становлять інституційний інтерес, не адекватно пояснюють формальну 
інституційну структуру політичних режимів, бо багато правил гри, які 
супроводжуються фактичними проявами політичної поведінки, зовсім не 
передбачені у формальних правилах. Тому неформальні обмеження часто 
генерують в акторів стимули дій, які відрізняються від стимулів дій тих 
акторів, які керуються саме формальними правилами та процедурами.

На думку С-Е. Скаанінга, існує очевидна необхідність більшої уваги 
щодо фактичних правил структурування політичних дій. Якщо соціальні/
політичні актори відповідають на поєднання формальних і неформальних 
обмежень, то інституційний аналіз слід здійснювати за двома наборами 
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чинників – формальних і неформальних. На основі розширення сфери ін-
ституційного аналізу через включення неформальних правил вчені можуть 
краще розуміти стимули політичної поведінки у політичному режимі. Ось 
чому новітні трактування політичного режиму сконструйовано саме на 
підставі поєднання формальних і неформальних атрибутів інституційної 
сфери тієї чи іншої політичної системи. Внаслідок цього уможливлено аналіз 
політичної системи не як концептуальної моделі, а як реальної політич-
ної практики. Тому інститути не варто розглядати як протиставлення 
неформальним способам здійснення політичної влади, але як відмінні 
форми конкретних результатів політичного процесу. Саме тому потенцій-
на пастка неоінституціонального аналізу політичних режимів полягає в 
тому, що вчені часто розглядають неформальні інститути як “залишкову 
категорію”. Однак насправді (а, можливо, й на жаль), неформальні ін-
ститути мають потенціал охопити практично всі поведінкові аспекти по-
літичних режимів, які не зумовлено правилами формального характеру. 
Досить часто буває так, що неформальні процедури зовсім превалюють 
над формальними (найчастіше мовиться про недемократичні режими). 
Буває, що формальні правила не мають суттєвого (чи ніякого) впливу 
на політичну практику. З іншого боку, слабкі формальні інститути не 
обов’язково мають бути реально доповнені неформальними інститутами. 
Можливо, що немає стабільних або обов’язкових правил, а політика 
характеризується широкою неструктурованою поведінкою. Задля уник-
нення “залишковості” неформальних інститутів політичних режимів  
Г. Хельмке та С. Левіцькі пропонують таке правило: задля того, щоб 
бути визначеною як неформальний інститут, поведінкова закономірність 
має реагувати на встановлені правила чи процедури, порушення яких по-
роджує певні зовнішні санкції.

Як зазначено вище, категорія “політичний режим” охоплює також 
поведінкові виміри. Це спричинено незаперечною можливістю політич-
них акторів діяти. А тому значення акторів не потрібно недооцінювати. 
Сприйняття інститутів як важливого чинника формувань, обмежень і 
правил дій політичних суб’єктів не означає, що ми повинні упускати із 
уваги політологічного аналізу політичних акторів. Поведінковий вимір 
наголошує, що правила важливі тільки тоді, якщо їх дотримуються 
суб’єкти, адже саме політичні актори вибудовують “інституційний кар-
кас” будь-якого режиму. Крім того, актори вирішують, як структурувати 
свій вибір та взаємодіяти з чинними правилами і процедурами. Нарешті, 
відтворення інституційних правил безперервно залежить від заходів, 
проведених суб’єктами політики.

Принаймні два суттєві чинники повинні бути виконані перш, ніж ми 
зможемо говорити про інститути – тобто про формальні і неформальні 
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правила – формалізація й інституціоналізація політичних правил. Режими 
не повністю інституціоналізовані доти, доки складові формальні/неформаль-
ні правила не стануть відомими/шанованими практично всіма основними 
політичними акторами (утім, не тільки йдеться про найвищі владні еліти 
в країні, а й про еліти на місцях та в певних сферах). Можемо говорити 
про взаємозв’язок між рівнем формалізації та інституціоналізації правил 
функціонування політичного режиму (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Взаємовідносини між рівнями формалізації  

та інституціоналізації з приводу політичних правил  
у політичних режимах [626]

Рівень 
формалізації 

політичних правил

Рівень інституціоналізації політичних правил

Високий Середній Низький 

Високий Виразні режими
Виразні  
ситуації Неструктурована 

політична поведінка
Низький Невиразні режими Невиразні ситуації

Ми дотримуємось думки про те, що режимом завжди має бути си-
туація, у якій рівень інституціоналізації політичних правил високий. В 
інших сценаріях доводиться говорити про специфічні ситуації розвитку 
та структуризації політичної поведінки. 

Крім поведінкового та політико-правового (інституційного) виміру по-
літичного режиму, ми зобов’язані також зважити на “позиційну складо-
ву” режиму. Річ у тім, що інституціоналізація (чи сприйняття) політич-
ного режиму може відбуватись як за поведінково-нормативними ознаками, 
так і за поведінково-практичними атрибутами. Тут потрібно розуміти, що 
позиції стосовно звичайних інститутів та інституцій є настільки важли-
вими, наскільки вони впливають на поведінку політичних акторів. Із 
цього приводу деякі дослідники (зокрема А. Пшеворські) використовують 
простий “інструментальний” підхід стосовно зазначеної проблеми і зазна-
чають, що будь-яке припущення про стратегічну підтримку винятково 
на основі власних інтересів дає достатню і правдоподібну підставу для 
оцінювання рівня інституціоналізації тих чи інших політичних режимів. 
Аргумент засвідчує, що навіть якщо режиму не вистачає легітимності, 
то супротивники не можуть активно протистояти цьому режиму, якщо 
вони сумніваються з приводу того, що альтернативний режим бажаний 
і можливий. Тому значення для стабільності політичного режиму має не 
лише його легітимність, а й наявність або відсутність кращих альтерна-
тив розвитку. Бажаної альтернативи немає тоді, коли опоненти чинного 
політичного режиму не мають способів його “подолання”. Тим не мен-
ше, може статись й так, що коли опозиційні актори чітко сприймають 



 15Політичні режими сучасності: визначення понять та теорико-методологічні...

інституційні правила гри чинного політичного режиму, останній здатен 
змінюватись – насамперед унаслідок зміни правил гри у режимі. А саме 
тому й проявляється “позиційний вимір” політичних режимів: він часто 
здатен відтворювати “дуалістичний характер мотивації” інституціоналізації 
політичних режимів, – з одного боку, стратегічний вибір дій різних по-
літичних акторів, а з іншого, – нормативні зобов’язання акторів. Тому 
високий рівень інституціоналізації політичного режиму можливий у ви-
падку синтезу поведінкового і позиційного вимірів як одного цілого: це 
означає, що політичні актори повинні поважати певній набір політичних 
правил і норм зі стратегічних переконань, а також нормативно відкида-
ти усі ті інститути та інституції, які відіграють маргінальну політичну 
роль. Тому зміна влади у напрямі політичних діячів, які нормативно 
заперечують чинні правила, матиме прямий та безпосередній вплив на 
інституціоналізацію цих політичних правил незалежно від того, чи по-
літичні актори переслідують свої інтереси.

Отже, доцільно підсумувати, що вирішальними складниками по-
літичного режиму є інституціоналізовані (прийняті/сприйняті) набори 
правил. Що стосується відносин, які регулюють фундаментальні правила, 
то вони можуть бути, а можуть і не бути основою політичного режиму 
(залежно від конкретного контексту). Саме тому визначення режимів на 
підставі інституційних складників не є ідентичними. Тим не менше, 
спробуємо окреслити спільні риси, властиві для різних концептуальних 
підходів. Деякі визначення акцентують на взаємозв’язку між керівни-
ками, а також підпорядкованими. Більшість визначень охоплює відносини 
між різними частинами і функціями центральної політичної влади. З 
огляду на це, очевидно, політичний режим – інституціоналізований на-
бір основних формальних і неформальних правил, які структурують вза-
ємовідносини в центрі політичної влади (тобто горизонтальні відносини) 
та її взаємозв’язок із суспільством загалом (вертикальні відносини). Для 
окреслення горизонтальних відносин найчастіше у науковій літературі 
застосовують ракурс взаємозв’язку між гілками влади – у вузькому змісті 
йдеться про горизонтальні обмеження (або підзвітність) влади. Найбільш 
використовувані атрибути з-поміж вертикальних відносин – спосіб до-
ступу до основних політичних посад (або просто спосіб доступу до влади), 
спосіб здійснення влади із основних політичних посад та обмеження здій-
снення політичної влади. Такі відносини повинні іменуватися вертикаль-
ним обмеженням (підзвітністю) влади. Додатковим атрибутом політичного 
режиму треба вважати тип здійснення влади правителів. Але особливість 
додаткового атрибуту полягає в тому, що він різною мірою проявляється у 
різних типах режимів – найбільше у випадку недемократичних (автокра-
тичних) політичних практик. Ось чому дуже часто в аналізі авторитаризму 
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(що стане очевидно в наступних розділах) вчені застосовують категорії 
типів груп, які автократично впливають на режим – армії, партії, однієї 
особи, духовенства тощо.

Також потрібно запропонувати й інші (досить часто апробовані) ви-
значення політичного режиму, які існують у сучасній політичній науці. 
Це особливо вагомо у тому ракурсі, що політичний режим аналізують (на-
віть у межах неоінституційного підходу) крізь призму різних суміжних 
понять, до яких політичний режим входить чи не входить структурно, 
логічно та етимологічно, з якими політичний режим може зіставлятись 
чи яким може протиставлятись. Наприклад, на думку Р. Макрідіса, під 
політичним режимом варто розуміти специфічні шляхи і засоби, якими 
різні функції політичної системи можуть бути структуровані та вбудо-
вані в інститути і процедури, спричиняючи внаслідок цього специфічні 
міжінституційні взаємини. Зрозуміло, що конкретна політична система 
залежно від історичних обставин може функціонувати в умовах різних 
політичних режимів. У зазначеному ракурсі політична система – це 
родове узагальнювальне аналітично-концептуальне поняття, а політичний 
режим – це видове виокремлено аналітично-емпіричне поняття. У такому 
розумінні політичний режим близький щодо політичного процесу й на-
буває саме процесуальних вимірів. На думку А. Циганкова, політичний 
режим та політичний процес об’єднує: по-перше, акцентування динамічного 
аспекту політичного життя, по-друге, здатність зазначених понять пози-
тивно/негативно, ефективно/неефективно, з різною мірою стабільності 
впливати на політичний результат [317, с. 5–15]. Проте політичний режим –  
це лише одна характеристика політичного процесу, лише один вимір 
розгляду політичного процесу. Річ у тім, що політичний процес може 
бути проаналізований і з погляду можливих циклів/ритмів/фаз, тобто 
в діахронному (або стадіальному) вимірі. Якщо підходити до проблеми 
з цієї точки зору, політичний режим можна визначити як синхронний 
структурний вимір політичного процесу. 

Узагальнюючи, варто зважати, що політичний режим означено як інсти-
туційний набір основних формальних та/чи неформальних процесуальних 
правил й процедур окреслення діяльності політичних лідерів і керівників, 
як регулятор призначення на основні посади, а також вертикальних та 
горизонтальних обмежень й стримувань із приводу здійснення політич-
ної влади. Різне поєднання цих компонентів (як свідчить практика і про 
що йтиметься у наступних розділах) є причиною формулювання різних 
концептів політичного режиму.

У цьому контексті потрібно детальніше простежити відмінність між 
поняттями, які впливають на конструювання політичних режимів. У цьому 
випадку мовиться про “політичну систему”, “державу” і про “уряд” (систе-
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му урядування). Під політичною системою треба розуміти (у прив’язці до 
відмінностей від політичного режиму) діяльність та взаємодію політичних 
акторів, через яку політичні цінності набувають авторитетного значення 
й поширення в суспільстві. Тобто політична система свідчить про сукуп-
ність процесів політичного життя в суспільстві. Відповідно, складниками 
політичної системи є держава, уряд/урядування та політичний режим 
тощо. Державу потрібно розуміти (у цьому контексті) як постійний набір 
складників публічного управління, примусу й порядку організаційного 
плану, який володіє монополією на те, як політична влада приймає по-
літичні рішення, обов’язкові для певної території. Відповідно, уряд варто 
трактувати як публічну організацію, що складається з невеликої групи осіб, 
які приймають рішення, контролюють, а також координують виконання 
авторитетних політичних рішень. А задля цієї мети “уряд” (у широкому 
розумінні) використовує державний апарат (бюрократію тощо), хоча вона 
не є його частиною. У цьому контексті очевидно, що політичні режими, як 
заведено, є більш постійними формами політичної організації, ніж уряди. 
У час, як політичний режим залишається більш-менш ідентичним, різні 
уряди (системи урядування) можуть змінювати один одного, здійснюючи 
владу, приймаючи інституціоналізовані у режимі правила та не зміню-
ючи генеральні ознаки держави. Держава, як заведено, стабільніша, 
ніж політичний режим. Відмінність між ними полягає в тому факті, що 
держава – центр політичної влади, а режим меншою мірою відноситься 
до політичної влади, аніж до способу її структуризації. Так політичний 
режим окреслює спосіб формування урядів та їхнє функціонування, а 
також механізм здійснення державної влади.

Тим не менше (і це надзвичайно вагомо), політико-правовий/інститу-
ційний та поведінковий/позиційний виміри політичного режиму окреслю-
ють останній саме як структуру, яка не є статичностабільною. Це важливо 
у теоретичному й практичному контексті, оскільки політичні режими та 
їхній розвиток передбачають виокремлення окремих фаз функціонування, 
а це призводить до необхідності концептуалізації цього процесу. Внаслідок 
цього й відбувається виокремлення багатьох концептів щодо сприйняття 
сучасних типів режимів (про це йтиметься у наступних розділах). Така 
постановка питання означає, що політичний режим – це категорія, яка 
постійно розвивається та проходить принаймні три стадії цього процесу: 
становлення/появу, функціонування та занепад (що веде до транзиту/
зміни). Загалом у сучасній науці (в порівняльній політології і транзито-
логії) склалось бачення з приводу необхідності виокремлення таких фаз 
розвитку політичного режиму: транзитна (або перехідна), експлуатаційна 
й установча. Така векторність розвитку властива для усіх політичних ре-
жимів, тому в причинно-наслідковому плані розглянемо її детальніше.
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Транзитну (перехідну) фазу найчастіше трактують як інтервальний 
перехід від одного політичного режиму до іншого. Особливістю цієї фази 
розвитку політичного режиму Г. О’Доннелл та Ф. Шміттер вважають те, 
що правила гри (формальні та/або неформальні) ще чітко не визначені. 
Очевидно, що транзит/перехід розпочинається на підставі відкидання/
заперечення усталеного/інституціоналізованого політичного режиму та 
(найчастіше) закінчується конструюванням нової стабільної конфігура-
ції правил, які теоретико-методологічно характеризують виникнення 
нового режиму. Однак таке розуміння політичного транзиту охоплює 
щонайменше три аспекти розвитку режимів. По-перше, актуально роз-
різняти транзит як зміщення від усталеного режиму до нового режиму 
[569]. По-друге, треба розуміти транзит як процес усталення нового набору 
правил та відмови від старих правил у тому або іншому політичному 
режимі. По-третє, транзит – це новий набір правил іманентно, адже він 
передбачає наслідки у часовому вимірі між встановленням політичного 
режиму й результатами режиму. Наприклад, Д. Рустов виокремлює такі 
перехідні етапи розвитку політичного режиму: 1) фаза фонових переду-
мов; 2) підготовча фаза; 3) фаза рішень; 4) фаза звикання (габітації).  
Г. Мунк і К. Лефф демонструють кілька варіантів транзиту (на прикладі 
країн Латинської Америки і Центрально-Східної Європи): 1) реформи знизу;  
2) реформи через взаємодію/угоду; 3) реформи через вивільнення; 4) ре-
форми через захоплення; 5) революція зверху.

Відповідно, операційна/експлуатаційна фаза – це інституціоналі-
зація процесу, який починається із часткової згоди еліти стосовно нових 
правил і закінчується, коли цей інституціональний механізм “більше 
не є оперативним”. Це означає, що варто виокремлювати не тільки 
фазу консолідації політичного режиму (коли він постає стабільним та 
вважається “єдиною грою у місті”) у контексті його операціоналізації, а 
й тривалий процес інституціоналізації або ж деінституціоналізації полі-
тичного режиму на основі стійкого або нестійкого політичного порядку. 
А тому вирішальне значення у цьому контексті має рівень (низький чи 
високий) прийняття властивостей, які окреслюють той або інший політич-
ний режим у стадії його експлуатації. Так операційна фаза перманентно 
пов’язана з таким ключовим аспектом: прийняття чи заперечення акторами 
інституційної структури позначається на операціоналізації політичного 
режиму. Отож, можна розподіляти сценарії розвитку режимів на різні, 
проте потенційно перехресні фази, побудовані на відносинах політичних 
акторів й інституціоналізованих правил: 1) для фази транзиту властивими 
є відмова від правил і становлення перехідного типу; 2) для фази становлен-
ня властиве формування правил; 3) для фази операціоналізації властиве 
прийняття правил і розвиток нового режиму.
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Підсумовуючи, варто зазначити, що переважними (теоретико-мето-
дологічно й емпірично) дефінітивними атрибутами і контекстуальними 
патернами політичних режимів є такі: 1) політичний режим недостатньо 
пов’язувати винятково з формами державного правління та державного 
устрою, хоча, безумовно, останні дуже суттєво впливають на окреслен-
ня та позиціювання політичних режимів. А річ у тім, що політичний 
режим потрібно описувати у вимірах соціальної та політичної стабільності 
й ефективності, політичний режим сприяє організації масштабних ма-
кросоціальних процесів у політичній/соціальній системі; 2) політичний 
режим за змістом не можна ототожнювати з політичною системою, адже 
перший не повною мірою характеризує всі статичні і динамічні атрибути 
другої. Одночасно зрозуміло, що політичний режим превалентно намагаєть-
ся опиратися на систему економічних інтересів та культурних цінностей, 
які окреслюють межі політичної системи, а дії (інституційно-процесуальні 
виміри) політичного режиму неодмінно відображені всередині політичної 
системи, зміцнюючи або послаблюючи наявні у ній зв’язки і відносини; 
3) політичний режим дихотомічно і/чи різносторонньо демонструє осо-
бливості взаємин між державою та громадянським суспільством: у струк-
турі громадянського суспільства виникають відносини уряду й опозиції, 
які є головними у характеристиці типу і/чи властивостей будь-якого з 
політичних режимів; 4) політичний режим забезпечує динамізм або ж 
стабілізацію політичної системи, приводячи або не приводячи її елементи 
і структурні атрибути в упорядковану взаємодію, забезпечуючи або не за-
безпечуючи координацію і злагодженість цих елементів. Усе залежить від 
того, наскільки успішно політичний режим зважає на політико-правові 
механізми конкретної системи міжінституційних відносин та особливості 
державних устроїв і моделей розвитку соціальних структур. Успішність 
інтеграції сенсу і змісту політичного режиму в інституційну практику та 
соціальне життя конкретної країни (або ж локальності) залежить від того, 
наскільки ефективно у політичному режимі взято до уваги соціально-іс-
торичні передумови розвитку конкретної країни (або ж локальності). Це 
означає, що політичний режим є показником ефективності вирішення 
або артикуляції конфліктів між суспільством і системою влади, чи за-
галом політичною системою; 5) політичний режим – синтез владних 
(формальних/неформальних інституційних) структур, які дають змогу 
еліті виконувати покладені на неї повноваження. У цьому ракурсі також 
забезпечується зв’язок поміж системою влади та атрибутами розвитку 
громадянського суспільства. Наприклад, зі слів А. Циганкова, може 
відбуватись поєднання багатопартійності та розвиненої структури гро-
мадянського суспільства, але може відбуватись і реалізація механізмів 
прийняття політичних рішень унаслідок існування антисистемного опору, 
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коли не відбувається узгодження еліти з соціальними/громадянськими 
інтересами1; 6) політичний режим часто детермінований тимчасовими 
процесуальними та/або інституційними параметрами. Ця ознака була 
відображена у визначенні політичного режиму Дж. Барнса, М. Картера 
та М. Скідмор: “Режим – це специфічний період дії політичної влади, 
здійснюваної в рамках політичної системи”. Річ у тім, як це було зазна-
чено вище, що одна й та сама ж політична система може функціонувати 
у різних політичних режимах. Політичний режим – свого роду “життя, 
дихання” політичної системи та її впорядкована динаміка. Політичний 
режим близький щодо політичної системи змістовно, що в багатьох 
випадках допомагає розглядати ці поняття як взаємозамінні; 7) полі-
тичний режим – це завжди комплекс тих чи інших методів досягнення 
цілей. Варто зауважити, що режим наділений не тільки специфічними 
структурами влади (ними володіє політична система і система влади), а й 
особливими методами її реалізації. Саме на цій основі найчастіше від-
бувається типологізація і класифікація політичних режимів.

1.2. Порівняльна типологізація політичних режимів:  
від минулого до сучасності через актуалізацію  

дослідження демократії та автократії

У попередньому параграфі увагу зосереджено винятково на інсти-
туційному та процесуальному окресленні політичного режиму – тоб-
то у теоретичному та методологічному ракурсі. Тобто практично не 
актуалізовано типів політичних режимів. На це є декілька причин: 
1) по-перше, сьогодні є чимало класифікацій політичних режимів, які 
потребують окремішнього розгляду (частково це зроблено у цьому пара-
графі, частково – у наступних розділах); 2) по-друге, не всі види режимів 

1  Тут варто апелювати до дефініції політичного режиму, запропонованої М. Ха-
гопіаном. Дослідник описує режим “як специфічну інституційну структуру, що харак-
теризує політичну систему країни”. Тому діяльність та функціональність політичного 
режиму ширша, аніж діяльність інституційної системи влади та груп посадовців, 
представлених в інститутах влади. Політичні режими, як зазначають вчені-елітологи, 
функціонують не лише на підставі тих політичних/владних рішень, які приймають в 
наявних у суспільстві політико-правових процедурах. Не менше значення мають не-
формальні механізми прийняття політичних рішень. За Р. Макрідісом: “У той час, коли 
вивчення командної структури завжди наділяє нас знанням про те, який її формальний 
устрій, вивчення еліти завжди забезпечує нас інформацією про відсутні … зв’язки в 
організації, а саме – розподіл і кордони влади”. Досвід політичних режимів засвідчує, 
що поняття політичної еліти не є беззмістовним, а політику часто роблять представники 
великих фінансових/промислових кіл, які наділені ресурсами політичного впливу. 
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є теоретико-методологічно й емпірично сумірними, адже деякі з них у 
науці більше піддані порівняльному аналізу, а деякі – менше (тому цей 
момент варто брати до уваги у конструюванні політологічного знання); 3) по-
третє, є різні інтерпретаційні межі й підходи до класифікації політичних 
режимів, які вибудовуються на різних ракурсах розуміння аналізованої 
проблематики (саме тому доцільно по-різному підходити до окреслення 
кожного з них). Все це демонструє, що проблема типологізації режимів 
є окремішнім аспектом аналітичної політології, яка повинна отримати 
цілісне та усестороннє знання про політичний режим, а також про його 
екстраполяцію на умови сучасності. З огляду на це, потрібно запропо-
нувати набір підходів (в історичному і предметно-контекстуальному 
вимірі) стосовно виокремлення різних типологій політичних режимів, 
а також виділити ту із них, яка внаслідок своєї емпіричної апробації в 
умовах сучасності є першочерговим предметом посібника.

Отож (щоб уникнути теоретико-методологічних помилок у типологі-
зації), варто відштовхуватись від дефінітивних параметрів розуміння 
політичних режимів. У цьому контексті пропонуємо визначення полі-
тичного режиму, що актуалізоване у попередньому параграфі: це інсти-
туціоналізований набір основних формальних і/чи неформальних пра-
вил, які структурують взаємовідносини в центрі політичної влади та її 
взаємозв’язок із суспільством загалом; це сукупність методів, прийомів і 
форм проведення політичних відносин з приводу влади в суспільстві, спосіб 
функціонування політичної системи з приводу отримання та реалізації 
політичної влади. Саме тому політичний режим завжди характеризу-
ється методами здійснення (а не організації) політичної влади, мірою 
та якістю участі громадян у політичному (та державному) управлінні, 
ставленням державних інститутів та інституцій до правових засад власної 
діяльності, ступенем політичної свободи в суспільстві, відкритістю або 
закритістю політичних еліт, фактичним станом правового статусу осо-
бистості. Взагалі варто розуміти, що наукове оцінювання політичного 
режиму (на відміну, наприклад, від форми державного правління чи 
форми державного устрою) проводиться не лише за формальними (навіть 
у меншій мірі за формальними) параметрами, а з фактичного окреслення 
атрибутів функціонування політичної системи. У цьому ракурсі, особливо 
пропонуючи типології політичних режимів сучасності, потрібно проводити 
роздільну лінію між окресленням політичних режимів згідно, наприклад, 
з національними конституціями та політичною практикою – вони часто 
відрізняються.

Узагалі, формально (законодавчо) не завжди взято до уваги вагомі 
складники й атрибути політичних режимів. Очевидно, що в практичному 
відображенні політичний режим потрібно розуміти як сукупність засобів 
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і методів, за допомогою яких владні еліти здійснюють економічну, полі-
тичну і, що особливо вагомо, ідеологічну владу в країні. Тому категорія 
“політичний режим” фактично передбачає поєднання таких складників, 
як партійна система, способи голосування, а також принципи прийняття 
політичних/владних рішень, що формують конкретний політичний по-
рядок у певній країні в певний період часу. Політичний режим також 
дотичний до таких категорій, як лідер і керівник, а також до формально 
неполітичних, проте часто політизованих, інститутів/інституцій (напри-
клад, армія, церква, поліція тощо). Саме тому виходимо з розуміння 
політичного режиму, як набору елементів ідеологічного, інституційного і 
соціологічного порядку, які сприяють формуванню політичного управ-
ління в країні у певний період її політичного розвитку. Тут відображено 
такий атрибут політичного режиму, як динамічність (він відрізняє полі-
тичний режим від політичної системи загалом): політичний режим – більш 
рухливе та динамічне явище, ніж система влади (політична система), бо 
протягом еволюції однієї політичної системи може змінитися декілька по-
літичних режимів (про це зазначено вище та буде уточнено на підставі 
емпіричного матеріалу в наступних розділах).

Відмінність формального та фактичного інтерпретування (а також їх 
синтезу) політичних режимів відображено у конструюванні двох базових 
підходів щодо трактування режимів. Перший – інституціональний (по-
літико-правовий або ж формально-правовий) – увагу приділяє формально-
юридичним та процедурним характеристикам систем політичної влади (або 
політичних систем). Тому тут поняття “політичний режим” зближується і 
навіть зливається з поняттями “форма правління” і/чи “форма державного 
устрою”, але все ж існує різниця між категоріями “політичний режим” і 
“державний режим”. Тут цікавою є позиція Г. Лассуела, який розглядає 
політичний режим як спосіб легітимізації політичної системи. Режим (у 
такому трактуванні) – це, фактично, політична форма, що функціонує за-
для того, щоби звести до мінімуму примус у політичному процесі (означає, 
що будь-який недемократичний режим не є режимом взагалі)1. 

Другий підхід – соціологічний – увагу приділяє походженню влади та 
соціальним засадам її здійснення, осмисленню зв’язків між суспільством і 
державою, які склалися на практиці і необов’язково відповідають зв’язкам, 

1  У французькій політичній науці (в якій переважає саме інституціональний підхід 
до розуміння політичних режимів) відбувається виокремлення кількох типів політичних 
режимів: 1) режим злиття влади (чи абсолютна монархія); 2) режим поділу влади (чи пре-
зидентська республіка); 3) режим співпраці влади (парламентська республіка). У 1968 р.  
М. Дюверже обґрунтував, що цю класифікацію французькі політологи розглядають як 
“підсобну цьому”: у ній немає типології політичних режимів як таких, а лише спроба 
класифікації “типів урядових/владних структур”.
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які регламентовані конституційно. У цьому підході режим розглянуто 
ширше – як баланс взаємовідносин держави та суспільства. Це означає, що 
політичний режим перманентно ґрунтується на системі соціальних зв’язків, 
а тому не може бути модифікований лише шляхом зміни правових актів, 
які цей режим регламентують, проте без трансформації тих соціальних 
засад, на яких ґрунтується режим1. Саме тому у цьому підході доволі 
часто відбувається синонімізація категорій “політичний режим” та 
“політична система”: річ у тім, що політичний режим, як фактичний 
“інтерпретатор” процесів отримання і здійснення влади, найбільш яскра-
во свідчить про формальні атрибути функціонування політичної системи. 
Представники цього підходу – М. Дюверже, Ж-Л. Кермонн, Г. О’Доннелл, 
Ф. Шміттер, Х. Лінц та інші науковці (з якими більш детально озна-
йомимося у наступних розділах посібника).

Комбінування двох підходів стосовно трактування політичних ре-
жимів є підставою виокремлення різноманітних типологізаційних схем 
політичних режимів. Розглянемо їх у логічно-історичній та предметно-
контекстуальній послідовності. Одну з “метафоричних” класифікацій по-
літичних режимів запропонував Платон. Він виокремив такі види режимів: 
аристократія (править філософ-цар; режим, заснований на мудрості й ро-
зумі; такий політичний режим, у якому владу здійснюють декілька “елі-
тарних представників” із числа громадян; поборники аристократизму –  
Платон, Геракліт, Ж. Кальвін, О. Шпенглер, Т. Герцль, Д. Лоренц, 
Х. Ортега-і-Гассет, А. де Токвіль, Ф. Ніцше), тимократія (політичний 
режим, де лише власники можуть брати участь в управлінні державою 
та здійсненні влади; політичний режим, який ґрунтується на “владарю-
ванні честолюбства”; поборники тимократизму – Солон, Н. Хаммонд), 
олігархія (політичний режим, що проводить відмінність між багатими й 
бідними, роблячи перших носіями державної/політичної влади; форма 

1  У цьому ракурсі одне із характерних визначень політичного режиму запропонував 
М. Дюверже (його підхід ми не аналізуватимемо надалі, бо трактуємо як максимально на-
ближений до концепту “форми правління”), який в одному випадку розглядав режим як 
“структуру правління, тип людського суспільства, який відрізняє одну соціальну спільність 
від іншої”, а в іншому – як “певне поєднання системи партій, способу голосування, одного 
або кількох типів прийняття рішень, однієї чи кількох структур груп тиску”. У такому 
ж стилі витримано визначення Ж.-Л. Кермонна: “Під політичним режимом розуміють 
сукупність елементів ідеологічного, інституційного та соціологічного порядку, які сприяють 
формуванню політичної влади певної країни на певний період часу”. Тому режим постає 
як значно складніша організація, ніж сукупність правових механізмів або навіть прагнень 
правлячого класу. Нарешті, ще одне формулювання змісту терміну “політичний режим”, 
близьке до щойно згаданих, належить перу американських дослідників Г. О’Доннелла і  
Ф. Шміттера: режим є “сукупністю структур, явних чи прихованих, які визначають форми 
та канали доступу до провідних владних посад”.
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здійснення політичної влади, у якій остання належить невеликій групі 
людей на основі їхнього королівського/знатного походження, багатства, 
сімейних зв’язків, освіти, а також корпоративного чи військового впливу; 
поборники олігархізму – В. Парето, Г. Моска, Т. Дай, Р. Міхельс, Дж. Він-
терс та інші), демократія (це політичний режим, у якому свобода є “вищим 
благом”, а громадяни мають право рівного голосу у прийнятті рішень, що 
торкаються їхнього життя; поборників демократії багато – розглядатимемо 
поступово); тиранія (політичний режим, що заснований на відсутності 
дисципліни та суцільному суспільному хаосі; режим репрезентований у 
Стародавньому світі). 

Модифіковану “метафоричну” класифікацію політичних режимів за-
пропонував Арістотель: він виокремив правильні (монархія, аристо-
кратія, політія) і неправильні (тиранія, олігархія, демократія) форми 
політичних режимів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Типологізація політичних режимів  
на підставі ідей Арістотеля [231]

Форми 
політичних 

режимів

Чинники 
типологізації

Кількість правителів

Мотивація 
правителів

Один Декілька
Багато/

більшість
Правильні Загальне благо Монархія Аристократія Політія

Неправильні Приватний інтерес Тиранія Олігархія Демократія

Зазначені класифікації впродовж значного періоду часу були перева-
жаючими в публічному та науковому/раціональному дискурсі (це помі-
чаємо в ідеях Ціцерона, Н. Макіавеллі, Б. Спінози, Т. Гобса, Дж. Лока, 
Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля тощо. Але незабаром 
їм кинуто виклик. Причина проста – становлення та розвиток науково-
го знання, яке ґрунтується на диверсифікації, верифікації та різній 
апробації аналізованих даних. З огляду на зіставлення політичної теорії 
та практики (у ракурсі різних спроб порівняльного аналізу політичних 
режимів) було виокремлено різні моделі подальшої класифікації/типо-
логізації політичних режимів, більшість з яких має предметно-контек-
стуальний характер. 

К. Маркс розподілив усі політичні режими на капіталістичні та соці-
алістичні. Г. Моска через аналіз внутрішніх механізмів функціонування 
політичних режимів, принципів передачі політичної влади щаблями 
соціальної піраміди запропонував типологію політичних режимів як меха-
нізму рекрутування політичної/владної еліти. Як наслідок, виділено кілька 
бінарних типологій політичних режимів: аристократичні – демократичні та 
автократичні – ліберальні. В. Липинський виділив такі політичні режими: 
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“демократія з республікою”, “охлократія з диктатурою” та “класократія 
з правовою монархією” [142]. Г. Лассуел й А. Каплан запропонували по-[142]. Г. Лассуел й А. Каплан запропонували по-. Г. Лассуел й А. Каплан запропонували по-
літичні режими поділяти на два “ідеальні” типи: демократії та деспотії 
(автократії). Аналогічно К. Поппер відокремив демократичні та тиранічні 
політичні режими. Згодом цю класифікацію доповнила Х. Арендт, цілісно 
виокремивши такий різновид політичних режимів, як тоталітаризм [6]. 

Дуже відому типологізацію політичних режимів, на основі таких інди-
каторів, як рівень політичної конкуренції/змагальності і рівень політичної 
участі, запропонував Р. Даль. Йдеться про виділення чотирьох типів: 
змагальної олігархії, інклюзивної гегемонії, закритої гегемонії та по-
ліархії. За Р. Далем, режиму закритої гегемонії відповідає мінімальний 
рівень політичної конкуренції за дуже низької залученості громадян до 
політичного процесу. Інклюзивній гегемонії властива низька змагальність, 
проте значний відсоток політичної участі громадян. Висока конкуренція 
у поєднанні з низькою включеністю/політичною участю – це змагальна 
олігархія. Нарешті, висока конкуренція та висока включеність у політич-
ний процес населення відповідають поліархії [68, c. 290]. Значною мірою 
запропоновану модель підтверджено у працях Д. Колліера і С. Левіцькі, 
які виокремили різні типи режимів, що є між демократією (поліархією) 
і авторитаризмом [121].

Політичні режими Х. Лінц класифікує за бінарними шкалами: по-
літична участь – мобілізація (участь громадян у політичному житті за 
вільним вибором або ж за примусом держави) та політичний монізм –  
плюралізм (наявність чи обмеженість ідеологічної свободи). Внаслідок цьо-
го вчений виокремив такі різновиди політичних режимів: демократичний, 
авторитарний, тоталітарний, султаністський (форма тоталітаризму без 
примусової політичної мобілізації мас), постколоніальний, расово-демокра-
тичний, корпоративний, а також військово-бюрократичний авторитар-
ний (С. Хантінгтон назвав його “преторіанським”).

Одну з типологій запропонував Ж. Блондель – вона ґрунтується на 
структурі політичних еліт. Вчений розділив політичну конкуренцію на 
закриту та відкриту на підставі того, існує або ж ні легальна опозиція. 
“Включеність” населення може бути інклюзивною або ексклюзивною. 
Структурно еліти можуть бути монолітними або диференційованими 
(залежно від рівня їхньої автономії) [232]. Внаслідок поєднання чинників 
виокремлено такі різновиди політичних режимів: традиційний режим 
(із закритою монолітною політичною елітою – це переважно властиво для 
монархій), змагально-олігархічний режим (з відкритою взаємно-виключеною 
політичною елітою, характерно переважно для країн, в яких населення 
практично не може вплинути на результати боротьби між елітними 
групами), авторитарно-бюрократичний режим (із закритою взаємно-ви-
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ключеною, проте диференційованою, владною елітою – це часто властиво 
військовій системі), егалітарно-авторитарний режим (із закритою моноліт-
ною взаємно-включеною елітою – це часто властиво соціалістичним країнам), 
авторитарно-неегалітарний режим (із закритою, але диференційованою 
взаємно-включеною, політичною елітою – це притаманно корпоратив-
ним суспільствам) та ліберально-демократичний режим (із відкритою і 
взаємно-включеною політичною елітою – це розвинені представницькі 
демократії)1 (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Типологія політичних режимів за методикою Ж. Блонделя

Політичні 
режими

Закриті  
з монолітною елітою

Закриті  
з диференційованою елітою

Відкриті

Інклюзивні Традиційні Авторитарно-бюрократичні
Змагально-
олігархічні

Ексклюзивні
Егалітарно-
авторитарні

Авторитарно-неегалітарні
Ліберально-

демократичні

Схожі класифікації запропонували такі вчені, як М. Дюверже та 
Б. Курашвілі. Перший виокремив явні, авторитарні, демократичні, авто-
кратичні, монократичні (або диктаторські), а також директоріальні (або 
колективні) політичні режими. Другий же звернув увагу на таких полі-
тичних режимах: тиранічний, авторитарно-демократичний, демократично-
авторитарний, розгорнутий демократичний та анархо-демократичний.  
А. Циганков групує класифікації режимів на: традиційні – мобілізаційні –  
автономні; ліберальні – терористичні; світські – теократичні; режими 
реформ та контрреформ [317, c. 122–127]. В. Якушик пропонує таку 
типологію політичних режимів: постійні або ж тимчасові; нормального 
та надзвичайного функціонування; конституційні та неконституційні; 
функціонування правової держави, революційної законності або свавіл-
ля (відсутність законності); світські, релігійні та атеїстичні; безпартійні, 
одно-, дво- і багатопартійні; цивільні і воєнні; внутрішньо-стабільні і вну-
трішньо-нестабільні (потребують підтримки зовні) тощо [344].

Дуже цікаву розмежувальну класифікацію політичних режимів за-
пропонував Ч. Ендрейн. Дослідник оперує трьома чинниками: варіація 

1  Ф. Шміттер говорить про існування трьох форм демократії: доліберальної, 
ліберальної та постліберальної. Крім того, він виділяє два перехідні гібридні режими: 
1) коли авторитарний режим проводить лібералізацію без демократизації, тобто прова-
дяться ліберальні права без вільних виборів, формується “диктабланда” (“dictablanda”); 
2) коли властива демократизація без лібералізації, тобто вибори проводяться, але їхні 
результати визначені заздалегідь, оскільки ЗМІ підконтрольні державі та правлячим 
соціальним групам, а громадяни де-факто не мають ліберальних прав, функціонує 
“демокрадура” (“democradura”) [336].
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дихотомії “влада” – “свобода”; влада держави над соціальними групами 
(“сильна” – “слабка”) і політична дистанція між керівниками та громадя-
нами (“значна” – “незначна”); суспільні цінності та матеріальні інтереси, 
що формують політичні завдання й цілі (вони можуть бути злитими або 
диференційованими й не збігатися). Такий підхід дає змогу виділити 
кілька типів політичних режимів: 1) народний режим – дистанції між 
слабкою владою і народом практично немає, а цінності й інтереси злиті; 
2) бюрократично-авторитарний режим – міцна політична влада утримує 
народ на відстані, матеріальні інтереси й суспільні цінності різко розме-
жовані; 3) елітистський та популістський мобілізаційні режими – значна 
дистанція між владою й народом, злиті інтереси та цінності; 4) “співуз-
годжений” режим – із наявністю у громадян доступу до влади, відносною 
свободою соціальних груп та розмежованими суспільними цінностями й 
матеріальними інтересами (у межах цього різновиду режиму виокремлено 
ще два підтипи – демократичний режим, змагальну олігархію). 

Ще одну модель ціннісно-ідеологічної типологізації режимів запро-
понував Л. Саністебан. Вчений виокремлює такі типи політичних режи-
мів: імперські (сильна централізація політичної влади, експансіоністська 
правляча еліта, наявність спільного політичного проекту, що стоїть над 
інтересами груп), ліберальні (поділ влад, права людини, формальна рівність 
усіх людей перед законом), авторитарно-консервативні (автократична 
концентрація влади, державний контроль за всіма сферами соціального 
життя, панівна ідеологія).

Однак це не єдині атрибути предметно-контекстуальної типологіза-
ції режимів. Додатково варто запропонувати типологізації політичних 
режимів на підставі того, в чиїх руках перебуває політична/державна 
влада, хто уповноважений виконувати владний вплив, й того, як від-
бувається структуризація розподілу влади. Наприклад, на підставі того, 
в чиїх руках перебуває політична/державна влада, виокремлюють такі 
різновиди політичних режимів: арістархія (політичний режим, у яко-
му владу традиційно і перманентно контролює та організовує невелика 
група кваліфікованих або вибіркових людей/громадян без втручання з 
боку більшої частини суспільства), монократія (політичний режим, у 
якому державна влада зосереджена в руках однієї людини, яка впливає 
на населення країни, не підпорядковується нормам верховенства права або 
іншим політичним і соціальним інститутам та інституціям), демократія 
чи полікратія (режим, де владу традиційно і перманентно контролює 
та організовує все населення незалежно від походження та належності, у 
якому люди мають рівні права з приводу прийняття рішень, які вплива-
ють на їхнє життя; режим, який однаково дозволяє людям брати участь 
(безпосередньо та через обраних ними представників) у пропонуванні, роз-
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робці та створенні законів; режим, який опирається на структуру або ж 
механізм соціального замовлення та співпраці, що визначає поведінку 
безлічі індивідів у межах людського співтовариства). У вказаній трихо-
томії наголошено на кількісному параметрі здійснення владного впливу: 
одноосібний носій впливу – монократія, кількаосібний носій впливу – 
арістархія, багатоосібний носій впливу – демократія.

У межах арістархій вирізняють такі функціональні види режимів: арис-
тократія (політичний режим, заснований на правлінні “елітних”/кращих 
громадян), нобілітет (політичний режим, заснований на правлінні по 
крові чи походженню), генократія (політичний режим, що ґрунтується 
на правлінні розуму/інтелекту, а також творчості й інновацій), ноократія 
(“аристократія мудрості” чи політичний режим, заснований на пріорите-
ті людського розуму), кратократія (політичний режим, заснований на 
правлінні сили – у фізичних проявах, через соціальне маневрування й/
чи політичну хитрість), меритократія (політичний режим, заснований 
на принципі, що всі керівні посади повинні займати найздібніші люди 
незалежно від їхнього соціального або економічного походження), ти-
мократія (політичний режим, який ґрунтується на пануванні често-
любства й власності), технократія (політичний режим, заснований на 
здійсненні політичної/державної влади освіченими або технічними екс-
пертами у різних галузях економіки – а не політиками і бізнесменами), 
ергатократія (режим, заснований на правлінні пролетаріату або робочого 
класу; синонімом є “диктатура пролетаріату”), партократія (політичний 
режим, в якому управління відбувається через домінування однієї або 
кількох партій, а не через вплив громадян та окремих політиків), нето-
кратія (політичний режим, де першорядною цінністю є не матеріальні пред-
мети (гроші, нерухомість тощо), а інформація; політичний режим, який 
існує на основі соціальних зв’язків), олігархократія (політичний режим, 
заснований на впливові невеликої закритої групи людей, які поділяють 
спільні інтереси та/або ж сімейні цінності; режим, який ґрунтується на 
владі небагатьох, що обслуговують насамперед свої особисті чи групові 
інтереси, проте не інтереси усіх громадян), плутократія (політичний 
режим, який ґрунтується на впливі лише багатих людей), теократія 
(політичний режим, заснований на владарюванні тільки релігійної елі-
ти; система влади, у якій держава та церква фактично або ж формально 
зливаються) чи анократія (політичний режим, у якому політична влада 
не зосереджена в руках тих чи інших державних установ, а поширюється 
серед елітарних груп, які постійно між собою за неї конкурують; про-
міжний різновид політичного режиму між демократією та монократією/
автократією). Специфічним різновидом арістархій вважаємо й так звані 
“бананові режими” (“бананові республіки”): це нестабільні політичні ре-
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жими, у яких відбувається поєднання елементів клептократичного режиму 
(визначення запропоновано нижче) з проявами аристократії, ергатократії 
та плутократії, проте існування системи політичної влади забезпечується 
на основі ресурсної залежності від експорту різної сировини тощо.

Поміж монократій часто виокремлюють такі різновиди політичних 
режимів: автократія (режим, заснований на особистісному/індивідуаль-
ному правлінні однієї людини за умови, що її рішення не вимагають ні 
зовнішніх, ні правових обмежень, ні регульованих механізмів всенарод-
ного контролю, а також опираються на діяння службовців), деспотизм 
(політичний режим, який ґрунтується на правлінні єдиного політичного/
державного центру з абсолютною владою; тут єдиний політичний центр 
може бути індивідуальним та/чи груповим, головне, що він ґрунтується на 
“рабах”), диктатура (політичний режим, заснований на повноті впливу 
індивідуального центру політичного процесу (диктатора) на цілу країну; 
виокремлюють військові чи силові диктатури, коли диктатор отримує 
владу фізичною силою, а також цивільні (громадянські) диктатури, коли 
диктатор отримує владу легально, але перебирає на себе всю її повно-
ту нелегально), фашизм (політичний режим, а також доктрина, у яких 
наголошено на надмірно патріотичній та націоналістичній ідентичності і 
позиції лідера, що має право приймати незаконні рішення), стратокра-
тія (політичний режим, у якому владу здійснює воєначальник; не одне 
і те ж, що військова диктатура (хунта), адже тут влада військових не 
має насильницького характеру, оскільки вона підтримується законно). 

Функціональна, процесуальна та/або інституційна типологізація де-
мократії чи полікратії ще ширша (у наступних розділах йтиметься про 
концепт “демократії з прикметниками”), проте найчастіше відбувається 
виокремлення таких її різновидів: демархія (такий демократичний по-
літичний режим, у якому державою управляють випадково обрані на 
основі жеребкування серед електорату посадовці – “політичні журі”), 
пряма демократія, представницька демократія, конституційна демократія, 
ліберальна й ілліберальна демократія, консенсусна демократія, соціальна 
демократія, тоталітарна демократія, багатопартійна та непартійна де-
мократія, парламентська, вестмінстерська і континентальна демократія, 
делегативна демократія тощо. 

Можливе доповнення політичних (або державних) режимів атрибу-
тами інших, формально неполітичних, сфер впливу. Формальна аполі-
тичність сфери впливу означає, що агент впливу не входить у структуру 
системи політичної/державної влади. Серед різновидів такого впливу, а 
тому модифікованих політичних режимів, варто виокремлювати такі: 
банкократія або трапезократія (політичний режим, у якому функції 
політичної чи державної влади на себе повністю або частково переймають 
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банківські установи і структури; режим, що ґрунтується на управлінні 
суспільством силами фінансових інститутів/інституцій), корпоратокра-
тія (політичний режим, у якому функції політичної/державної влади на 
себе повністю чи частково переймають корпорації, у якому економічна та 
політична система перебувають під контролем корпорацій або корпора-
тивних інтересів), непотократія (політичний режим, яким незалежно 
від заслуг і здібностей керують “фаворити” та “родичі”), какістократія 
(політичний режим, у якому влада контролюється та організовується під 
контролем найменш кваліфікованих громадян країни), клептократія 
(політичний режим, яким керують злодії, а на посадових ролях та в 
правлячому класі перебувають люди, які переслідують особисті багатства 
й отримання політичної влади за допомогою широких верств населення; ін-
коли такий режим називають “державою мафії”), охлократія (політичний 
режим, яким керує все населення або ж натовп; часто синонімом цього 
терміна є “мобократія” – правління натовпу, – демагогія або “тиранія 
більшості”), фобократія (політичний режим, побудований на основі страху 
й ненависті), крітархія (політичний режим, заснований на владі судів; 
режим, де влада інкорпорована у правоохоронних органах, унаслідок 
чого держава та правова система фактично і/чи формально зливаються 
в одне ціле), бюрократія (режим та система управління, які ґрунтують-
ся на веденні справ департаментами невиборних чиновників), адхократія 
(політичний режим, який ґрунтується на відносно дезорганізованих 
принципах та інститутах управління порівняно з ідеєю бюрократичного 
управління) тощо.

В американській політичній науці часто до політичного режиму за-
числюють інші категоріальні одиниці, зокрема монархії та республіки 
(в українській науковій традиції ці елементи зачислюють до форми дер-
жавного правління). Проте ми не зовсім погоджуємось із таким трактуван-
ням. Річ у тім, що в західній (особливо американській) політології склалось 
специфічне бачення того, що ми звикло називаємо політичним режимом. 
Там не стереотипізовано використання терміна “політичний режим”, 
проте натомість застосовують таке поняття як “government”, що тракту-
ється по-різному. З британської англійської “government” перекладають як 
виконавчу владу чи уряд, що функціонує у той або інший момент часу 
(наприклад, “уряд Т. Блера”, “Tony Blair’s government”). Аналогом цього 
терміна в американській англійській є “administration” – виконавча влада 
в рамках повноважень конкретного президента (як, наприклад, “адміні-
страція Барака Обами”, “Barack Obama administration”) або губернатора 
чи мера тощо. Тобто цей термін відображає виконавчу владу в умовах 
президенталізму (в Європі натомість терміном “administration”, звично, 
іменують функції управління на різному рівні влади). Контраверсійно 
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термін “government” визначають в американській англійській: тут він 
позначає значно більшу систему, яка фактично детермінує те, як орга-
нізована будь-яка держава. Це означає, що термін “government” – система 
влади (не плутати з політичною системою), що містить у собі законодавців, 
адміністраторів і арбітраторів та окреслює спосіб здійснення державної вла-
ди, а також механізми визначення політичного курсу держави. З огляду 
на це, зрозуміло, що форма такого поняття, як “government”, – це набір 
елементів політичних систем та інститутів, що входять до складу організа-
ції тієї або іншої системи влади. У такому контексті “government” перед-
бачає охоплення стереотипізованих у політичній науці категорій – форми 
державного правління, форми державного устрою, а також політичного 
режиму. Лише на такій основі в американській політології відбувається 
виокремлення монархічних режимів (у яких владне правління виконує 
монарх, що переважно успадковує свою позицію від своєї сім’ї; можна 
говорити про такі види монархій, як абсолютна, конституційна/обмежена, 
дуалістична/діархічна і тетрархічна, спадкова і виборна, унітарна і феде-
ративна, емірат тощо), а також республіканських режимів (у яких країна 
вважається “суспільною справою”, а не “приватною справою” правителів/
монархів; у яких органи влади майже завжди прямо або опосередковано 
обираються чи призначаються, а не спадкуються; це така система влади, 
у якій глава держави не є монархом; серед республіканських систем 
найчастіше виокремлюють такі: конституційна, демократична, напівпре-
зидентська, президентська, парламентська, унітарна, федеративна, а та-
кож конфедеративна, соціалістична, ісламська), режимів унітаризму, 
федералізму і конфедералізму, систем влади на основі соціоекономічних 
ідеологій та атрибутів політичних систем (капіталізму, комунізму, держави 
добробуту, соціалізму, феодалізму, поліархізму, елітизму, центризму, 
персоналізму тощо). 

Та найпоширенішим є соціологічний підхід до типологізації політич-
них режимів (оскільки в ньому увагу зосереджено на походженні влади 
та соціальних засадах її здійснення, осмисленні зв’язків між суспільством 
та державою), в якому відбувається виокремлення таких його різновидів 
(значною мірою названі нижче типи політичних режимів похідні від по-
передніх класифікацій – вони їх укрупнюють або об’єднують): 
1. Демократичний (режим, у якому єдиним джерелом влади є народ, 

політична влада здійснюється за волею та в інтересах народу; це ре-
жим, в основі якого – метод колективного прийняття політичних 
рішень на підставі рівного впливу учасників процесу на результат 
процесу і на його стадії; є дуже багато вимог та/або різновидів де-
мократичних режимів, про які йтиметься у наступних розділах). 

2. Авторитарний (режим, у якому носії політичної влади (наприклад, 
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диктатор, група людей, партія тощо) самі себе наділяють правом 
на здійснення влади; режим, який заснований на підпорядкуванні 
державі або її лідерам; режим, заснований на необмеженій владі 
однієї особи або групи осіб при збереженні деяких економічних, гро-
мадянських і духовних свобод громадян; є також багато різновидів 
та сценаріїв авторитарних режимів, про них детальніше йтиметься 
у наступних розділах).

3. Тоталітарний (такий режим, у якому держава втручається у всі 
сфери життя людини і суспільства; режим, що ґрунтується на офіцій-
ній ідеології, характеризується волюнтаризмом, культом особистості 
правлячого вождя (лідера), спирається тільки на політичну силу, де 
опозиція не допускається або ж переслідується, а насильство – це 
терор; режим, у якому влада на усіх рівнях формується закрито, 
як заведено, однією людиною або вузькою групою осіб із правлячої 
еліти; різновид диктатури, у якій особлива роль відведена держа-
ві та ідеології, у котрій держава та суспільство утворюють єдине 
ціле, внаслідок чого панує ілюзія повного схвалення народом або 
ж суспільством дій влади і держави; сьогодні тоталітаризм – вкрай 
рідкісне або ж нерепрезентоване явище, але й стосовно нього є різно-
види (принаймні в історичному плані), про які частково йтиметься 
у наступних розділах).

4. Анархістський (режим, у якому не регламентовано способу до-
сягнення та/чи здійснення політичної влади; етимологічно це дає 
змогу сформувати висновок, що анархістський сценарій у тривалій 
перспективі – це відсутність політичного режиму, безвладдя; річ у 
тім, що анархістські тенденції також можуть проявлятись упродовж 
нетривалих періодів часу, коли відбувається занепад інших (пере-
числених вище та їхніх різновидів) політичних режимів унаслідок 
зниження ролі державної влади чи протистояння політичних сил, 
що претендують на здійснення влади насамперед в умовах великих 
потрясінь – революцій, громадянських воєн, окупації тощо). 
Вагоме значення у цьому ракурсі має векторність спрямованості зазна-

чених вище політичних режимів стосовно виокремлення центрів прийняття 
політичних рішень. Річ у тім, що демократичні політичні режими за-
звичай передбачають існування кількох центрів прийняття політичних 
рішень, а авторитарні та тоталітарні режими – одного (фактично або фор-
мально – залежно від різновиду політичного режиму) центру прийняття 
політичних рішень (анархістські режими та сценарії не піддаємо аналізу 
з огляду на запропоновані вище примітки). Це є підставою для згрупуван-
ня демократичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів 
у дві окремі категоріальні групи: поліархічні (полікратичні – кілька 
центрів прийняття рішень) та моноархічні (монократичні – один центр 
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прийняття рішень). Прикладом перших є демократичні політичні режи-
ми, а прикладом других є авторитарні та тоталітарні політичні режими. 
Тому умовно (в контексті способу реалізації влади як родового поняття) 
усі політичні режими варто поділяти на демократії й автократії. Перша 
передбачає такі політичні режими, в яких державна/політична влада 
(принаймні на найвищому рівні) належить кільком (умовно, не менше, 
ніж двом) суб’єктам. Друга натомість означає такі політичні режими, в 
яких державна/політична влада належить лише одному суб’єктові. За-
звичай цей суб’єкт – це глава держави, що є джерелом і носієм сувере-
нітету державної/політичної влади, хоча історія демонструє випадки, 
коли центром здійснення владного впливу були інші політичні/неполітичні 
інститути (зокрема парламент, партія, армія, церква тощо) (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4
Теоретико-методологічні засади порівняння демократичного,  

авторитарного і тоталітарного політичних режимів

Індикатор порівняння
Демократичний 

режим
Авторитарний режим

Тоталітарний 
режим

Кількість політичних 
акторів у системі 

здійснення влади та їхні 
представники

Багато (лідери 
партій)

Мало (лідери партій, 
військових і бізнес-

еліт)

Один (лідер партії 
або військової 

еліти)

Метод доступу до влади

Регулярні, 
змагальні, чесні 
і справедливі 

вибори

Нечесні, 
несправедливі і 

незмагальні вибори, 
рішення військових і 

бізнес-еліт

Рішення в межах 
однієї партії чи 
військової еліти

Правила прийняття 
обов’язкових рішень 

Система 
стримувань і 

противаг
Обмежене свавілля

Необмежене 
свавілля

Обмеження командної 
структури здійснення 

політичної влади
Так Ні Ні

Ефективна 
відповідальність 
політичної влади

Так Частково Ні

Проникнення 
політичної влади в 

соціальну структуру
Ні (обмежене) Так (часткове) Так (широке)

Мобілізація політичної 
підтримки у режимі

Ні (мінімальна) Так (проміжна)
Так 

(максимальна)
Офіційна ідеологія для 
здійснення політичної 

влади 
Слабка Слабка Сильна

Використання сили та 
примусу у здійсненні 

владного впливу
Лімітовано Поширено Поширено
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Принципово те, що автократичний (монократичний) суб’єкт зазвичай 
позиціонується як суверенний. Крім того, такий суб’єкт наділений вищою 
законодавчою, виконавчою і судовою владою. Натомість не принципово, 
чи участь у процесі формування і/чи функціонування органів влади бере 
будь-яка із груп населення, у тім числі економічно панівний соціальний 
клас (хоча, як показує досвід, найчастіше такий клас відіграє вагому 
роль у стабілізації автократій, хоча може й деструктивно впливати на 
недемократичні режими або на перехідні фази їхнього розвитку1). Усі 
групи населення розглядаються як доповнення політичного режиму, 
конституційно ж йтиметься про зовсім інше трактування політичної 
участі, у тім числі політичних, економічних, соціальних й особистісних 
прав людини та громадянина. Натомість властивою (завжди) є сильна цен-
тралізація влади, коли місцеві органи влади та різні групи населення є 
лише виконавцями волі єдиного центру державного/політичного впливу.

Специфічними є способи заміщення моноцентричного/монократичного 
суб’єкта владного політичного/державного впливу в умовах автократій. 
Річ у тім, що, як демонструє світовий досвід, цей процес може відбуватись 
спадкоємно (властиво для, здебільшого, монархічних форм правління – 
а найчастіше це помітно в абсолютних формах монархій, де автократія 
іменується самодержавством, – хоча відомі також й випадки спотворення 
республіканізму, коли фактично влада передавалась у спосіб спадкуван-
ня), легально (властиво для різних форм переважно республіканського, а 
лімітовано – й монархічного правління (існують виборчі монархії), коли 
необмежені повноваження єдиного центру впливу похідні від результа-
тів виборів відповідних осіб чи інституцій (залежно від того, хто єдиний 
центр впливу)), нелегально (властиво для будь-якої форми державного 
правління – наголошено не на формальній та фактичній структурі, а на 
насильницькому захопленні політичної/державної влади).

Серед автократій (як зазначено вище) доцільно виокремлювати авто-
ритарні та тоталітарні політичні режими. Авторитарні автократії (вико-
ристовуємо цей термін винятково як логічну конструкцію) – такі політичні 
режими, в яких прослідковується лише часткова/відносна належність 
гегемоністського або ж домінуючого владного та політичного/державного 
впливу одному суб’єктові. Це проявляється у відносній самостійності/

1  У цьому контексті окреслюється актуальність аналізу перехідних фаз розвитку 
політичних режимів. Річ у тім, що інколи політичні режими тяжіють до демократій, а 
інколи – до автократій. Для таких сценаріїв розвитку політичних режимів у політичній 
науці сьогодні застосовують різні найменування (про це йтиметься у наступних розді-
лах), проте найчастіше йдеться про перехідні чи гібридні політичні режими. Принципово 
те, що однозначно такі політичні режими не можна окреслити ні як демократії, ні як 
автократії.
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відокремленості держави та її апарату, а також у незалежності останніх 
від певних соціальних сил (груп населення). Тоталітарні автократії 
(цей термін ми також застосовуємо як логічну конструкцію) – це такі 
політичні режими, у котрих помічається повна/абсолютна належність 
моноцентричного владного та політичного (державного) впливу одно-
му суб’єктові. Це відбувається як на підставах “правдивої моральної” 
підтримки більшості населення, так і через формально-демонстраційну 
участь у формуванні органів державної влади та активне втручання дер-
жави в усі сфери суспільного життя (чим відбувається підпорядкування 
усіх груп населення). 

У формальному аналітичному ракурсі (в широкому трактуванні) це озна-
чає поділ усіх політичних режимів на демократичні, авторитарні й тоталі-
тарні (трихотомічний підхід). У фактичному емпіричному ж контексті (а 
також у вузькому трактуванні – більш детально буде продемонстровано у 
наступних розділах), крім того, зважаючи на відсутність або обмеженість 
чи лімітованість стосовно класичного тлумачення тоталітаризму його су-
часних випадків, запропонована вище типологізація тяжіє до дихотомії –  
виділення тільки демократичних і авторитарних режимів. Це означає, 
що сьогодні автократія найчастіше означає саме авторитарний політич-
ний режим. Застосування такого теоретико-методологічного бачення у 
запропонованому ракурсі передбачає часту синонімізацію автократії й 
авторитаризму (про неї поговоримо у наступних розділах) – тим не менш, 
це не обмежує широкого трактування автократії. Це означає, що є чітка ви-
мога уточнення змісту автократії – як авторитарного чи як тоталітарного 
політичного режиму. Але оскільки сьогодні немає класичних форм тота-
літаризму, автократію як політичний режим сучасності потрібно розуміти 
лише як авторитаризм – в іншому випадку (теоретико-методологічному 
та специфічному емпіричному – про це йтиметься у наступних розділах) 
варто робити уточнення.

Загалом тут вагоме значення має теоретико-методологічна відмінність 
поміж демократією та автократією. Окреслюємо її на підставі декількох 
індикаторів, які запропоновано у наступній таблиці (табл. 1.5).

Таблиця 1.5
Теоретико-методологічні засади порівняння демократії та автократії

Індикатор 
порівняння

Демократія Автократія

1 2 3

Політична 
система

Державна/політична влада та 
політична система формуються на 
підставі рівноцінного делегування 

повноважень від народу/
електорату

Уся повнота влади зосереджена 
в руках однієї особи або групи 

людей за одночасного заперечення 
принципів участі та згоди народу/

електорату
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1 2 3

Політичні 
права і 

громадянські 
свободи

Формально забезпечуються на 
підставі конституційних норм, а 
фактично втілюються на підставі 

чинних нормативно-правових актів

Фактично детерміновані впливом 
осіб чи груп, в руках яких 

зосереджена вся повнота влади, 
за умови значних обмежень і 

придушень опонентів (політичних, 
ідеологічних, соціальних тощо) 

чи взагалі особистісних поглядів; 
змінюються на підставі кореляції 

релігійних поглядів, статі та 
соціального статусу носіїв влади; 

піддаються цензурі

Конституція

Це документ, який формально 
та фактично детермінує спосіб 
організації політичної системи 
та політичної/державної влади, 
а також базові права у державі; 
змінюється на основі підтримки 
переважної більшості громадян 

країни

Це документ, який лише (або 
переважно) формально детермінує 

спосіб організації політичної 
системи та політичної/державної 

влади, а також базові права у 
державі; змінюється на основі 
персонального бажання носіїв 
одностороннього впливу або 

просто ігнорується стосовно волі 
переважної більшості громадян 

країни

Спосіб 
отримання та 
здійснення 

влади

На підставі чесних і справедливих 
виборів, участь у яких приймають 
всі повноправні громадяни країни, 

на певний фіксований термін

Часто на підставі фальсифікацій 
виборів, часто на підставі силового 
впливу (коли одна група впливу 

усуває від влади іншу групу впливу 
– військово чи політично), часто на 
підставі спадкування; переважно 

на необмежений термін

Приклади
Бельгія, Швеція,  

Італія, Польща тощо
Куба, Китай, Іран, Таджикистан, 

Узбекистан, Білорусь тощо

1.3. Концепти, індекси та вимірювання:  
понятійно-категоріальний апарат і методологія  

аналізу політичних режимів сучасності

У ракурсі порівняльного політологічного аналізу демократій і авто-
кратій сьогодні розроблено чимало напрацювань – кількісного та якіс-
ного характеру. Урахування більшості чи провідних із них допоможе 
усвідомити специфіку трансформаційних і консолідаційних процесів 
у сучасних політичних системах. Наприклад, помітними є доробки й 
ідеї М. Маршала, Т. Р. Гурра та їхніх колег, які уже протягом понад 
тридцяти років порівнюють країни світу за “індексом політії” (в діапазоні 

Закінчення табл. 1.5
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демократій і автократій). Т. Ванханен та його колеги розробили та з 
успіхом використовують “індекс демократизації”. Чинна вже понад 
півстоліття американська організація “Freedom House” (“Будинок сво-
боди”) щорічно публікує рейтинги країн на підставі індексів політичних 
прав та громадянських свобод (“вільні” – “частково вільні” – “невільні” 
країни). Агенція “Transparency International” застосовує при порівнянні 
країн світу індекс сприйняття корупції (“корупція практично відсутня” – 
“дуже високий рівень корупції”), агенція “Репортери без меж” – “індекс 
свободи преси” (“вільна преса” або “невільна преса”), Інститут Катона – 
індекс економічної свободи, Фонд Бертельсманна – так званий “індекс 
трансформації”, а Програма розвитку ООН – індекс людського розви-
тку. Загалом є дуже багато проектів та наукових програм, спрямованих 
на розгляд, оцінювання і порівняльний аналіз політичних режимів та 
їхніх атрибутів у різних країнах і регіонах світу. На їхньому розгляді і 
вимірювані, а також якісній інтерпретації зосереджено увагу в навчальному 
посібнику (починаючи з наступного розділу).

Перед тим, як перейти до розгляду окремих концептів, індексів, ме-
тодик та механізмів кількісного і якісного компаративного політологічного 
аналізу політичних режимів сучасності, варто визначитися з засадничи-
ми теоретико-методологічними категоріями, якими ми оперуватимемо 
надалі.

Проблема якісних методів емпіричних досліджень, а також кількісної 
обробки отриманих на їхній основі даних, є однією з найактуальніших 
у сучасній політичній компаративістиці. З цього приводу Н. Антанович 
демонструє, що ця проблематика має як технологічну сторону (методо-
логія побудови дослідження), так й змістовну сторону, адже потрібно 
розуміти, що й заради яких цілей досліджується, до яких “концептів” 
застосовані кількісні, а до яких – якісні шкали (методики, механіз-
ми, вимірювання й індекси) [5, c. 161]. Варто розуміти відмінність 
між вимірюванням (англ. measurement чи measuring) й оцінкою (англ. 
rating або estimation). Потрібно враховувати момент, що в політологіч-
ному дослідженні обробка емпіричних даних ґрунтується на порівнянні 
з об’єктами, які визнаються аналітиками як “ідеальні” (чи еталонні). 
Також доцільно зважати на проблематичне використання уніфікованого 
(універсального) інструментарію для порівняння несхожих і несумірних 
об’єктів у межах політичних режимів (інститутів і процесів тощо) та 
відмінних їх концептів. 

Отже, під “концептом” у політичній науці (й у науці загалом) най-
частіше розуміють певну інноваційну ідею, яку в собі містить креативний 
задум; конструкцію, яка складається з одного класу об’єктів і одного 
класу параметрів; загальну ідею чи щось розумово/логічно продумане. 
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З огляду на це, зрозуміло, що “концепт” – не частина загальної теорії, а 
результат попереднього та подальшого обґрунтування. У цьому ракурсі 
необхідність перевірки концепту є обов’язковою, особливо якщо це стосу-
ється таких феноменів і процесів, як політичний режим, його різновиди, 
зокрема демократія чи автократія, його атрибутів, зокрема демократизації 
чи автократизації. “Концепт політичного режиму” (у тім числі “концепт 
демократії” та/чи “концепт автократії”) означає, що йдеться про попе-
редні результати, які потребують дальшого систематичного емпіричного 
дослідження та операціоналізації у контексті пояснення засадничих па-
раметрів й індикаторів політичного режиму. Попри те, що й раніше були 
очевидними відмінності у якості та рівні демократії й автократії, політична 
наука зазвичай нехтувала якісними й кількісними вимірами зазначених 
феноменів, процесів, а також їхніх інституційних параметрів. Незважа-
ючи на те, що часто використовуються різні “новітні” концептуалізації 
демократії й автократії, сутнісно важко говорити про їхню політологічну 
операціоналізацію й агрегацію. Тому на цій проблемі, принаймні в теоре-
тико-методологічному зрізі, варто зупинятись детальніше.

Цілком зрозуміло, що концептуалізація – це точне визначення аб-
страктного концепту (якщо у випадку дослідження політичних режимів –  
концепту політичного режиму). Тому доцільно зазначити, що концепту-
алізація політичних режимів і/чи їхніх різновидів – це процедура пере-
несення онтологічних уявлень про політичні режими та їхні різновиди 
у накопичені масиви емпіричних даних про політичні режими та їхні 
параметри, атрибути, характеристики. Концептуалізація політичного ре-
жиму – первинна теоретична форма, що забезпечує теоретичну організацію 
матеріалу із приводу розуміння і синтезу знань про політичний режим; 
це схема зв’язків понять, які відображають можливі тенденції зміни ре-
ферентного поля політичних режимів, що дає змогу продукувати гіпотези 
про природу взаємозв’язків процесуальних та інституційних елементів і 
параметрів політичних режимів. Концептуалізація режиму позначає по-
слідовний “логічно-розумовий рух” і спосіб організації розумової роботи, 
на підставі чого відбувається просування від матеріалу та первинних тео-
ретичних концептів про політичний режим та його різновиди до все більш 
і більш абстрактних конструктів, які відображають засадничі аспекти 
бачення політичного режиму як “сегмента реальності”. Логічно-розумовий 
рух у контексті концептуалізації режиму містить такі послідовні фази:  
1) первинне концептуальне пояснення політичного режиму – формування 
концепту (як інноваційної ідеї) політичного режиму та його різновидів; 
2) вироблення концептуальної пояснювальної схеми (моделі, знакової 
системи – тобто необхідного набору вихідних концептів-конструктів, що 
допомагають задавати картину реальної сутності) політичного режиму та 
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його різновидів; 3) етап творення “інтерпретаційної схеми” політичного 
режиму, що забезпечує зміщення від концептуальної схеми до “емпі-
ричного підґрунтя” політичного режиму; 4) етап зворотного зміщення 
від рівня емпіричних даних про політичний режим та його різновиди 
до їхньої концептуалізації крізь призму певного концепту політичного 
режиму. Концептуалізація політичного режиму задає теоретичне розу-
міння режиму, підтримує системні уявлення про нього в дослідницьких 
процедурах, а також утримує смислову єдність всередині дослідницького 
співтовариства, яке займається схожою проблематикою. Мета концепту-
алізації політичного режиму – позначити універсум можливих у певний 
момент способів осягнення сенсу політичного режиму та його різновидів 
на теоретичному і методологічному рівні (наприклад, через забезпечення 
внутрішньої зв’язаності використовуваних концептів політичних режимів), 
задати бачення співвідношення процесуально-інституційних параметрів й 
атрибутів різних політичних режимів і політичного режиму як такого та 
сформулювати знання про структуру політичного режиму. Це означає, що 
концептуальна універсальна схема політичного режиму повинна окреслю-
ватись багаторівневістю – наявністю складної мережі взаємин концептів 
політичних режимів, які більшою чи меншою мірою між собою пов’язані. 
Тому концептуальна схема політичного режиму – це сукупність гіпотез і 
пропозицій (припущень) про природу політичного режиму та його різних 
варіантів, заснована на теоретичних й емпіричних висновках з приводу 
залежності між окремими компонентами і складниками в структурі по-
літичного режиму і його інституційно-процесуальних атрибутів.

Концептуалізація політичного режиму, як рух у напрямі абстрактно-
го, чітко співвідноситься з операціоналізацією політичного режиму, як 
розумовим рухом до конкретного. Загалом операціоналізація політичного 
режиму та його різновидів – це процедура встановлення зв’язку концеп-
туальної схеми політичного режиму та його різновидів з її методичним 
інструментарієм, що полягає в пошуку засобів фіксації у спостереженні 
концептуальної схеми політичного режиму, а також в обґрунтуванні її ва-
лідності. В операціоналізації політичного режиму відбувається фіксація 
доступних спостереженню й вимірюванню ознак (характеристик) полі-
тичних режимів – тобто індикаторів політичних режимів, які підлягають 
обґрунтуванню. Операціоналізація політичного режиму забезпечує он-
тологічне підтвердження концептуальної схеми бачення політичного ре-
жиму: трактується як емпірична інтерпретація політичного режиму, екс-
плікація його змісту. Логічно-розумовий рух у контексті операціоналізації 
політичного режиму містить такі послідовні фази і рівні: 1) переведення 
концептів політичних режимів та їхніх різновидів в “операціональні” ви-
значення і показники, вказівки емпіричних значень теоретичних смислів 
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політичних режимів (це логічна процедура); 2) вимірювання параметрів 
і атрибутів (маркерів й індикаторів) режимів за сконструйованими визна-
ченнями і показниками (це вихід в емпіричну процедуру); 3) обчислення 
аналізованих вимірів політичних режимів, що дає можливість побудови 
моделей політичних режимів, які складаються зі змінних, що слугують 
атрибутами політичних режимів (це статистична процедура); 4) виведення 
неспостережуваного (чи концептуального) зі спостережуваного (дані, що 
пройшли статистичну обробку). Узгодження процедур (операціональні 
визначення та вимірювання, “обчислення” й інтерпретація) відбувається 
в інтерпретаційній схемі політичного режиму, що підлягає обґрунтуванню 
і погодженню з концептуальною схемою політичного режиму. Так, інтер-
претаційна схема режиму може бути зрозуміла як схема розпізнавання 
смислів предметностей політичних режимів, як комплекс засобів для 
виявлення суттєвих рис політичних режимів. Вона припускає наявність 
верифікаційної моделі та неформалізованих уявлень, “витягнутих” як 
з концептуальної схеми, так зі знань і досвіду дослідника політичного 
режиму (або й будь-якого іншого феномена або ж процесу). Фактично опе-
раціоналізація політичного режиму – це переклад концептів політичних 
режимів в ієрархію конструктів до забезпечення “зворотного перекладу”. 
Операціоналізація завжди супроводжується зміною та заміною викорис-
товуваних термінів, містить у собі змістовний і формальний аспекти. У 
цьому контексті дуже вагоме значення отримують процедури агрегації і 
дисагрегації концептів політичного режиму – тобто створення нового класу 
уявлень про політичні режими з уже чинних класів уявлень шляхом до-
лучення/включення (агрегація) чи вилучення/виключення (дисагрегація) 
окремих атрибутів, параметрів чи ознак політичних режимів.

Саме у цьому проявляються “больові точки” у площині відбору ме-
тодів того, як же проводити порівняльні політологічні дослідження по-
літичних режимів. По-перше, вчені використовують здебільшого не власне 
вимір/вимірювання, а оцінку й оцінювання. Більшість сучасних політо-
логічних концептів опираються на порівняння з якимись об’єктами, які 
є ідеальними (чи еталонними/шаблонними). Це повною мірою належить, 
наприклад, до теорій поліархії, демократичного транзиту і загалом ти-
пологій політичних режимів. Унаслідок, всі “нетипові” приклади, які не 
вкладаються в запропоновані класифікації, оголошують “особливим” і при-
ватним випадком чи відхиленням. Навіть у тих ситуаціях, коли науков-
ці мають можливість використати статистичні дані, виникають певні 
труднощі. З одного боку, вони можуть бути пов’язаними з сумнівами з 
приводу достовірності даних. З іншого – дані можуть бути достовірними 
та вимагати введення суттєвих поправок.

По-друге, обмеження на вибір емпіричних методів дослідження на-
кладають й самі теми порівняльної політології (кількісної та якісної). На-
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приклад, порівняльний аналіз рівня корупції (або ж сприйняття корупції) 
абсолютно неможливо провести, використовуючи методи включеного спо-
стереження, ігротехніки й експерименту, в той час як політична експер-
тиза документів державної статистики, експертні та масові опитування 
можуть дати важливі відомості. Варто зазначити, що результати, зроблені 
на основі інформації, отриманої за допомогою цих методів, будуть суттєво 
відрізнятися. Тому часто цілком очевидний висновок полягає в тому, що 
залежно від обраного джерела інформації вчений отримує абсолютно різні 
висновки у межах компаративного дослідження політичних режимів.

По-третє, зі слів О. Попової, проблематичним є використання уні-
фікованого інструментарію порівняння несхожих об’єктів, хоч це й є 
звичайною практикою в порівняльних політологічних дослідженнях. 
Із одного боку, використання єдиної системи індикаторів в оцінюванні 
політичних об’єктів є важливою передумовою компаративного дослі-
дження. З іншого – виникає питання про можливість у такій ситуації 
проведення надійного порівняльного аналізу. Наприклад, дуже низькі 
евристичні можливості порівняння політичних режимів за елементами 
(політичними інститутами та процесами), якщо не брати до уваги нор-
мативний рівень їхнього функціонування і не оцінювати неформальні 
практики прийняття владних/політичних рішень [222].

По-четверте, під час відбору інструментів збору емпіричної інфор-
мації вчені часто ігнорують специфіку політичних режимів, що робить 
використання деяких методів порівняльного політологічного аналізу не-
ефективними. Наприклад, на “хвилі демократизації” в 90–х роках ХХ ст. 
в умовах конкуренції політичних акторів, які розрізнялись соціальними 
групами підтримки, ідеологічними принципами політичних програм, осо-
бливостями риторики, а також персональним іміджем, цілком доречним 
як емпіричні джерела порівняльних досліджень було використання 
експертних і масових опитувань. Важливими джерелами інформації 
були також так звані “статусні” респонденти (персони, які володіють 
реальною політичною владою) чи так звані “ключові інформатори” (ті 
особи, які обіймають у політиці “другорядні позиції”, і політичні екс-
перти – професійні політологи) та “рядові” респонденти.

У цьому зрізі помічаємо системну дилему застосування у порівняльному 
методі (зокрема в політології) якісних і кількісних підходів аналізу (в тім 
числі стосовно проблематики політичних режимів та їхніх інституційно-
процесуальних різновидів). Безумовно, історично склалось так, що пер-
винність з-поміж методів порівняльної політології отримали різноманітні 
якісні підходи. Починаючи ще з 20–х років ХХ ст., унаслідок розвитку 
математики, появою у ній теорії ймовірності та математичного моделю-
вання, кількісні методи порівняльного політологічного знання зайняли по-
мітне місце у західних дослідженнях суспільно-політичної проблематики, 
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зокрема на рівні політичних інститутів і процесів (насамперед партійних 
та виборчих систем, урядів, парламентів, політичних режимів тощо). 
Причина цього – особливо прагматичний характер західної політології, 
націленої на прикладне значення своїх досліджень. Найбільш яскравими 
представниками, а точніше засновниками ідей застосування у політо-
логії (насамперед порівняльній політології) кількісних методів аналізу 
були Ч. Мерріам, Г. Госнелл, Г. Лассуел і Л. Уайт [3]. У цей період активно 
запроваджували такі методи досліджень, як: інтент-аналіз, когнітивне 
картування, контент-аналіз, обробка статистичних даних, матричний, 
регресійний і факторний аналіз тощо.

І саме у цьому контексті в політичній науці формується та ка-
тегоріально наповнюється такий термін, як “індекс” (відразу варто 
наголосити, що в західній політології, а саме звідти запозичено цей 
термін, задля трактування цього поняття застосовують дві часто сино-
німічні категорії – власне “індекс” (англ. index), а також “вимірювання/
вимір” (англ. measurement/measuring/measure)). Першопрохідцями у кон-
струюванні індексів політичних режимів були К. Боллен, Т. Ванханен,  
Р. Гастіл, Т. Гурр, Ф. Катрайт, Д. Нейбауер й К. Херпфер тощо. Однак 
незабаром індекси стали предметом інтересу цілих дослідницьких струк-
тур (деякі з них, про це згодом, досі ефективно функціонують у цьому 
напрямі). Дещо пізніше проблеми вимірювання політичних інститутів та 
процесів за допомогою різних індексів почали розвиватись і були роз-
глянуті на пострадянському просторі. Це, наприклад, помічено з доробків 
таких українських і російських дослідників, як: А. Романюк, А. Вишняк, 
А. Мельвіль, Є. Мелешкіна, М. Миронюк, Ю. Полунін, І. Тимофєєв,  
Г. Татарова, В. Якимець, М. Ільїн, О. Попова, О. Зазнаєв, М. Кармазіна,  
Т. Мітрохіна, Ю. Баскакова, Г. Голосов та інші. На основі їхніх розвідок зро-
зуміло, що політологічним індексом/вимірюванням у спрощеному вигляді 
треба розуміти квантифікацію політологічного (наукового) концепту, а 
також набір правил, за допомогою яких відбувається “прикріплення” 
кількісного показника до специфічного об’єкту порівняльного аналізу.

З огляду на чинну в політичній науці ситуацію з формулюванням і 
розвитком різних компаративних індексів1 (на момент написання посіб-

1  Перші компаративні індекси, що дають змогу адекватно вивчати та оцінювати 
динаміку соціально-політичної сфери, з’явились у 60–ті роки ХХ ст. Н. Венцов за-
уважує, що “1966 р. – це є рік “перетину” двох важливих … подій: у США розпочався 
етап “квантифікації” якості життя на основі розробки соціальних індикаторів, а в 
СРСР – рік розробки першого в країні перспективного комплексного плану соціаль-
ного розвитку колективу ленінградського об’єднання електронного приладобудування 
“Світлана”. Планом ... передбачалася розробка соціальних показників (індикаторів) у 
... різних напрямах”. Хоч історія політологічних індексів і розпочалась у 60–х роках 
ХХ ст., піком їхнього формулювання є останні двадцять років.
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ника напрацьовано цілий різновекторний масив останніх), вважаємо, що 
варто запропонувати методологічний підхід щодо їхнього розуміння. У 
загальному сенсі під індексом розуміємо сукупність індикаторів, маркерів, 
змінних та атрибутів, які відображають якість/стан політичної системи 
і сприяють проведенню порівняльного аналізу1. У широкому розумінні 
під індексом розуміємо число/символ (або набір чисел/символів) для 
визначення місця елемента у сукупності (системі) елементів. Мова може 
йти про показник активності чи продуктивності, розвитку або вимірю-
вання якого-небудь явища або ж процесу. У вузькому розумінні поняття 
“індекс” пов’язане з агрегацією багатьох взаємопов’язаних (взаємозалеж-
них та взаємозумовлених) індикаторів у новий комплексний індикатор. 
У будь-якому ракурсі (а це є концептуально у нашому випадку) індекс 
відображає внутрішній взаємопов’язаний комплекс індикаторів. О. По-
пова дає таке визначення індексів: “це відносні величини, що кількісно 
характеризують динаміку сукупності, яка складається з безпосередньо 
несумірних одиниць та частини такої сукупності”. Досить часто індекс у 
соціальних науках (у тім числі й у політології) трактують як порівняння 
двох станів одного й того ж явища – реального та еталонного [188]. Тому 
зрозуміло, що індекс – це комплексний показник, отриманий унаслідок 
агрегації інших взаємопов’язаних показників (індикаторів, маркерів, 
змінних та атрибутів). Більшість політологічних індексів дає змогу ран-
жувати країни на основі оціночних категорій: “краще – гірше”, “більше –  
менше”, “позитивно – негативно”, “вільно – частково вільно – невільно”, 
“демократично – недемократично” тощо (це буде більш зрозуміло на основі 
запропонованого у наступних розділах порівняльного аналізу). 

З огляду на це, зрозуміло, що індексування у політології – це конкрет-
ний метод аналізу політичної інформації (зокрема про політичні інститути і 
процеси), отриманої емпіричним шляхом. Це цілісно зводить воєдино кіль-
кісні та якісні характеристики політичної сфери соціуму (тобто індекс –  
це більшою мірою кількісний метод науки, проте він передбачає агре-
гацію компонентів та якісних методів компаративістики). За словами  
Л. Сморгунова, індекс у такому випадку є посередником між теорією та 

1  Під індикатором у політологічному знанні ми розуміємо стійкий показник, 
який формує цілісне уявлення з приводу політичного явища і/чи процесу. Маркер 
у політичній науці трактуємо як показник політичних явищ та процесів, який може 
мати стійкий або тимчасовий характер. Змінну окреслюємо як величну, значення якої 
може змінюватися в межах певного завдання. Атрибут розуміємо як характеристику 
об’єкта дослідження. Відмінність між змінною та атрибутом є очевидною: атрибут дуже 
часто (особливо в соціально-гуманітарних науках, зокрема у політології) позиціонується 
як інтуїтивний елемент аналізу, натомість змінна – це операціоналізований спосіб, за 
допомогою якого атрибут застосовується для подальшого аналізу, обробки та/чи вери-
фікації об’єкта дослідження.
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практикою (окреслюючи теоретико-методологічні й емпіричні властивості 
того чи іншого досліджуваного об’єкта/явища), між фундаментальним й 
емпіричним рівнями порівняльного дослідження. Індекс же як метод – це 
один зі способів переходу від абстрактного вираження ознак досліджува-
ного явища чи феномена щодо набору конкретних показників, отрима-
них унаслідок спостереження за досліджуваним явищем чи феноменом, 
або один зі способів операціоналізації теоретичних понять. Це означає, 
що індексування в політичній науці – це процедура “інкорпорації” зміс-
ту будь-якого політичного явища або феномена, інституту або процесу 
за допомогою кількісних величин. Основним же елементом індексного 
відношення є індексована величина, під якою розуміємо конкретне зна-
чення ознаки досліджуваного явища чи феномена, інституту чи процесу 
в політичному житті. Аналогічна детермінованість властива у контексті 
дослідження політичних режимів.

З огляду на формотворчу та засадничу інституціональну (неоінститу-
ціональну) природу більшості індексів кількісного порівняльного аналізу 
політичних режимів, О. Попова пропонує класифікувати їх за п’ятьма 
сценаріями:
1. За темою конструювання індексів (індекси оцінки політичного режи-

му, довіри, корупції, соціального благополуччя, людського розвитку, 
сталості розвитку, політичної напруженості, державного суверенітету 
тощо).

2. За джерелом емпіричної інформації задля побудови індексу (статистичні 
дані, оцінки експертів, результати опитувань громадської думки тощо). 

3. За процедурою/способом побудови індексу (розрахункові, ті, що ґрун-
туються на інтеграції однорідних/гомогенних чи різнорідних/гете-
рогенних показників, або ж “бальні”/“шкальні”, що опираються на 
систему нарахування балів – або “штрафних/негативних”, або “за-
охочувальних/позитивних”).

4. За рівнем узагальнення (приватні, що оцінюють один бік політич-
ного явища, або узагальнені, що проводять комплексне порівняння 
політичних інститутів або процесів).

5. За типом організації, яка розробляє і використовує порівняльні наукові 
індекси (міжнародні наддержавні організації або дослідницькі неко-
мерційні центри, міжнародні незалежні організації або міжнародні 
банки тощо).
Цю класифікацію доповнили Т. Мітрохіна та Ю. Баскакова (на під-

ставі доробків таких науковців, як Дж. Мангейм та Р. Річ), які зазначають, 
що індекси залежно від способу отримання можна поділяти на адитивні, 
зважені та мультиплікативні.
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Розбіжну класифікацію індексів/вимірювань у порівняльній полі-
тичній науці запропонував К. Рейні – методика ґрунтується на рівневості 
застосування кількісних методів політологічного аналізу. З огляду на це, 
треба виокремлювати такі різновиди чи рівні індексів:
•	 номінальні (умовні) індекси/вимірювання: на їхній основі відбува-

ється процес класифікації та/чи квантифікації аналізованих об’єктів 
у такі категорії, які не мають природної порядковості;

•	 порядкові індекси/вимірювання: на їхній основі відбувається процес 
класифікації і/чи квантифікації аналізованих об’єктів у такі категорії, 
які мають природну порядковість;

•	 інтервальні індекси/вимірювання: на їхній основі ведеться процес кла-
сифікації чи квантифікації аналізованих об’єктів таким способом, що 
відбувається процес присвоєння певних нумерацій дослідницьким ви-
падкам так, щоб відстань між різними аналітичними блоками була 
однаковою;

•	 дихотомічні індекси/вимірювання: на їхній основі відбувається класи-
фікація і/чи квантифікація лише двох аналізованих категорій;

•	 безперервні індекси/вимірювання: на їхній підставі відбувається інтер-
вальна класифікація і/чи квантифікація аналізованих об’єктів у відо-
мому діапазоні;

•	 розрахункові індекси/вимірювання: на їхній підставі відбувається інтер-
вальна класифікація і/чи квантифікація аналізованих об’єктів з метою 
розрахунку певного атрибута чи феномена аналізованого об’єкта.
У цьому ракурсі особливо вагомо те, що кожний індекс, на підставі 

якого ми проводимо порівняльний політологічний аналіз (зокрема полі-
тичних режимів) у спробі забезпечити концептуалізацію та операціона-
лізацію наукового знання, має відповідати щонайменше двом критеріям: 
надійності – тобто мірі, щодо якої процес вимірювання (тобто індексу-
вання) неодноразово та послідовно виробляє той самий результат для 
аналізованого об’єкта; дійсності – або мірі, стосовно якої використаний 
індекс (вимірювання) відповідає концептам, на які індекс має реагувати.

У становленні індексів порівняльного аналізу можна виділити кілька 
етапів:
1. Інституційний період, коли науковці звертали увагу на формальну 

сторону досліджуваного феномена, явища, інституту або ж процесу 
(у випадку, наприклад, дослідження демократії Ф. Катрайт 1963 р. 
звертав увагу на інституційні параметри демократії тощо).

2. Процесуальний період, коли аналізувалася процесуальна сторона 
будь-якого досліджуваного феномена, явища, інституту чи процесу 
(наприклад, у дослідженні демократичного режиму і процесу демо-
кратизації згаданий період репрезентовано такими дослідниками, 
як Д. Нейбауер, Т. Ванханен, К. Боллен тощо).



46 Розділ 1

3. Субстанціальний період, коли вимірювання феноменів, явищ, інсти-
тутів та процесів почали використовувати у практичній політиці. В 
цьому плані науковці намагаються побудувати індекси, які зіставля-
ють та вимірюють не лише формальні маркери і змінні, а й способи 
їх реалізації (в аналогічному вимірі, наприклад, варто зауважити, що 
в 90–ті роки ХХ ст. виникла ідея “демократичного аудиту”, тобто 
використання вимірювальної техніки задля проведення незалежного 
аналізу рівня та характеру розвитку демократії в окремих країнах для 
створення впливу на практичну політику). 
Загалом очевидним є висновок про те, що індексування має як по-

зитивні, так і негативні моменти. Позитивні моменти цілком зрозумілі: 
йдеться про збагачення політичної науки теоретико-методологічним ін-
струментарієм – внаслідок цього й сама політологія інститутів і процесів 
набуває доказового характеру. Негативні же моменти є відносними. Річ у 
тім, що індексування, а на його підставі порівняння і ранжирування кра-
їн, веде до дещо спрощеного розуміння політичних процесів, наприклад, 
політичних режимів. Відкритим є питання обґрунтованості процедури 
шкалювання (вимірювання або оцінки). Початок побудови будь-якого 
індексу – це “зважування” кожного показника. Цю процедуру проводять 
експерти і вона часто має невизначений, волюнтаристський характер. Го-
стрим лишається питання надійності дослідження, оскільки найчастіше 
інформація про окремі організації або ж країни є неповною. Досить часто 
індекси мають нормативний характер, оскільки засновані на зіставленні 
ситуації в окремих країнах з якоюсь шаблонною моделлю. А якщо нема 
чіткої “операціоналізації ідеалу” (моделі, яка прийнята за зразок), на 
підставі якого будується індекс, тоді виникає можливість суб’єктивних 
інтерпретацій. Варто також розуміти, що індекси будуються на методі 
класичних експертних оцінок, а тому й питання підбору експертів мо-
жуть визначати результати дослідження. Загалом варто зазначити, що 
хоча процедура індексування потребує вдосконалення, але вже сьогодні 
є серйозним інструментом раціоналізації політики в руках політологів.

Різні науковці, починаючи від моменту зародження такої галузі 
знань, як порівняльна політологія, й особливо у контексті застосування 
її кількісних вимірів аналізу, використовують різні види порівняльних 
досліджень. Це особливо стало актуально з огляду на еволюцію компа-
ративістики у межах таких методологічних підходів, як історично-по-
рівняльний аналіз (друга половина XIX ст.) (про що стає зрозумілим 
із зауваження Ч. Меріама), інституціоналізм (повне превалювання у 
першій половині ХХ ст.), біхевіоралізм (розвиток у середині ХХ ст.), струк-
турний функціоналізм (починаючи з середини ХХ ст.), модернізаційний 
аналіз (саме на цій підставі почалось відродження уваги стосовно інсти-
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туціоналізму у глобальному контексті – середина ХХ ст.), неоінституці-
оналізм, постбіхевіоралізм та теорія раціонального вибору (з 70–х років  
ХХ ст. [567]). У вказаному плані, а також у ракурсі дослідження кіль-
кісних методів компаративних політологічних досліджень, особливо по-
мітним виявився взаємозв’язок між видами кількісних порівняльних 
досліджень, які у своїй методологічній основі становили плацдарм нео-
інституціоналізму (річ у тім, що застосування індексних порівняльних 
досліджень почалось із середини-кінця 60–х років ХХ ст., а відновлен-
ня інтересу до інституціоналізму і структурування неоінституціоналізму 
відбулось приблизно одночасно, наприкінці 60–х – початку 70–х років  
ХХ ст.). З огляду на це, найчастіше методи неоінституціоналізму (а також 
теорії раціонального вибору і теорії ігор) стали домінуючими у превалюю-
чій більшості кількісних (індексних) компаративних досліджень. Саме 
розгляд таких методів є засадничо-необхідним у контексті теоретико-
методологічного наповнення вимірів розуміння кількісного та якісного 
аналізу політичних інститутів і процесів, зокрема й у межах політичних 
режимів сучасності.

У розгляді зазначеного моменту ми апелюватимемо до наявних в 
українській політології (в тім числі й у порівняльній політології) до-
робків насамперед таких науковців, як А. Романюк [240] і М. Кармазіна 
[99]. З цього приводу варто зазначити, що є декілька видів порівняльних 
досліджень: одинарні випадки порівнянь (кейс-стаді), бінарні порівняння, 
регіональні, тематичні, крос-національні, крос-темпоральні порівняння. 
При чому їх можна здійснювати як на якісному, так на кількісному рівні 
(а також одночасно).

Питання порівнювальності “case-study” (“кейс-стаді”) дискусійне серед 
західних (А. Лейпхарт, Дж. Сарторі, Н. Смелзер, У. Теліс), російських 
(Г. Голосов, М. Ільїн, Т. Мітрохіна, Л. Сморгунов) та українських (А. Ро-
манюк, М. Кармазіна) науковців. Одні вчені розглядають “case-study” як 
метод поряд із експериментом, статистичним та порівняльним аналізом; 
другі вчені наголошують, що він належить до різновидів порівняльних 
досліджень, оскільки використовується для вивчення однієї країни на 
фоні порівняння з іншими країнами. А. Лейпхарт виокремлює декілька 
типів “кейс-стаді”: 1) теоретичні (описовий аналіз однієї країни чи одно-
го випадку; інтерпретація наявної теорії для опису деяких випадків);  
2) інтерпретаційні (пояснення наявної теорії для опису окремих випад-
ків); 3) кейси генерування гіпотез (аналіз випадків для формулювання 
гіпотез); 4) підтверджувальні (такі кейси, які застосовуються для під-
твердження теорій); 5) спростовувальні (такі кейси, які застосовуються 
задля спростування теорій); 6) девіантні (дослідження окремих кейсів, 
які є відхиленнями від норм) [537]. Всі означені типи “кейс-стаді” засто-
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совують у процесі формулювання, перевірки, доведення, спростування 
одинарних чи “композитних”/багатоскладових індексів (більшою мірою 
у теоретико-методологічному формулюванні та у випадку спростування/
доведення розроблених гіпотез окремими одинарними випадками). 

З огляду на зауваження М. Кармазіни та О. Могиливець, варто за-
значити, що схожі типології “case-study” запропонували й інші дослід-
ники, зокрема, Р. Хагью, М. Харрон і М. Бреслі. На їхню думку, випадки 
можна поділити на: 1) представницькі кейси – дослідження типових 
випадків; 2) прототипні – вивчення конкретних випадків, що стануть 
типовими; 3) девіантні – аналіз випадків, які є відхиленнями від норми; 
4) критичні – перевірка теорії у менш сприятливих умовах. Крім того, 
варто, з зауваження Г. Скерроу, розуміти, що “case-study” робить вклад 
у загальне знання про політику лише, якщо “аналіз відбувається крізь 
призму порівняльної перспективи і з точки зору широких аналітичних 
конструкцій”. Порівнюючи одинарні випадки, дослідник аналізує кілька 
країн чи регіонів (вибірок), але вивчає аналогічні аспекти. 

Бінарне порівняння (англ. binary analysis) – це стратегія досліджен-
ня двох країн/регіонів/вибірок, які обрані згідно з об’єктом дослідження, 
що виявляє спільне й відмінне у політичному розвитку. М. Кармазіна 
й О. Могиливець виокремлюють два різновиди бінарного аналізу: не-
прямий і прямий. Перший є непрямим, оскільки об’єкт дослідження, 
що вважають неподібним, розглядають крізь призму особливого бачення 
вченого-іноземця на підставі суб’єктивних критеріїв. Діалектика процесу 
такого порівняння, за словами М. Догана та Д. Пелассі, сприяє кращому 
та глибшому пізнанню іншої країни, її культури, політичних інститутів 
і процесів. Другий різновид бінарного аналізу відповідає іншому рівню 
систематизації, який за допомогою історичного методу показує унікаль-
ність та своєрідність кожної країни. Прямий бінарний аналіз проводить 
зіставлення досліджуваних об’єктів, наголошуючи на їхній унікальності.

У порівняльних бінарних прямих дослідженнях домінуючими є дві 
стратегії, охарактеризовані А. Пшеворські і Г. Тьюні, – максимальна по-
дібність і максимальна відмінність країн. У першій обираються подібні 
країни. Тут беруть до уваги, що спільні для них особливості в порівняль-
ному аналізі можна буде інтерпретувати як константи або ж як незалежні 
змінні та надалі не зважати на них, оскільки причини їхньої відмінності 
лежать поза ними самими. Стратегія максимальної подібності сьогодні є 
найбільш вживаною у порівняльній політичній науці. Т. Вікхем-Кроулі 
визначає її як “паралельну демонстрацію порівняльної теорії”. Застосовуючи 
другу стратегію, дослідник відбирає максимально різні країни. Якщо ж 
країни детерміновані певною спільною особливістю, то відмінності вилу-
чають із пояснень. Тобто розглядаються країни, обрані внаслідок їхньої 
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“унікальності”, саме це ілюструє загальне теоретичне бачення дослідника. 
Однак попри продуктивність такого методу, варто все ж звернути увагу на 
те, що порівняння максимально різних країн може призвести також й 
до перебільшення відмінностей із-поміж них, а такий результат може 
не відповідати політичній реальності.

Регіональне порівняння (англ. regional або area study) використову-
ється для порівняння регіонів, зокрема груп країн, обраних через схожість 
їхнього географічного, історичного, економічного, політичного, соціального 
і культурного розвитку, тобто критеріїв, які, зі слів Л. Сморгунова [267], 
можуть використовуватися, як елементи контролю. “Area study” вирішує 
проблеми порівняльного методу – порівнювальності й еквівалентності. На-
певно цим і зумовлено, що сьогодні порівняльні регіональні дослідження 
посідають вагоме місце у порівняльній політичній науці і присвячуються 
вивченню країн Західної, Центральної та Східної Європи, Скандинавії, 
Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Африки 
тощо (наприклад, на підставі їхнього використання у кількісних компа-
ративних дослідженнях – зокрема політичних режимів). На відміну від 
інших видів порівнянь, “аrea study” сприяє конкретизації та проведенню 
глибшого аналізу предмета порівняння, обмежуючи дослідження певною 
кількістю країн регіону. Наприклад, персоніфікація влади та політична 
нестабільність потребують дуже особливої уваги в країнах Центральної та 
Східної Європи, адже в цьому регіоні держава і суспільство формували-
ся іншим шляхом, аніж у Західній Європі. Йдеться про те, що “regional 
study” розкриває нові риси політичних феноменів, ураховує регіональні 
ознаки (цікавим у згаданому випадку є дослідження, яке проводять під 
егідою організації “Freedom House” – “Нації у транзиті”). Водночас це є і 
недоліком, адже немає змоги побачити об’єкт аналізу загалом.

Проводячи порівняльний регіональний аналіз країн, потрібно дотриму-
ватись таких рекомендацій: 1) щоби використати стратегію порівняння 
схожих країн та створити потужну теорію, варто обмежити просторову 
сферу, тобто не досліджувати, скажімо, всю посткомуністичну Європу, а 
лише конкретний субрегіон (наприклад, Центральну Європу); 2) викорис-
товувати теорії “середнього рангу”, побудовані на мультиваріативному 
емпіричному аналізі; 3) долучати до аналізу культурні змінні разом з 
економічними й інституціональними; 4) розглядати регіональні досліджен-
ня в контексті глобальних проблем і тенденцій – це допоможе уникнути 
регіонального провінціалізму [266, c. 59].

Глобальне порівняння використовується для порівняння глобаль-
них даних, які засновані на великому масиві емпіричних даних та ста-
тистичному типі аналізу. Воно було дуже популярним у 70–80–ті роки 
минулого століття, після цього інтерес до нього знизився, а сьогодні почав 
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відроджуватись (особливо у ракурсі дослідження режимів – демократич-
них та недемократичних тощо). Тому глобальне порівняння становить 
самостійний різновид компаративного аналізу. Особливістю глобальних 
досліджень є те, що в одиницею аналізу є велика аналітична проблема – 
політична система, її основні характеристики (форма правління, система 
влади чи політичний режим тощо). Можливість проводити глобальні 
дослідження виникла в 60–ті роки ХХ ст. у зв’язку з розвитком порів-
няльної статистики, появою даних за більшістю країн світу (специфіч-
но, що сьогодні у багатьох глобальних дослідженнях і досі не беруть до 
уваги мікро-держави, наприклад, із населенням менше 500 тис. людей) 
і розвитком комп’ютерних програм обробки статистичних та соціоло-
гічних даних. Особливу увагу в глобальних порівняльних політологічних 
дослідженнях приділяють соціально-економічним умовам формування, 
розвитку, зміцнення і/або занепаду (транзиту) політичних режимів, ран-
жуванню країн за рівнем демократії і автократії (недемократії), співвід-
ношенню різних типів держав і режимів. Причина відновлення уваги щодо 
застосування цього різновиду порівняльних досліджень зумовлена у зрізі 
політичних режимів сучасності “третьою хвилею” демократизації та її про-
довженням (його інколи іменують “четвертою хвилею” демократизації). 

Тематичне порівняння (англ. thematic comparison) зорієнтоване 
на аналіз предмета або теми дослідження у порівняльній перспективі. 
Використання такого різновиду порівняння є комплексним вивченням 
питання на теоретичному рівні та зазвичай відбувається у співпраці з 
іншими науковцями на практиці, бо розглядає тему аналізу комплексно 
на концептуальному рівні [320].

Крос-національне порівняння (англ. cross-national comparison) варто 
визначати як порівняння країн, специфіка якого, на думку А. Пше ворські 
та Г. Тьюні, полягає у тому, що дослідницька стратегія реалізується на 
двох рівнях: 1) макросоціальному (змінні характеризують суспільство за-
галом); 2) системному (змінні фіксують лише конкретну ознаку суспіль-
ства). Мета цього виду компаративних досліджень полягає у визначенні 
зв’язків із-поміж змінних другого рівня. Як головний інструмент тут 
використовують макросоціальні змінні. Зазначений вид порівнянь вва-
жається дуже поширеним у кількісних політологічних дослідженнях, що 
стане очевидно на основі теоретико-методологічних передумов та емпірич-
них результуючих висновків, про які дізнаємось у наступних розділах. 

Г. Голосов уважає, що будь-який аналіз не порівняльний, якщо він 
відбувається тільки на одному з рівнів. В ідеалі макросоціальні змінні 
мають використовуватися тільки для пояснення різниці між системами, 
що фіксуються на системному рівні [55]. Виокремлюють два різновиди 
крос-національних порівняльних досліджень. Перший обмежено відбором 
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змінних, спільних для багатьох країн, та їх аналізом. Другий же зорієн-
товано на порівняння під час вивчення історичних ситуацій.

Крос-темпоральні порівняння (англ. cross-time comparison) надають 
особливе значення часу як оперативній змінній, яку введено у дослі-
дження для подолання статичного характеру порівняння. Н. Смелзер 
вважає динамічний характер аналізу (порівняння) складнішим, аніж 
статичний, оскільки змінна часу включається в аналіз зв’язку між за-
лежними й незалежними змінними. Він зауважує, що коли науковець 
бере дві точки розвитку певного явища у часі та порівнює їх, то це не 
є динамічним порівнянням. Воно отримує таку властивість тільки тоді, 
коли розглянуто динаміку зміни певної якості об’єкта у певний період 
часу. Крос-темпоральні порівняння насамперед використовують у до-
слідженнях влади, економічної та політичної ситуацій, діяльності по-
літичних партій, політичних режимів та їхніх атрибутів тощо.

Зі слів Дж. Сарторі, врахування часу у порівняльних дослідженнях 
породжує значні методологічні складності. По-перше, потрібно знайти 
метод, за допомогою якого можна провести темпоральну зміну якості 
об’єкта дослідження, а для цього треба визначити темпоральні одиниці 
аналізу (проблема визначення темпоральних одиниць). По-друге, варто ви-
значити ступінь відношень між змінними властивостей у часі та змінними 
крос-просторового аналізу (проблема специфічності узагальнень розвитку). 
По-третє, потрібно також з’ясувати, чи можливо аналізувати тенденції 
розвитку каузальних термінів на основі однієї темпоральної зміни [261].

Отже, існує багато різновидів порівняльних кількісних та якісних 
досліджень залежно від особливостей об’єкта аналізу – це свідчить про 
розвиток порівняльної (кількісної та якісної) політичної науки і про по-
шук нових напрямів дослідження та ефективного пізнавального інстру-
ментарію. Головним є не стільки тип порівняння, що обирає дослідник, 
скільки те, чи є він “свідомим мислителем”: тобто чи він володіє теорією 
та методом порівняння, знає обмеження застосування одного або іншо-
го різновиду порівняння і вміє використовувати його переваги у кожному 
конкретному аналітичному випадку.

Приступаючи до теоретико-методологічного аналізу кількісних і якіс-
них вимірів політичних режимів, виходимо з принципових положень 
теоретичної й емпіричної аргументації. Насамперед це визнання того, 
що важливим наслідком неоднорідності інститутів та структур сучасних 
політичних режимів є різновекторний характер політичного розвитку 
останніх. Розвиток відображає різні моделі й траєкторії. Ця обставина 
стає все більш виразною у міру поглиблення модернізації та переходу до 
її сучасної фази – глобалізації. Потрібно, наприклад, порівняти політичну 
еволюцію посткомуністичних країн: в одних випадках помічаємо консо-
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лідацію ліберальних демократій західного типу, в інших – формування 
автократій (авторитарних режимів) нових типів, а в третіх – функціо-
нують різноманітні гібридні (перехідні) режими.

Інший же наслідок полягає в тому, що в сучасному світі немає і 
не може бути універсальних моделей розвитку, однаково сприятливих 
для всіх країн. Нормативно “ідеальні” приклади політичного, соці-
ального та економічного устрою не можна механічно трансплантувати 
в середовище, яке до цього не готове. У світі збільшується розмаїття 
варіантів і типів політичного устрою та режиму, множаться внутріш-
ні та зовнішні чинники, що впливають на конфігурацію політичних 
моделей (чи моделей політичного розвитку). Тому їхній порівняльний 
аналіз часто нездійсненний лише на підставі якісних методів та форм, 
а потребує кількісної операціоналізації даних. Конкретні траєкторії 
для національного та глобального політичного розвитку (у тім числі 
політичних режимів) визначають “структури” та “актори”. Варто визна-
чити його (політичного розвитку) “органічний” характер та, відповідно, 
неефективність спроб довільної “імплантації” нормативно “ідеальних” 
політичних структур та/чи інститутів в неготове (непідготовлене) для 
них громадське “тіло”. Зрозуміло, це не означає заперечення “наскріз-
них” тенденцій світового розвитку (таких як глобалізації, локалізації, 
транснаціоналізації, демократизації тощо [180]). Йдеться лише про 
констатацію, що сучасний світ не розвивається та не може розвиватися 
за якимось одним уніфікованим зразком.

Світові політичні процеси стають все більше різноманітними, роз-
ширюється сам простір політичного. Унаслідок цього стикаємось із 
множинністю вимірювань сучасної політичної реальності, її аналітич-
них проекцій. Їх не знали ні наші батьки, ні наші діди, а тим більше 
і попередні покоління. Що ж це за нові виміри та сфери політичного? 
Це прогнозування і планування, тобто оцінка можливостей і ресурсів 
розвитку, розробка коротко-, середньо- і довгострокових політичних 
стратегій. Це також забезпечення інтегральної безпеки, тобто сукупних 
умов існування держав і їх громадян. Це універсальна реалізація суве-
ренності держав і прав людини, а також управління демографічними 
та міграційними процесами, комунікативне й науково-технічне забез-
печення політичних процесів тощо. Сучасна держава (або ж точніше 
співтовариство держав) з “клубу” суверенів перетворилася на своєрідну 
“референтну сітку” всіх політичних процесів у світі. Сьогодні національ-
ні держави та, приміром, їхні політичні режими залишаються базовими 
осередками світового політичного устрою.

За словами А. Мельвіля, з еволюцією міжнародної системи і пере-
творенням її у світову різноманітність типів політій, які займали ті 
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або інші осередки світового політичного устрою, ставало все більше. 
ООН поряд із країнами-довгожителями, які мають п’ятсотрічний до-
свід суверенів різних видів (Великобританія, Нідерланди, Швейцарія, 
Іспанія, Швеція, Данія тощо) містить більше десятка додаткових типів 
політичних утворень. Одні країни світу та їхні політичні режими сфор-
мувалися на західноєвропейських периферіях, знову утворилися шля-
хом злиття (Німеччина та Італія) або поділу (відділення від) вихідних 
членів “клубу” суверенів (як Норвегія, Ірландія, Фінляндія, Ісландія 
і т.п.). Інші було створено як би на порожньому місці за західноєвро-
пейським типом (США, Канада, Австралія й т.п.). Треті долучалися 
до міжнародної системи з особливими цивілізаційними традиціями та 
специфічними структурами неєвропейської політичної організації (Ро-
сія, Японія та Китай тощо). Четверті піддавались складній переробці 
за моделлю “загибелі й відродження” (як Індія, Єгипет та інші). П’яті 
змусили визнати себе шляхом рішучого опору тиску великих держав 
(Туреччина, Ефіопія, Таїланд і т.п.). Шості в різні історичні епохи 
штучно формувалися великими державами (Греція, Албанія, а також 
країни “малої Антанти”1 тощо). Сьомі слугували простим оформленням 
тих чи інших територій (Мікронезія та багато інших подібних острівних 
країн, чимало африканських держав і т.п.) за фактичного збереження 
зовнішнього контролю – бо варто було формально заповнити “дірки” у 
глобальній “комірчастій” структурі. Нарешті, виникло кілька поколінь 
і типів постколоніальних політій2, які більшою/меншою мірою розви-
нули альтернативні версії державності.

Така різнорідність і різнотипність вкрай ускладнюють порівняння 
фактично різних за своєю природою політичних інститутів та процесів, 
хоча ми, за звичкою, називаємо їх словом “держава”. Однак і в цих 
важких умовах порівняння можливе. Такий тип порівнянь називається 
універсальним. Його перевага – у всеосяжності, а недолік – у тому, що 
знання про порівнювані об’єкти неминуче є відносно “бідним”. Універ-
сальність масштабу може обернутися певним спотворенням результатів 
для країн, які надто різні, щоб їх порівнювати за якою-небудь однієї 

1  Мала Антанта – альянс Чехословаччини, Румунії та Югославії для захисту проти 
угорського ревізіонізму.

2  Термін “політія” трактуємо як політичну організацію суспільства. Політія може 
означати або державу, всю сукупність громадян конкретної країни, або ж сукупність ін-
ституційних форм і процесів, за допомогою яких управляють країною. Термін “політія” 
можна вживати – за принципом взаємозамінності – поряд з термінами “політична система” 
і “держава”. Його зазвичай використовують, коли хочуть дати позначення політичної орга-
нізації того чи іншого суспільства, вільне від аналітичних конотацій терміна “система” або 
від правових чи територіальних конотацій терміна “держава”.
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міркою (чи навіть кількома), які занадто відрізняються одна від одної, 
належать до зовсім різних груп. Хоча в універсальних порівняннях 
нашими об’єктами дослідження є дуже різні країни світу, результати 
таких порівнянь завжди будуть у чомусь обмежені. Тому потрібно брати 
до уваги універсальні трактування, але уточнювати їх національною й 
іншою дослідницькою специфікою (хоча це може, з іншого боку, при-
зводити до суб’єктивних висновків і результатів).

Для генеральної вибірки усіх сучасних країн світу, по суті, єдиною 
загальною ознакою лишається їх членство в ООН і, деколи з натяжка-
ми, важливі для цього членства формальні кваліфікаційні ознаки, тоді 
як перечислені вище обставини включення у світову систему, а також 
інші суттєві і неформальні особливості країн “вислизають” від універ-
сального порівняння. Що стосується особливостей, то для їх вивчення 
використовують різновиди приватних порівнянь (такі як групові чи 
кластерні, попарні або бінарні, індивідуальні або казусно-орієнтовані). 
Для більш чіткого уявлення про політичні інститути та процеси, які 
конструюють політичні режими, їх варто ранжувати стосовно певних 
порівнювальних параметрів. А. Мельвіль структурує порівнювальні 
параметри сучасних політичних режимів (і/чи держав загалом) так: 
1) якість їхньої державності, рівень реальної (проте не формальної) 
суверенності, незалежності та самостійності у визначенні своєї політи-
ки, здатності забезпечити ефективне функціонування та відтворення 
політичних, економічних і соціальних інститутів; 2) масштаб загроз 
і викликів, що виходять із зовнішнього і внутрішнього середовища, 
здатних ускладнити або ж навіть поставити під сумнів ефективність й 
існування конкретної державності; 3) наявні у країні сукупні ресурси 
впливу на міжнародне середовище для вирішення своїх національних 
завдань; 4) якість реалізації соціальних функцій насамперед життєза-
безпечення власного населення; 5) інституційний потенціал демокра-
тичного розвитку (традиції політичної конкуренції, представництва, 
участі, обмеження виконавчої влади та дотримання конституційних 
правил). Дослідник відображає реальні можливості людей впливати на 
вирішення питань. Ці традиції, в принципі, можуть зароджуватися й у 
“надрах” недемократичних режимів, але їхня інституціональна спадщи-
на (соціально-економічні, культурно-політичні, ціннісні основи сучас-
ної демократії) дуже важлива для розвитку реальних демократичних 
інститутів і практик. Однак запропонований аналіз можна поглиблено 
визначати/класифікувати – особливо в ракурсі інституційного потен-
ціалу політичних режимів.

Один із методів, який допомагає структурувати універсалістські 
результати, називається методом головних компонент. За його допо-
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могою можна створити більш комплексні й адекватні дійсності шкали 
(рейтинги), ніж дають окремі індекси. Отримані за допомогою методу 
головних компонент шкали сильно відрізняються від одновимірних по-
казників. Вони комплексно ранжують “осередки” (країни) на будь-якій 
дослідницькій кривій (тобто кривій з певної компаративної проблеми), 
яка має полярні значення (плюс або мінус), тобто відображають якісь 
інтегральні властивості. Більш поглиблені результати отримують за 
допомогою так званого кластерного аналізу, коли парно поєднуються 
аналізовані “елементи компонент” (формується більша кількість ана-
літичних проекцій). Вони зображають структурні зв’язки кластерів 
один з одним, а також з іншими великими групами (комплексними 
кластерами). Виникає можливість описати базові контури конфігурації 
політичної структури та місце у ній окремих країн та/або груп країн. 
Ці контури можуть бути зображені за допомогою так званого “концеп-
туального картування”. 

Однією з ключових характеристик “золотого віку” емпіричної по-
рівняльної політології, що припав на 50–60–ті роки ХХ ст., є інтерес 
до великомасштабних порівнянь. Виходячи за рамки вивчення поді-
бностей/відмінностей між політичними інститутами розвинених кра-
їн, вчені робили спроби розробити теорії й методи, які дали б змогу 
аналізувати політичні системи будь-якого типу незалежно від стадії 
розвитку, регіональної прив’язки та інших особливостей. Ці розробки 
стосувалися як концептуальних схем, так і принципів та логіки емпі-
ричних досліджень. Однак сплеск інтересу до універсальних досліджень 
згодом змінився скептицизмом до методології подібних конструкцій. 
Незважаючи на кількість проектів, які реалізують сьогодні (проекти  
Т. Ванханена, “Політія” тощо), політологи до останнього часу вважали 
за краще обмежувати досліджувані випадки тими чи іншими регіонами 
й групами країн, зрідка виходячи на глобальний рівень.

Скептицизм до заснованих на кількісних методах порівняльних до-
сліджень, об’єктами яких є усі країни світу або велика їхня частина, ви-
значається обмеженнями, властивими цьому підходу. До них належать, 
по-перше, труднощі визначення адекватних змінних, на основі яких 
відмінності між країнами могли би бути описані в площині однакової 
логіки, з одного боку, або враховані особливості цих країн – з іншого. 
По-друге, це є проблема ваги змінних, складових критеріїв порівнян-
ня. По-третє, проблема взаємозв’язку із-поміж цими критеріями та 
змінними: часто тісно корельовані один із одним, описуючи фактично 
одне і те ж. По-четверте, мова йде про проблему структурування країн 
одна щодо іншої на підставі виділених критеріїв: одномірність структур 
і/чи труднощі кластеризації країн на їх основі. Важливою проблемою 
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часто фігурує і складність політологічної інтерпретації результатів 
кількісних досліджень.

Для зіставлення різноманітних індексів (зокрема у ракурсі порів-
няльного аналізу політичних режимів) учені розробили алгоритми кіль-
кісного аналізу, які адекватно зіставляють відмінності між країнами 
і максимально долають обмеження кількісного аналізу. Наприклад, 
А. Мельвіль пропонує поетапну стратегію аналітичних алгоритмів: на 
підставі змінних сконструювати комплексні індекси та з урахуванням 
ваги змінних, що творять індекси, ранжувати країни на основі індексів 
(розрахувати рейтинги країн за відповідними індексами). Ці індекси 
повинні бути критеріями, на основі яких країни порівнюються одна з 
іншою. Індекси мають висвітлювати різні сторони функціонування по-
літій, саме це виступає передумовою багатовимірності їх дослідження. 
Беручи до уваги те, що індекси можуть виявитися взаємопов’язаними, а 
прямий аналіз країн у всій сукупності індексів досить складний, то на-
ступний крок передбачає використання факторного аналізу1. Йдеться 
про “згортання” індексного аналітичного простору в усіх країнах (їхніх 
режимах) стосовно кількох головних компонент, які би пояснювали 
відмінності між країнами, не будучи корельованими одна з одною. 
Це передбачає визначення “коефіцієнтів внесків” індексів у кожну з 
отриманих компонент – саме це допомагає інтерпретувати їхній зміст. 
Крім того, вказана дія містить визначення структури розташування 
країн (їхніх режимів) одна щодо одної у “просторі головних компонент”. 
Подальший крок – кластеризація країн на основі отриманих даних. 
Принциповість цього етапу дослідження в тому, що країни кластери-
зуються не на підставі індексів (чи рейтингів), а на основі незалежних 
головних компонент, отриманих на підставі індексів (рейтингів). Тобто 
до моменту кластеризації вирішується проблема ваги та проблема ко-
рельованості/зіставлення індексів.

Одна з основних проблем визначення значень індексів полягає у ме-
тодиці їх розрахунку. Неприйнятним вважають варіант “механічного” 
з’єднання нормованих змінних і розрахунок рейтингів за цим індексом, 
наприклад, на основі обчислення середнього значення змінних. У цьому 

1 Інтенсивне застосування факторного аналізу в політичних дослідженнях почалося ра-
зом із підйомом модернізму в американській політології. Піонером стала інтенсивно цитована 
аж до теперішнього часу праця Х. Алкера та Б. Рассета “Світова політика в узагальненому 
зібранні”. У подальшому значний внесок у застосування методів факторного аналізу до ви-
вчення політичних проблем і проблем демократії вніс також Р. Раммель. Сьогодні факторний 
аналіз використовують для вивчення різноманітних проблем політології та політичної 
соціології (М. Тесслер, І. Зоко, Дж. Рей, К. Форнелл та інші). Також застосовують і такий 
метод багатовимірного статистичного аналізу, як кластерний аналіз (М. Уолфсон).
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випадку не зважають на те, що аналізовані змінні потенційно мають 
різну вагу. Результати обчислень із додаванням змінним однакових ваг 
є не зовсім коректними. Тут потрібна така методика, яка б допомагала 
отримувати індекси з урахуванням різних ваг змінних (параметрів). У 
відповідній методиці часто застосовують дискримінантний аналіз. У 
науці дискримінантний аналіз використовують для визначення того, які 
змінні поділяють наявні випадки (у нас – режими, країни, інститути 
тощо) на дві та більше групи, чи які змінні краще передбачають від-
несення аналізованих випадків до тієї або іншої групи. Ця процедура 
схожа з багатовимірним дисперсійним аналізом і процедурою множинної 
регресії. Дискримінантний аналіз полягає в тому, що через так звану 
“навчальну вибірку” відбувається пошук комбінацій ваг/вихідних па-
раметрів, які найкраще характеризують відмінності між групами до-
сліджуваних явищ. Сума параметрів, помножених на їхню “вагу”, стає 
дискримінантною функцією. Облік інформації, що міститься у наборі 
параметрів, значно покращує розподіл країн на групи. Коефіцієнти 
(ваги) обчислюють так, щоб максималізувати відстань між групами. 
Алгоритм обчислення рейтингу за методом дискримінантного аналізу 
містить таке: 1) вибір параметрів, які становлять індекс; 2) формування 
“навчальної вибірки”; 3) розрахунок значення дискримінантної функції 
з урахуванням ваг параметрів; 4) формування рейтингу.

Детально проаналізуємо інші методи, які можна застосовувати у 
формулюванні й розрахунку індексів для порівняльного аналізу полі-
тичних режимів. Інколи науковці потребують пошуку факторів (ком-
понент), які пояснюють відмінності досліджуваних процесів й інститу-
тів, але не корелюються між собою. Виконання завдання можливе на 
підставі методу головних компонент. Це один із методів факторного 
аналізу в статистиці. Його запропонував К. Пірсон 1901 р., а детально 
розробив Г. Хоттелінг 1933 р. Методу присвячено велику кількість 
досліджень і він широко представлений у наукових джерелах, на під-
ставі яких можна одержати відомості про метод головних компонент із 
різним ступенем деталізації та математичної строгості. Поміж різних 
методів, що узагальнюють значення елементарних ознак політичних 
режимів, метод виділяється простою логічною конструкцією, але на 
його прикладі стають зрозумілими загальна ідея та цілі численних 
методів факторного аналізу. 

Метод встановлює такі комбінації змінних (індексів), що виражають 
сутнісні сторони (компоненти) досліджуваних об’єктів, за якими вони 
найбільшою мірою подібні або відрізняються один від одного. У випадку 
застосування такого методу до наявних індексів та індикаторів часто 
пропонують дворівневий підхід редукції: перший рівень – це зведення 
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змінних в індекси, другий – це визначення головних компонент уже 
на основі індексів. Завдяки цьому досягнуто дві мети: нівелюється 
деяка частина “статистично шуму”, що важливо у зрізі ефективного 
застосування математичних методів, і спрощується процедура оцінки 
отриманих результатів.

Наступний метод дослідницької стратегії – групування на основі 
координат у некорельованих головних компонентах. Процедура від-
бувається завдяки методу кластерного аналізу. Кластерний аналіз –  
це розбиття певної вибірки об’єктів (чи ситуацій) на підмножини, що 
називаються кластерами, так, щоби кожний кластер складався зі схо-
жих об’єктів, але об’єкти різних кластерів відрізнялися. Завдання 
кластеризації відносять до статистичної обробки, а також до широкого 
класу завдань “навчання без вчителя”. Кластерний аналіз – це бага-
товимірна статистична процедура, яка виконує збір даних та містить 
інформацію про вибірку об’єктів та упорядковує об’єкти в порівняно 
однорідні групи – кластери.

Кластери утворюють ті режими, інститути та процеси, умовна “від-
стань” між якими, на основі ознак, які описані компонентами, наймен-
ша. Ступінь близькості між досліджуваними явищами у просторі голо-
вних компонент обчислюється на підставі метрики евклідових відстаней, 
котрі дорівнюють кореню квадратному із суми квадратів різниць між 
значеннями однойменних змінних (у нашому випадку – компонент), за 
допомогою яких описують досліджувані політичні режими.

Більш детально зупинимось на універсальних наукових порівнян-
нях через використання кількісних методів аналізу. Їх використовують 
задля дослідження різноманіття однопорядкових (формально) явищ, 
наприклад, держав, режимів або організацій (чи інституцій), а також 
інститутів. Теоретичні універсальні порівняння дають змогу “обійняти 
неосяжне” (звичайно, за умови дотримання певних правил і процедур), 
але масштаб таких порівнянь викликає неминучу концентрацію уваги 
дослідника на обмеженому числі параметрів порівнюваних об’єктів. 
Інакше кажучи, універсальні порівняння допомагають дізнатися по-
трохи про всі об’єкти порівняння. Домогтись цього можна, звертаючись 
до кількісних і/чи якісних даних. 

Протилежність універсальних порівнянь – казусно-орієнтовані 
порівняння: допомагають дізнатися про незначну кількість об’єктів 
порівняння. Багато дослідників уточнює те, що універсальні порівнян-
ня, в яких одиницею порівняння є держави (політичні системи та їхні 
режими), становлять глобальні порівняння. 

Часто стверджують, що популярність глобальних порівнянь змен-
шилася з часів захоплення соціальних наук кількісними методами у 
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50–60–х роках ХХ ст. (на цей період припадає прорив у галузі міжна-
родної статистики і з’являються можливості обробляти великі масиви 
статистичних даних), і вона тільки частково відновилася в 90–х роках 
минулого століття завдяки вивченню процесів демократизації у різних 
регіонах світу. Це твердження має під собою підстави, але все ж вар-
то мати на увазі, що глобальні дослідження й після буму 60–х років  
ХХ ст. не припинялися. Під час цих досліджень були отримані важ-
ливі результати: вже у наступних розділах ми розглянемо ті з них, 
які стосуються проблематики процесів становлення, консолідації і 
трансформації різних політичних режимів. У цьому ж випадку на-
самперед зауважимо, що у політології режимів ніколи не було єдності 
про превалювання/домінування якісних чи кількісних методів дослі-
джень – у різні періоди переважили то одні, то інші. Але за останні 
десятиліття (розпочинаючи від дослідження Г. Кінга, Р. Кіоухана і  
С. Верби “Конструювання соціальних запитів: науковий вступ до якіс-
них досліджень”) було зроблено дуже цікавий методологічний хід – 
зазначено, що кількісні та якісні методи аналізу політичних режимів 
варто розглядати як об’єднані єдиною логікою наукового результату 
[527]. Однак й досі не подолано усіх методологічних проблем, які сто-
суються узгодження методологічного апарату кількісних та якісних 
підходів дослідження політичних режимів сучасності. Тому на них 
потрібно зосереджено сконцентрувати увагу, що показано в наступних 
розділах навчального посібника.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Систематизуйте уявлення з приводу еволюції категорії “політичний режим”.
	 Окресліть параметри наукової структуризації політичних режимів.
	 Проаналізуйте формальні та неформальні складники структуризації по-

літичних режимів.
	 Як потрібно розуміти поняття “інституціоналізація політичного режиму”?
	 Означте зв’язок між категоріями “політична система”, “держава”, “полі-

тичний режим”, “система влади” й “уряд”. 
	 Що таке фаза розвитку політичного режиму? 
	 Охарактеризуйте та порівняйте підходи до типологізації політичних режи-

мів.
	 У чому відмінність інституціонального та соціологічного підходів до трак-

тування політичних режимів?
	 Розкрийте сутнісні параметри типологізації політичних режимів (або ж 

форм правління) Платона й Арістотеля.
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	 Розкрийте сутнісні параметри типологізацій політичних режимів сучасності 
у доробках Р. Даля, Х. Лінца, Ж. Блонделя, Ч. Ендрейна, Л. Саністебана.

	 У чому відмінність арістархії, монократії та полікратії?
	 Що таке модифіковані політичні режими? Чому вони не є “чистими” ти-

пами?
	 Проаналізуйте різницю дихотомічної та трихотомічної типологізації по-

літичних режимів сучасності у соціологічному підході.
	 Системно окресліть спільні та відмінні риси демократичного, авторитарного 

й тоталітарного політичних режимів?
	 Наскільки доцільно проводити дихотомію політичних режимів сучасності 

на демократії й автократії? Які Вам відомі засади порівняння демократії 
і автократії?

	 Чи доцільно авторитаризм і тоталітаризм трактувати як різновиди авто-
кратій?

	 У чому полягає відмінність кількісних і якісних методів порівняльного 
аналізу політичних режимів сучасності?

	 Що таке концептуалізація, операціоналізація й агрегація/дисагрегація 
режиму? 

	 Індекс і вимір/вимірювання в аналізі політичних режимів: спільне та від-
мінне.

	 Індикатор, маркер, змінна, атрибут в аналізі політичних режимів: суть 
понять.

	 Що таке індекс у політичний науці? Які Ви знаєте класифікації індексів?
	 Назвіть та охарактеризуйте різновиди порівняльних політологічних до-

сліджень.
	 Що таке універсальне та глобальне порівняльне дослідження? Наведіть при-

клади таких досліджень у політичний науці (та у дослідженні політичних 
режимів).

	 Що таке факторний аналіз, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз і 
метод головних компонент?
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ДЕМОКРАТІЯ/АВТОКРАТІЯ, ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ/
АВТОКРАТИЗАЦІЯ: ВИМІРИ І НАСЛІДКИ ПОРІВНЯЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ СУЧАСНОСТІ

2.1. Вимірювання демократії та автократії як про-
блема порівняльного аналізу політичних режимів 
сучасності.

2.2.  Історія становлення кількісних/якісних методів 
вимірювання політичних режимів сучасності.

2.3.  Громадянські права та політичні свободи у дослі-
дженні політичних режимів сучасності організа-
ції “Freedom House” (проект “Свобода у світі”).

2.4.  Змагальність, участь, індекс демократизації у про-
екті Т. Ванханена (Гельсінського університету).

2.5.  Концепт співвідношення демократичних й авто-
кратичних рис політичних режимів сучасності у 
проекті “Політія”.

2.6.  Індекс демократії та класифікація  
політичних режимів сучасності у  
проекті організації “The Economist  
Intelligence Unit”.



Основні поняття: типологізація політичних режимів, 
демократія, автократія, демократизація, автокра-
тизація, порівняльний аналіз, методи кількісного та 
якісного вимірювання рівня демократії й автократії, 
політичний режим, максималістське і мінімалістське 
визначення режиму, модель поліархії, “матриця” по-
літичних режимів, індикатори, підходи та рівні ви-
значення й аналізу політичних режимів, дихотомічні 
й трихотомічні типологізації політичних режимів, 
індексування політичних режимів, індекс політичної 
демократії, індекс демократичної дії, індекс демокра-
тизації, “новий індекс демократизації”, демократич-
ні та/або автократичні риси політичних режимів 
сучасності, проект “Політія”, теорії конгруентнос-
ті, спектральність політичних режимів, анократія, 
інституціоналізована демократія та автократія, 
самодержавство, комбінований показник розвитку 
політії, режими за проектом “Політія”, індекс полі-
тії, політична зміна, політичний транзит, розподіл 
ресурсів, індекс рівня демократизації, конкуренція/
змагальність, участь, проміжні (секційні) індекси 
демократизації, показник національного IQ, індекс 
свободи у світі, політичні права, громадянські свободи, 
вільні, частково вільні та невільні країни, електораль-
на демократія, ліберальна демократія, вузьке і широке 
визначення демократії, виміри (індикатори демокра-
тії), повноцінна (чи повна) демократія, неповноцінна 
(чи неповна) демократія, перехідний (чи гібридний) 
режим, авторитарний режим, стагнація демократії у 
світі, ерозія демократії у Європі, “керована” демокра-
тія, “Freedom House”, “Свобода у світі”, “The economist 
intelligence unit”, Гельсінський університет. 
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2.1. Вимірювання демократії та автократії 
 як проблема порівняльного аналізу політичних  

режимів сучасності

Порівняльний аналіз і вимірювання політичних режимів сучаснос-
ті, зокрема демократії та автократії (як найбільш агрегованих форм 
політичних режимів), – це одна з головних проблем у компаративній 
інституційній політології. Сьогодні вона все більше опирається на складні 
статистичні/кількісні методи аналізу, тим не менш, не позбавлена впливу 
й якісних методів порівняльного аналізу. Синтез якісних та кількісних 
методів вимірювання різновидів і рівнів політичних режимів сучасності, 
як цілісний напрям порівняльних досліджень, сьогодні “вітають” по-
літологи у всьому науковому світі. Саме на цій підставі відбувається 
запровадження нових підходів і парадигм, операціоналізація яких має 
цілком позитивні наслідки на те, як у майбутньому розвиватиметься по-
літична наука. Та все ж, за невеликою кількістю винятків, представники 
кількісного підходу у порівняльній політології політичних режимів 
сучасності у своїх розвідках мало уваги приділяють якості використову-
ваних й отримуваних даних, які вони застосовують в аналізі феномена 
та процесу, різновидів та рівнів демократії та/або автократії (у контексті 
авторитаризму і тоталітаризму) й/чи демократизації/автократизації (а з 
огляду на зауваження з попереднього розділу, переважно авторитари-
зації). Річ у тім, що оціночні судження, які наводять науковці, зазвичай 
обмежені досить неофіційними обговореннями альтернативних наборів 
даних та поверхневим порівняльним аналізом корельованих між собою 
емпіричних показників. Саме тому сьогодні важко виробити консолі-
довану позицію з приводу техніки та механізму кількісного оцінювання 
демократії та автократії (авторитаризму і тоталітаризму), як найбільш 
агрегованих форм політичних режимів сучасності.

Спроби вдалого синтезу кількісних і якісних методів аналізу політичних 
режимів сучасності існують. Вони мають досить давню традицію і постійно 
модифікуються та вдосконалюються. Специфікою таких методів аналізу 
є те, що вони здебільшого зосереджені на дослідженні різновидів де-
мократії, її відокремленні від автократії. Саме тому досягається мета 
кількісної/якісної типологізації політичних режимів сучасності. У цьому 
контексті варто найперше звернутись до сумарного/цілісного аналізу 
багатьох методик якісного і кількісного вимірювання рівня демократії 
та демократизації, які було розроблено у 1960–2012 рр.1 (про деякі з них 
окремо йтиметься у наступних параграфах).

1  Йтиметься, наприклад, про доробки таких дослідників (у хронологічній послідов-
ності): Й. Шумпетер (1942–1950), Д. Лернер (1958),  С. Ліпсет (1960),  Ф. Катрайт  (1963),
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Будь-який механізм порівняльного аналізу рівня демократії (або ж 
аналогічно автократії) та демократизації (автократизації) складається з 
кількох дослідницьких фаз/завдань: 1) вироблення чіткої концептуалі-
зації понять (демократії чи автократії, демократизації чи автократизації, 
політичного режиму); 2) вироблення механізмів того, як треба порівняль-
но вимірювати демократію (чи автократію) й демократизацію (чи автокра-
тизацію); 3) агрегація даних, отриманих на основі емпіричного матеріалу, 
у зрозумілі наукові висновки та результати. Кожний зазначений ракурс, 
безумовно, вирішує зазначені завдання особливо, але найбільш спільним 
моментом залишається концептуалізація того, як треба трактувати демо-
кратію/автократію і демократизацію чи автократизацію (хоча і тут є багато 
відмінностей, про які йтиметься нижче)1. Продемонструємо зазначену 
логіку на прикладі засад верифікації різних країн на предмет наявності/
відсутності демократичного режиму (це дуже популярне завдання, виді-
лене багатьма компаративістами у світі). Однак перед тим зосередимось 
на процесі вироблення дефініції демократії й демократизації у відмінних 
підходах щодо її порівняльного вимірювання. 

Потрібно наголосити, що оскільки немає жорстких правил, що мо-
жуть бути використані для визначення того, які атрибути мають бути 

Ф. Катрайт та Дж. Вілі (1969), Р. Даль (1971), К. Боллен (1980–1993), К. Боллен та  
Б. Гренджін (1981), Дж. Сарторі (1987), К. Боллен та Р. Джекман (1989), Л. Даймонд, Х. Лінц 
та С. Ліпсет (1990), М. Коппедж та В. Рейніке (1990), З. Арат (1991), С. Хантінгтон (1991),  
А. Хаденіус (1992), С. Ліпсет, К-Р. Сеонг та Дж. Торрес (1993), Т. Ванханен (1993–2000),  
Р. Гастіл (1994), Д. Бітгем (1994), К. Яггерс та Т. Гурр (1995), Е. Мюллер (1995),  
М. Альварез, Х. А. Чейбуб, Ф. Лімонгі та А. Пшеворські (1996), М. Гасіоровські (1996),  
Х. Лінц та А. Степан (1996), Д. Колліер та С. Левіцькі (1997), Д. Колліер та Р. Едкок (1997), 
К. Гледітч та М. Ворд (1997), М. Коппедж (1997–1999), Дж. О’Лафлін, М. Ворд (1998),  
К. Херпфер (1998), К. Боллен (1998), К. Боллен та П. Пакстон (2000), Д. МакГенрі (2000), 
Дж. Фоверейкер і Р. Крзнаріч (2000), З. Елкінс (2000), Г. Мунк та Дж. Веркуйлен (2002),  
Д. Альтман та А. Перез-Лінан (2002), Л. Даймонд (2002), Г. Каспер і К. Туфіс (2003),  
Ч. Боікс (з 2003), П. Пакстон, К. Боллен, Д. Лі і Х. Кім (2003), Д. Берг-Шльоссер (2004),  
М. Голдер (2005), К. Бовман, Ф. Лехоук і Дж. Магоні (2005), Т. Ванханен (2005),  
Дж. Акуна-Алфаро (2005), С. Майнверінг і А. Перез-Лінан (2005), Б. Мун (2006), С. Гейтс, 
Х. Хегре і Дж. Вермілліон (2006), М. Джонс та Х. Странд (2006), С. Майнверінг, Д. Брінкс та  
А. Перез-Лінан (2007), А. Хаденіус та Я. Теорелл (2007), Ш. Треєр та С. Джекман 
(2008), М. Коппедж, А. Альварез (2008), М. Бухлманн, В. Меркель і Б. Веселс (2008), 
Дж. Геррінг (2009), Г. Мунк (2009), М. Богаардс (2010), Х. А. Чейбуб, Дж. Ганді і 
Дж. Вріланд (2010), С. Левіцькі та Л. Вей (2010), М. Маршал та К. Яггерс (2010),  
Д. Пемстейн, С. Месерве та Дж. Мелтон (2010), М. Міллер (2010), Ч. Боікс, М. Міллер 
та С. Розато (2011) та інші. 

1  Усі дослідницькі фази/завдання порівняльного аналізу політичних режимів, зі 
слів К. Боллена, мають трансформуватись у зрозумілі величини. Так відбувається процес 
перетворення “неспостережувальних змінних” у “спостережувальні” чи в індикатори. 
Безумовно, це складний і неоднозначний процес, який потребує немало уточнень і за-
уважень, які пов’язані з вирішенням трьох теоретико-методологічних непорозумінь: 
1) відбір індикаторів; 2) рівень вимірювання; 3) перевірка (валідність) вимірювання.
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включені у дефініювання конкретного поняття, то і концептуалізація де-
мократії (автократії) чи демократизації (автократизації) постає значною 
мірою сутнісно розмитим завданням. З огляду на те, що концептуалізація 
тісно процесуально пов’язана з науковою теорією та дійсною практикою, 
яку також оцінюють з точки зору теорії, то, на думку Л. Гутмана, нема 
сенсу сперечатися про те, що становить “правильне визначення”. Єдиний 
правильний висновок у тому, що науковці повинні уникати в ідеях тео-
ретичних крайнощів і дотримуватись методологічної “гнучкості”.

З огляду на теоретико-методологічні переваги та недоліки, в полі-
тології існує дві аргументовані традиції дефініювання демократії (авто-
кратії – або політичного режиму загалом): максималістська (“широка”) і 
мінімалістська (“вузька”). Тенденція до уточнення змісту поняття через 
“включення” у нього багатьох атрибутів – тобто максималістське визна-
чення – має два потенційні недоліки. По-перше, відбувається, з слів Г. Мун-
ка і Дж. Веркуйлена [565], перевантаження самої концепції і/чи зниження 
її корисності, внаслідок чого будь-яке аналізоване поняття часто не має 
емпіричної референтності (наприклад, у випадку оцінювання демократії 
може бути включення як атрибута демократії маркера соціальної спра-
ведливості). По-друге, навіть якщо референтні емпіричні дані наявні, 
максималістські визначення зазвичай настільки перевантажені, що вони 
мають мало аналітичних цілей (наприклад, якщо ринкову економіку роз-
глядають як визначальний атрибут демократії, тоді зв’язок із-поміж 
ринком і демократією не є питанням емпіричного дослідження).

Вирішення проблем максималістського підходу призводить до форму-
вання мінімалістського визначення, де взаємозв’язок між досліджувани-
ми маркерами та емпіричними даними є більш простим й адекватним. Од-
нак й у зазначеному випадку помічаємо окремі теоретико-методологічні 
непорозуміння. Якщо концепт занадто мінімалістський, тоді дослідники 
повинні оперувати додатковими атрибутами для його оцінювання/опе-
раціоналізації. Це робиться для того, щоб аналізовані кейси й емпіричні 
випадки були більш диференційованими і теоретично консолідованими. 
На цій основі побудовано одну із перших методик оцінювання демокра-
тії – модель Р. Даля або “модель поліархії”. У ній до уваги було взято два 
аналітичні індикатори: змагальність/конкуренцію й участь/включення1 

1 Р. Даль трактував “поліархію” як реальне наближення до “справжньої демо-
кратії”, яку він вважав “недосяжним ідеалом” політичного режиму сучасності. Річ у 
тім, що в умовах демократії влада/уряд повинна повною мірою реагувати на волю всіх 
своїх громадян. З огляду на це, виокремлено вісім “інституційних гарантій поліархії”: 
свободу організацій; свободу вираження; право голосу; право на державні посади; пра-
во на боротьбу за підтримку та голоси; наявність альтернативних джерел інформації; 
вільні та справедливі вибори; залежність державної політики від уподобань громадян. 
Гарантії поліархії було синтезовано у два унілатеральні/незалежні індикатори демо-
кратії – змагальність/конкуренцію і участь/включення.
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(ці індикатори сьогодні, здебільше у модифікованому вигляді, застосову-
ють й інші науковці). На основі цих індикаторів Р. Даль запропонував 
“матрицю” ідеальних типів політичних режимів сучасності (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
“Матриця” політичних режимів сучасності Р. Даля

Змагальність/Участь Низька Висока
Низька Закрита гегемонія Інклюзивна гегемонія
Висока Змагальна олігархія Поліархія

Якщо розраховувати вимогу наявності двох аналітичних індикаторів 
як засади поліархічності, тоді очевидно, що кількість поліархічних кра-
їн у світі є достатньо значною. Тому цей підхід потрібно доповнювати 
низкою уточнювальних ознак. Тим не менше, більшість творців індексів 
демократії пропонують саме процедурне визначення демократії, тому 
(на цій основі) й уникають проблем максималістської концептуалізації 
політичних режимів. З іншого боку, більшість так званих новітніх ком-
позитних (про них ітиметься в наступних параграфах) методик/індексів 
демократії опирається на максималістський (субстантивний/істотний) 
підхід (хоча це властиво різним методикам різною мірою).

Потрібно зазначити, що науковці розходяться у думках з приводу 
того, які політичні функції несе за собою демократія. Й. Шумпетер за-
хищав “мінімальне” (мінімалістське) визначення демократії, яке полягає 
у тому, що демократія – режим, у якому “політичні представники” 
змагаються за голоси виборців. Досить подібна позиція використана  
А. Пшеворські, М. Альварезом, Х. А. Чейбубом і Ф. Лімонгі, які у трак-
туванні демократії щодо уваги приймають винятково здатність “оспо-
рювати політичні рішення”. Інші вчені взагалі заперечують можливість 
того, що демократія вимагає прийняття багатьох “функцій демократії”, 
які роблять політичну конкуренцію значимою. Йдеться про звернення 
до особливостей виборчого права (Р. Даль, К. Боллен, М. Коппедж і  
В. Рейніке, П. Пакстон, Г. Мунк і Дж. Веркуйлен та інші), горизонталь-
ної підзвітності (Дж. Геррінг, Ф. Бонд, В. Брандт, К. Морено, М. Коппедж,  
Й. Елкіт, А. Хікен, С. Ліндберг, А. Перез-Лінан, С-Е. Скаанінг), грома-
дянських свобод (Л. Даймонд, Х. Лінц, С. Ліпсет тощо), соціальних прав 
і рівності (Е. Гідденс, Дж. Геррінг та інші) та навіть антикорупційних 
законів (К. Велзел та Р. Інглхарт).

Тому мінімалістські концепції використовують різні методологічні 
атрибути й індикатори для визначення рівня демократії і демокра-
тизації. В основі доробків М. Альвареза, Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі та  
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А. Пшеворські лежить такий маркер, як здатність “оспорювати” ді-
яльність органів влади на підставі виборів виконавчої і законодавчої 
гілок влади. З. Арат за основу бере декілька показників/індикаторів 
демократії: 1) участь (вибір представників законодавчої і виконавчої вла-
ди, а також ефективність законодавчої влади та змагальність процесу 
“номінації” кандидатів); 2) виключеність (усунення від участі певних груп 
громадян); 3) змагальність (партійна легітимність та партійна конкурен-
ція); 4) коерцитивність/примусовість. К. Боллен вибудував свою методику 
на основі двох індикаторів: 1) політичні свободи (свобода преси, свобода 
опозиційних груп, а також урядові санкції); 2) народний суверенітет 
(чесність виборів, вибір та ефективність представників виконавчої та 
законодавчої влади). Для конструювання індексу демократії М. Коппедж 
та В. Рейніке використали єдиний багатоскладовий індикатор – здатність 
оспорювати державні рішення, – що складається з кількох показників 
(вільні та чесні вибори, свобода організацій, свобода вираження, плюра-
лізм ЗМІ). М. Гасіоровські увагу приділив таким індикаторам, як кон-
курентоспроможність, включеність (участь), громадянські та політичні 
свободи. А. Хаденіус застосував механізм на підставі двох n-маркерних 
(з кількох маркерів) індикаторів: 1) вибори (виборче право, обрані/виборні 
органи й установи, значущість, відкритість, справедливість й ефективність 
виборів); 2) політичні свободи (свобода організацій, свобода вираження, 
свобода від примусу). Велику кількість індикаторів (про них йтиметь-
ся в наступних параграфах) було запропоновано такими теоретиками, як  
М. Маршал і К. Яггерс: змагальність політичної участі, регулювання 
політичної участі, змагальність у рекрутуванні представників виконав-
чої влади, відкритість у процесі рекрутування представників виконавчої 
влади, обмеження органів виконавчої влади. Дуже просту та зрозумілу 
методику запропонував Т. Ванханен. У її основу закладено лише два 
індикатори: конкуренцію (змагальність) та політичну участь. В основі 
підходу Ч. Боікса, М. Міллера та С. Розато також лежить “поліархіч-
ний” підхід, для конструювання якого визначено індикатори: 1) оспо-
рювання (формування уряду через чесні/справедливі вибори); 2) участь 
(мінімальний рівень виборчих прав).

На основі наукових теоретико-методологічних зіставлень і консолі-
дацій можна виокремлювати кілька груп підходів щодо розрахунків 
демократії і демократизації (а також автократії/автократизації). За ана-
лізованими компонентами (індикаторами) порівняльного аналізу можна 
виокремлювати три групи концептів: мінімальні (або мінімалістські), 
прості розширені (або максималістські) та модифіковані розширені (або 
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максималістські, проте з включенням індикатора виборчого права)1. Також 
варто виокремлювати кілька рівнів порівняльного аналізу політичних 
режимів сучасності: на підставі номінального розрахунку, ординарного 
(або порядкового) розрахунку, інтервального методу оцінювання, змі-
шування кількох рівнів/типів розрахунків2. На підставі кількісного 
відображення трансформованих результатів у дослідженні індикаторів 
різних підходів потрібно виділяти кілька груп концептів: дихотомічного 
відображення3, поліхотомічного відображення4 та безперервного відо-
браження5 або одновимірного відображення6, багатовимірного відобра-
ження7 й умовного відображення. Нарешті, за способом конструювання 
вимірювань виокремлюють такі групи концептів: модель агрегації та 
шкалювання; модель оцінки прихованого (латентного) політичного режиму; 
концепти з проблемами оцінювальних бар’єрів; концепти, в яких метод 
розрахунку впливає на результат8. Найчастіше ж підходи щодо індексуван-

1  Першу групу, наприклад, репрезентують доробки Й. Шумпетера (1950),  
М. Альвареза, Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі й А. Пшеворські (1996), Х. А. Чейбуба,  
Дж. Ганді та Дж. Вріланда (2010) тощо; другу групу – доробки Л. Даймонда, Х. Лінца 
та С. Ліпсета (1990), А. Г. Мунка та Дж. Веркуйлена (2002), Дж. Геррінга (2009) тощо; 
третю групу – доробки Ф. Катрайта та Дж. Вілі (1969), Р. Даля (1971), К. Боллена 
(1980), М. Коппеджа та В. Рейніке (1990), З. Арата (1991), Д. Альтмана й А. Переза-
Лінана (2002), Ч. Боікса (2003), Д. Лі та Х. Кіма (2003), С. Майнверінга, Д. Брінкса 
та А. Переза-Лінана (2007) та інших.

2  Перший рівень порівняльного аналізу, наприклад, репрезентують доробки  
М. Альвареза, Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі та А. Пшеворські; другий рівень – доробки  
З. Арата, М. Коппеджа та В. Рейніке, М. Гасіоровські, М. Маршала та К. Яггерса; 
третій рівень – доробки К. Боллена та Т. Ванханена; четвертий (змішаний) рівень – 
доробки А. Хаденіуса тощо.

3  Наприклад, розрахунки/доробки Дж. Сарторі (1987), С. Хантінгтона (1991), 
М. Альвареза, Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі та А. Пшеворські (1996), А. Пшеворські,  
М. Альвареза, Х. А. Чейбуба (2000), М. Голдера (2005), Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді і 
Дж. Вріланда (2010) та інших.

4  Наприклад, розрахунки/доробки М. Гасіоровські (1996), Х. Лінца й А. Степана 
(1996), Д. Колліера та С. Левіцькі (1997), Л. Даймонда (2002), К. Бовмана, Ф. Лехоука 
і Дж. Магоні (2005), А. Хаденіуса і Я. Теорелла (2007), С. Майнверінга, Д. Брінкса й 
А. Переза-Лінана (2007), С. Левіцькі та Л. Вея (2010) та інших.

5  Приміром, напрацювання Ф. Катрайта (1963), К. Боллена та Р. Джекмана (1989), 
З. Елкінса (2000), М. Маршала та К. Яггерса (2010) тощо.

6  Наприклад, доробки К. Боллена (1980), Д. Пемстейна, С. Месерве та Дж. Мел-
тона (2010) та інших.

7  Наприклад, ідеї Р. Даля (1971), К. Боллена та П. Пакстон (2000), Д. Альтмана 
й А. Переза-Лінана (2002), Т. Ванханена (2005), М. Коппеджа і А. Альвареза (2008), 
М. Міллера (2010) та інших.

8  Модель агрегації та шкалювання репрезентують, наприклад, доробки  
М. Коппеджа та В. Рейніке (1990), К. Боллена (1993), К. Гледітча і М. Ворда (1997),  
К. Боллена та П. Пакстон (2000), А. Г. Мунка та Дж. Веркуйлена (2002), Ш. Треєра 
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ня політичних режимів сучасності варто розподіляти на підставі природи 
індикаторів, які застосовують у порівняльному аналізі, на об’єктивні та 
суб’єктивні. 

У першій групі доробків вимірювання різних політичних режимів (а 
найперше демократій) проводять на основі об’єктивних виборчих й інсти-
туційних індикаторів. Взірцями цих підходів є індекси демократії М. Аль-
вареза, Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі, А. Пшеворські, а також Т. Ванханена. 
Їхні індикатори трактують як загальновідомі й доступні в історичному 
вимірі для різних рівнів наукового аналізу. Крім того, вони потребують 
мінімальної інтерпретації дослідниками. Недоліками таких доробків 
уважають те, що вони охоплюють лиш один або кілька ракурсів демокра-
тії (у цьому зрізі найчастіше використовують “вузьке”/мінімалістське 
трактування демократії). Тобто їм зазвичай бракує валідності/надійності. 
Наприклад, зі слів М. Богаардса, під виборами потрібно розуміти не лише 
їхні результати, а й правила їхнього проведення. 

Другу групу доробків репрезентують суб’єктивні методики, які за-
сновано на “індикаторах сприйняття” (англ. perceptions-based indicators). 
Із-поміж них варто, найперше, виокремлювати доробки з приводу ефек-
тивності урядування/режимів, які свого часу запропонували Д. Кауф-
манн, А. Краай і М. Маструцці, а також багато інших. Спільним їхнім 
моментом є те, що вчений змушений робити певне обізнане (поінформо-
ване) судження про ракурси демократії/автократії в тій або іншій країні 
на підставі використання вторинних джерел і даних окремих експертів. 
Така логіка особливо помітна у випадку проектів “Свобода у світі” (орга-
нізації “Freedom House”), індексу поліархії М. Коппеджа та В. Рейніке, 
“Політії IV” тощо (про них детально йтиметься згодом). Позитивний мо-
мент суб’єктивних підходів – те, що вони особливо надійні/валідні. Проте 
вони менше, ніж об’єктивні методики, надійні/вірогідні. Крім того, часто 
складними є процедури конвертування вторинних (експертних) даних 
у крос-елементні рейтинги демократії (чи інших політичних режимів).

Тому найбільш оптимальний варіант – комбінування об’єктивних 

та С. Джекмана (2008), Д. Пемстейна, С. Месерве та Дж. Мелтона (2010) тощо. Мо-
дель оцінки прихованого (латентного) політичного режиму представляють, наприклад, 
напрацювання К. Боллена (1980), К. Боллена та Б. Гренджіна (1981), К. Боллена та  
Р. Джекмана (1989), М. Коппеджа й А. Альвареза (2008), Ш. Треєра і С. Джекмана 
(2008), М. Міллера (2010), Д. Пемстейна, С. Месерве та Дж. Мелтона (2010) тощо. Кон-
цепти із проблемами оцінювальних бар’єрів застосовано в ідеях М. Богаардса (2010), 
Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді та Дж. Вріланда (2010) тощо. Концепти, в яких метод роз-
рахунку впливає на результат, є основою доробків К. Боллена (1980), К. Боллена та  
Б. Гренджіна (1981), З. Елкінса (2000), Ч. Боікса (2003), Г. Каспера і К. Туфіса (2003), 
Ш. Треєра і С. Джекмана (2008), М. Богаардса (2010), Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді,  
Дж. Вріланда (2010) та інших.
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і суб’єктивних підходів до оцінювання політичних режимів, зокрема 
різновидів і рівнів демократії. Такий методологічний крок можна про-
водити двома шляхами: на основі поєднання сильних і слабких сторін 
різних підходів у “єдиний індекс”, а також на основі їхньої окремішньої 
інтерпретації (це було помічено в доробках Д. Пемстейна, С. Месерве і  
Дж. Мелтона [585] й у проекті “Різноманіття демократії” [419]).

Разом із цим, зазначена типологія підходів щодо порівняльного оці-
нювання рівнів демократії/автократії та демократизації/автократизації 
не цілком відображає сутнісного змісту аналізованої проблеми. З огляду 
на це, доцільно запропонувати більш детальний розгляд деяких доробків 
у цьому ракурсі. Задля цього (в силу неможливості розгляду всіх підходів 
у межах посібника, а також зважаючи на те, що це має бути предметом 
окремішнього розгляду) пропонуємо проаналізувати окремі методики 
(деякі в історичному зрізі – оглядово, а деякі в теоретико-методологічному 
вимірі – поглиблено) аналізу політичних режимів сучасності (спочатку 
у контексті національних політичних режимів сучасності, а згодом – в 
площині субнаціональних політичних режимів) у часовій послідовності.

2.2. Історія становлення кількісних/якісних методів 
вимірювання політичних режимів сучасності

Перші спроби виміряти рівень демократії та автократії (політичних 
режимів) не виходили за межі формальних аспектів політичних систем 
і ґрунтувалися винятково на аналізі їхніх інституційних характеристик.  
Ф. Катрайт побудував індекс політичної демократії (індекс політичного роз-
витку) на основі ознак/критеріїв демократичного формування законодавчої 
та виконавчої влади. Країни (у 60–х роках ХХ століття) розраховува-
лись за оціночною шкалою від “0” до “3” балів. Для найвищої оцінки 
демократичності, за Ф. Катрайтом, достатньо щоби: 1) нижня палата 
(однопалатний парламент) складалась із представників двох або більше 
політичних партій (урядових партій), а партійна меншість (опозиція 
або опозиційні партії) становила не менше 30 % від усіх депутатських 
мандатів; 2) державою керував глава виконавчої влади, призначений 
на підставі багатопартійної конкуренції або обраний всенародно на за-
гальних виборах1.

1  На схожих засадах також було проведено крос-національні дослідження полі-
тичної демократії такими науковцями, як Д. Лернер і С. Ліпсет. Умовною подібністю 
підходів була бінарність, а не безперервність трактування демократії (тобто країни 
визначались як “демократії” або як “недемократії”).
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Згодом Д. Нейбауер, ґрунтуючись на економічній моделі демократії 
Е. Даунса і моделі поліархії Р. Даля, запропонував так званий індекс де-
мократичної дії. Як метод вимірювання демократії, вчений використав дві 
основні змінні: електоральну рівність й електоральну конкуренцію. Під 
час побудови індексу також брали до уваги такі показники: відсоток 
дорослого населення з правом голосу; рівність представництва; інформа-
ційна рівність; конкуренція (тривалість перебування при владі доміну-
ючої партії та середній відсоток голосів, отриманих владною партією). 
За допомогою цих індикаторів Д. Нейбауер провів емпіричний аналіз 
23 країн. Отримані оцінки було об’єднано в індекс демократичної дії, 
а висновки використано задля аналізу зв’язку демократії та соціально-
економічних умов розвитку.

 К. Боллен ініціював індекс політичної демократії, ґрунтуючись на 
розумінні демократії як системи взаємозв’язків еліт та нееліт. В умовах 
демократії політична влада еліти мінімізована, а політична влада нееліти 
максимізована. К. Боллен виділив дві характеристики демократії: політич-
ні свободи і народний суверенітет (виражений в електоральному процесі). 
Індикаторами політичних свобод стали: 1) свобода преси (у десятибальній 
шкалі); 2) свобода опозиції (у чотирибальній шкалі); 3) урядові санк-
ції (за кількістю таких санкцій). Народний суверенітет вимірювали за 
такими параметрами: справедливість виборів; виборність виконавчої і 
законодавчої влади. Кожний індикатор індексу лінійно трансформувався 
в оцінки від “0” до “100” балів. Країни ранжували за середнім значенням 
оцінок окремих індикаторів. Загалом варто зауважити, що підхід К. Бол-
лена не є процедурним, оскільки він не опирався на такий індикатор, як 
вибори1. 

Р. Джекман повернувся до методики бінарного аналізу, внаслідок 
чого дуже актуальним стало виокремлення лише двох політичних ре-
жимів – демократичного і недемократичного/автократичного. Зокрема 
було наголошено на концепті стабільності політичного режиму та припу-
щенні про взаємозв’язок між політичним режимом і рівністю розподілу 
доходів2, а також з’ясовано, що бінарний аналіз політичних режимів 

1  Підхід недостатньо пов’язаний із практикою. Операціоналізація даних у ньому за-
снована на тому, що політичні права та політичні свободи є двома центральними вимірами 
демократії. Проте невідомим залишається той момент, чи режим, що захищає політичні 
права та свободи, зводить до мінімуму політичну владу еліт та максимізує владу нееліт. Ця 
проблема є базовим недоліком більшості “непроцедурних” визначень і вимірювань демократії/
автократії. 

2  Методологічною основою підходу стали зауваження Ф. Катрайта, Б. Мура та К. де 
Швейніца про те, що більш тривалі країни демократичніші, ніж менш тривалі. Аргументова-
но, що існує різниця впливу на нерівність розподілу доходів двох чинників: типу політичної 
системи та тривалості/стабільності політичного режиму. 
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породжує чимало проблем. По-перше, було аргументовано, що зіставлен-
ня демократії/автократії і стабільності призводить де неінтерпретованих 
асоціацій. По-друге, було зазначено, що демократія є “концептуально без-
перервною”, тому вона найкраще повинна вимірюватись саме в “умовах 
безперервності”.

Одну із моделей вимірювання рівня демократії ініціював Е. Мюллер. На-
уковець запропонував термін “інавгурація демократії”. Це часова змінна та 
перші вибори, які повністю задовольняють чотири критерії: 1) виконавча 
влада повинна бути обрана всенародно чи бути відповідальною перед 
всенародно обраним парламентом (або провідною палатою парламенту); 
2) мають відбутись хоча б два цикли послідовних вільних/справедливих 
конкурентних виборів; 3) принаймні половина населення має мати право 
голосу (такий показник був актуальним для аналізованого автором часу); 
4) факт поваги до свободи висловлювань і зібрань. Виконання усіх запро-
понованих вимог свідчить, на думку Е. Мюллера, про демократичність 
аналізованого режиму1.

Модель вимірювання демократії на макро- та індивідуальному рів-
ні (так званий новий індекс демократизації) 1991 р. в рамках проекту 
“Барометр нових демократій” залропонував К. Херпфер [306]. Автор до-
тримувався трансформаційного (одночасно на заміну модернізаційному, 
транзитологічному і структурному) підходу розуміння демократизації (по-
ряд з маркетизацією і формуванням громадянського суспільства) у постко-
муністичних країнах Європи (на які й було спрямовано його дослідження). 
В основу вимірювання демократії було покладено підтримку і готовність 
до прийняття демократичних принципів населенням як вияву форми по-

1  На цій основі вчений запропонував методику розрахунку стабільності демокра-
тичних режимів. Було введено три змінні, які свідчать про перспективи стабілізації 
демократичних режимів: 1) демократичний (як стабільний) режим; 2) переривання 
демократичного режиму (тимчасове призупинення дії демократичних принципів і 
свобод); 3) крах демократичного режиму (заміна демократичного режиму автократич-
ним або втрата державою через війну влади над значною частиною населення). Якщо 
критерії демократії жодного разу не траплялись, тоді остання жодного разу так і не 
була “інавгурована”. Також не вважався демократичним політичний режим, у якому 
“інавгурація демократії” відбувалась одного разу, проте відразу після цього система 
зміщувалась до переривання чи взагаі краху демократичного режиму (понад 20 років). 
Індекс демократії Е. Мюллера було розраховано двома способами. Перший – на під-
ставі логарифму показників досвіду демократій у різних країнах. Другий – на основі 
конструювання класифікаційної кривої з приводу стабільності демократії у різних кра-
їнах світу в зрізі таких складників: недемократичні країни (жодного року демократії); 
нові демократії (1–19 років досвіду демократії); відносно нові демократії (20–39 років 
досвіду демократії); відносно давні демократії (40–59 років досвіду демократії); дуже 
давні демократії (більше 60 років досвіду демократії).
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літичного режиму. А тому індекс демократизації визначав, які конкретно 
прошарки населення серед електорату тієї чи іншої країни можна було 
віднести до громадян, що підтримували демократію чи заперечували її 
(тобто до “демократів” та “недемократів”). Індекс демократизації визначав 
ступінь прихильності громадян до демократії як до форми правління та 
суспільної свідомості, а тому окреслював ступінь демократизації країни 
загалом1. На підставі апробації індексу демократизації щодо посткомуніс-
тичних країн Європи К. Херпфер показав, що: 1) чим вищий рівень освіти 
громадян, тим більша підтримка демократії; 2) міське населення більше 
підтримує демократію, ніж сільське населення; 3) чим більш вкорінена 
демократія у першому посткомуністичному поколінні, тим вищі шанси 
консолідації демократії у майбутньому; 4) чоловіки більше підтримують 
демократію, ніж жінки.

Пізніші спроби виміряти рівень демократії та автократії (політичних 
режимів) часто виходять за межі лиш інституційного аналізу формальних 
атрибутів політичних систем. Наприклад, це притаманно для індексу 
політичної демократії К. Бовмана, Ф. Лехоука і Дж. Магоні [393], які 
запропонували вимірювати демократію на основі п’яти індикаторів: гро-
мадянського верховенства, політичних свобод, змагальних виборів, по-

1  Індекс демократизації вимірювали за дев’ятьма маркерами: 1) негативне сприйняття 
колишнього комуністичного режиму ; 2) позитивна оцінка сучасного політичного режиму; 
3) усвідомлення перспектив демократичності парламенту; 4) підтримка демократичного 
парламенту (у контексті ставлення до розпуску парламенту та заборони політичних партій);  
5) підтримка авторитарного лідера (у контексті ставлення до покращення політичного 
управління за допомогою розпуску парламенту та приходу до влади сильного лідера з 
авторитарними методами управління; 6) підтримка військового режиму (у контексті 
ставлення до військового авторитаризму, якби він був більш ефективним, аніж чинний 
політичний режим); 7) підтримка монархії як альтернативи республіканізму (у ракур-
сі можливого повернення/переходу країни до монархічного правління); 8) ставлення 
щодо повернення до колишнього комуністичного політичного режиму; 9) оптимізм 
із приводу майбутнього демократії (через сприйняття ефективності демократичного 
режиму з вільними виборами і багатопартійністю за останні п’ять років). Методологія 
К. Херпфера окреслила максимальний індекс демократизації в “10” балів (показник 
“10” балів означав, що особа є “демократом” за всіма дев’ятьма маркерами індексу; 
показник “1” означав, що особа є “недемократом” з дев’яти складників індексу демо-
кратії). Відповідно вчений виділив чотири групи опитаних: демократи – 9, 10 балів,  
помірні демократи – 8, помірні недемократи – 7, недемократи – 1–6 балів. Також було 
зазначено, що якщо в країні понад 60 % населення становлять прихильники демократії, 
можна говорити про консолідовану демократію; якщо відсоток таких людей у струк-
турі населення коливається від 40 до 60, демократія перебуває в процесі становлення; 
а якщо відсоток таких людей до 40, то країна є недемократичною (але одночасно й не 
обов’язково трансформується). До 1998 р. із-поміж посткомуністичних країн Європи 
консолідованими демократіями стали лише Польща, Чехія та Угорщина. Недемокра-
тіями залишались Білорусь, Латвія, Литва, Росія та Україна [233, 306].
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літичної участі та національного суверенітету1. Втім, учені керуються 
розумінням демократії, як ступеня, до якого політична влада еліти (на 
основі членства у виконавчій, законодавчій і судовій гілках, лідерства 
партіями, органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами, 
профспілками та релігійними організаціями) мінімізована, а політична 
влада нееліти максимізована. Саме тому рівень політичної демократії – 
це відносний баланс влади між елітою та неелітою, який очевидний з 
приводу гарантування політичних свобод та політичних прав (як синтезу 
чотирьох індикаторів демократії поза сферою дії політичних свобод). 
За такою логікою було виокремлено три різновиди політичних режимів: 
демократичні, напівдемократичні й недемократичні/автократичні.

Схожий підхід до вимірювання політичних режимів сучасності за-
пропонували С. Майнверінг, Д. Брінкс і А. Перез-Лінан [544]. Наприклад, 
дослідники вважають і доводять, що факт застосування представницької 
демократії можна перевірити лиш через виконання чи порушення чоти-
рьох індикаторів: відкритих і чесних змагальних виборів глави уряду/
президента і/чи парламенту (нижньої палати парламенту за умови біка-
мералізму); виборчого права у більшості дорослого населення2 (неза-

1  Кожний індикатор політичної демократії піддають перевірці аналітичними мар-
керами: 1) громадянське верховенство – з приводу того, чи можуть обрані посадовці 
здійснювати владу без перешкод збройних сил, чи можуть обрані посадовці здійснювати 
владу без неконституційних перешкод з боку інших обраних посадовців; 2) політичні 
свободи – з приводу, чи громадяни можуть організувати партії, союзи або групи інтере-
сів, чи громадяни можуть використовувати ЗМІ для вільного висловлення політичних 
поглядів; 3) змагальні вибори – з приводу того, чи існують та діють правові норми (про 
своєчасні і регулярні вибори, відповідний вибір кандидатів, таємне голосування, “рівну 
вагу” голосів виборців), які регулюють чесні вибори, чи правові норми не забезпечують-
ся силою (без залякування і насильства); 4) широка участь – з приводу того, чи право 
голосу вільне від правових обмежень, чи значна частина населення насправді голосує; 
5) національний суверенітет – з приводу того, чи система влади становить “самовря-
дівну” державу, чи обрані посадовці здійснюють політику без прямої обструкції з боку 
іноземних (формальних та неформальних) суб’єктів політики. Кожний індикатор пере-
віряють за шкалою від “0” до “1” балу (проміжний результат – “0,5” бала) у напрямі 
посилення політичної демократії. Після цього отримані результати зводять до спільного 
мінімального знаменника (аналітичний кейс отримує оцінку політичної демократії, яка 
сумірна найнижчому показнику з розрахованих індикаторів). Всі індикатори потрібні 
для політичної демократії, але деяких індикаторів недостатньо для доведення цього на 
практиці (це означає, що демократія настільки реальна, наскільки реальний її найслаб-
ший індикатор). Саме тому фактично політичні режими можуть бути демократичними 
(“1” бал), напівдемократичними (“0,5” бала) або недемократичними (“0” балів).

2  У багатьох демократичних країнах мають місце винятки у контексті виборчих 
прав, зокрема стосовно недієздатних осіб. Натомість, якщо більшість населення (біль-
шість громадян) “усунута” від права голосу, тоді режим не може вважатись демокра-
тією, а повинен бути означений як “змагальна олігархія” (за Р. Далем). Найвідоміший 
приклад такого політичного режиму існував у Південно-Африканській Республіці аж 
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лежно від класових, етнічних, гендерних, релігійних, освітніх та інших 
соціополітичних поділів у країні); захищеності політичних прав/грома-
дянських свобод1; реальності керівних повноважень виборних посадовців 
(а не їхньої підміни невиборними, військовими, релігійними чи іншими 
політичними акторами). Тому зрозуміло, що запропоноване вимірювання 
політичних режимів (у контексті перевірки демократії) є процедурним, 
хоч і заснованим на громадянських правах, політичних свободах та/чи 
ефективності функціонування політичної системи. Поєднання результа-
тів перевірки індикаторів у цілісний індекс – це причина виокремлення 
типів політичних режимів сучасності: демократії, напівдемократії та 
автократії. У демократіях не відбувається порушення жодного з інди-
каторів. У напівдемократіях відбувається тільки часткове порушення 
одного або декількох індикаторів2. В автократіях відбувається суттєве 
порушення декількох індикаторів. Загалом у запропонованому підході 
позиціонування режимів проведено в конкретній аналітичній перспективі, 
а не інтервально. Тобто не зважають на те, що політичний режим може 
видозмінюватись і набувати різних форм3.

Однією зі спроб вимірювання та порівняльного аналізу політичної 
демократії стала методика М. Коппеджа, А. Альвареза та К. Малдонадо 
[421]. Вчені, йдучи методологічно за Р. Далем, зазначають, що головні 

до кінця апартеїду (було імплементовано вільні та справедливі вибори, але участь у них 
приймали лише представники “білої” меншості). Також варто зважати на “історичне 
трактування” виборчого права, адже ще навіть після Другої світової війни часто у жі-
нок не було виборчого права, але це не вважалось недемократичним. Річ у тім, що, зі 
слів Дж. Маркоффа, демократія характеризується як “змінювальна парадигма”, хоча 
деякі її принципові постулати, зокрема вибори та свободи, незмінні.

1  Ліберальна складова демократії, яка проявляється у захисті та виконанні політичних 
прав і громадянських свобод, обов’язкова у сучасному трактуванні демократії. Демократію, 
яка зважає на ліберальні цінності, вважають “повною”. На противагу Л. Даймонд, В. Мер-
кель і Ф. Закарія апробували концепт “обмеженої” демократії, яка є “проблемним” варіан-
том політичного розвитку внаслідок незахисту прав та свобод. С. Майнверінг, Д. Брінкс та  
А. Перез-Лінан зазначають, що такі режими недемократичні у “повному” розумінні, а тому 
повинні трактуватись як “напівдемократичні” або “автократичні”.

2  Виділення напівдемократій у концепті С. Майнверінга, Д. Брінкса та А. Переза-Лінана 
стало наслідком дослідження країн Латинської Америки, в яких у багатьох кейсах відбу-
валось єднання принципів електоральності й авторитаризму. З цього приводу Д. Колліер та 
С. Левіцькі [418] запропонували термін “зменшені підвиди” демократії. Продемонстрована 
специфіка була притаманна значній кількості країн світу спочатку після 1945 р., потім 
після 1978 р., а згодом й після 1991 р. Це імплементувало виокремлення в політологічних 
дослідженнях концепту “гібридних режимів”.

3  Наприклад, станом на 1999 р. із-поміж країн Латинської Америки, які були 
об’єктом дослідження С. Майнверінга, Д. Брінкса та А. Переза-Лінана, було виокремлено 
одинадцять демократій (Аргентину, Бразилію, Болівію, Чилі, Коста-Ріку, Домініканську Рес-
публіку, Еквадор, Сальвадор, Панаму, Уругвай, Венесуелу), сім напівдемократій (Колумбію, 
Гватемалу, Гондурас, Мексику, Перу, Нікарагуа та Парагвай) і одну автократію (Гаїті).
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вимірами демократії – політична змагальність (конкуренція) та політична 
відкритість (включеність). Унаслідок цього ранню версію своїх досліджень 
науковці (серед них М. Коппедж і В. Рейніке) назвали “вимірюванням 
поліархії”. У ній на підставі урахування двох вимірів або індикаторів де-
мократії було запропоновано чотири маркери останньої: чесні вибори, 
свободу організацій, свободу вираження та плюралізм ЗМІ1. У більш 
пізній версії науковці (серед них М. Коппедж, А. Альварез і К. Малдонадо) 
виокремили вже 13–15 маркерів демократії, які (на відміну від попередніх 
розрахунків) було згруповано в методику багатовимірного порівняльного 
аналізу2. Унаслідок цього впроваджено трихотомічну класифікацію полі-
тичних режимів на демократичні, авторитарні та тоталітарні, а також 
типологізовано їх (на підставі ймовірної відповідності цих режимів ключо-
вим принципам поліархічності – змагальності/конкуренції та відкритос-
ті/участі) на такі форми, як: поліархії, авторитарні режими без виборів/
традиційні монархії (переважно це бюрократично-авторитарні режими, а 
також режими обмеженого авторитарного плюралізму, для яких зовсім/
майже не властиві змагальність/відкритість), авторитарні режими з ви-
борами, включні (інклюзивні) гегемонії (переважно тоталітарні режими, 
які мобілізують своє населення без конструювання жодної змагальності/
відкритості) і змагальні олігархії (своєрідні “предемократичні” політичні 
режими з елементами змагальності, проте за відсутності відкритості)3. 
Було аргументовано, що рівень демократичності/поліархічності не за-
лежить від різновидів конституційних систем, дво- чи багатопартійності, 
рівня економічного розвитку.

1  Ще більш ранню спробу у цьому теоретико-методологічному напрямі виконали 
К. Боллен та Б. Гренджін. У ній було апробовано шість маркерів поліархії. В обидвох 
випадках порівняльні вимірювання проводили за допомогою шкали Гутмана – струк-
турованого інтерв’ювання чи анкетування на основі бінарних розрахунків (наприклад, 
“так” чи “ні”), які в підсумку ранжували в певному порядку.

2  Зокрема, стадіально проаналізовано 191 країну світу в 1950–2000 рр. У різ-
ні періоди відбувалось застосування різної кількості маркерів: 1) на першому етапі 
(1950–1971) –13 індикаторів; 2) на другому етапі (1972–1988) – 15 індикаторів; 3) на 
третьому етапі (1981–2000) – 14 індикаторів. У розрахунках застосовано методики: 
факторний аналіз (пояснювальний і підтверджувальний факторний аналіз), лінійна 
трансформація (або “ротація”) факторів, метод головних компонент, попередній і ви-
рішальний (фінальний) порівняльний аналіз. 

3  Станом на 1985 р. поліархіями були Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Італія, 
Коста-Ріка, Норвегія, США, Фінляндія, ФРН, Франція, Швейцарія, Швеція тощо; 
авторитарними режимами без виборів/традиційними монархіями – Бангладеш, Бах-
рейн, Буркіна-Фасо, Гана, Гвінея, Ефіопія, Катар, Нігерія, Оман, Саудівська Аравія 
тощо; включними (інклюзивними) гегемоніями – Болгарія, Заїр, Камерун, Малі, НДР, 
Руанда, Румунія, Того, Сирія, СРСР, Чехословаччина тощо. Станом на 1985 р. не було 
репрезентовано змагальних олігархій. Після 1991 р. до них варто зачислити Росію, 
Вірменію, Киргизстан тощо.
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Досить цікаву методику оцінювання демократичності розвитку за-
пропонували спочатку М. Альварез, Х. А. Чейбуб, Ф. Лімонгі й А. Пше-
ворські [366], а згодом перевірили та доповнили Х. А. Чейбуб, Дж. Ганді 
та Дж. Вріланд [414]. Методика сконструйована на основі виконання чи 
порушення чотирьох індикаторів: наявності виборної посади президента/
глави виконавчої влади; наявності виборного парламенту (нижньої палати 
парламенту у випадку бікамералізму); участі двох і більше партій у полі-
тичній конкуренції/змагальності за головні державні посади; чергування 
при владі за принципами електоральної конкуренції/змагальності. Тому 
зрозуміло, що в методиці апробовано вузьке/мінімальне (мінімалістське) 
трактування демократії на одному вимірі поліархічності Р. Даля – зма-
гальності або конкуренції у тому зрізі, що опозиція має шанси перемогти 
на виборах. Більше того, саме тому й використано ідею А. Пшеворські 
про трактування демократії як політичного режиму, в якому політичні 
партії програють вибори, а чергування при владі окреслено як “презумп-
цію доказів” змагальності/конкуренції. Остання регламентована трьома 
специфічними вимірами: результатами невизначеності, незворотності та 
повторюваності1. Виконання або ж порушення індикаторів стало причи-

1  Невизначеність – ймовірність, що принаймні один з членів владної партії 
(коаліції) не зможе повернутись у ту ж партію (коаліцію) після чергових/дострокових 
виборів. Незворотність – припущення з приводу того, що хто би не виграв вибори, 
завжди буде можливість отримання ним/нею посади (в умовах демократії результати 
виборів повинні бути незворотними навіть у разі перемоги опозиції). Повторюваність –  
факт, що будь-які вибори є повторювальними (згідно з зауваженям Х. Лінца про те, 
що демократія – “тимчасовий уряд”). Разом з цим, з методики виключено такі виміри 
політичного режиму, як: соціально-економічні показники розвитку країни; підзвіт-
ність, відповідальність та представництво (у контексті реакції влади на вподобання 
громадян); політичні права та громадянські свободи; політична участь; параметри 
громадянсько-військових відносин у країні (це означає, що: в одних “демократіях” 
можливе співіснування громадянської та військової вертикалей влади “без інтеракцій”; 
у других “демократіях” можливе здійснення так званої “преторіанської політики”, коли 
військова влада повною мірою підконтрольна громадянській владі; в третіх “демокра-
тіях” можливе домінування військової влади над громадянською владою). Саме тому 
часто зазначають, що методика Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді та Дж. Вріланда похідна від 
методик Й. Шумпетера та Т. Ванханена. У них відбувається ототожнення демократії 
та вільних справедливих виборів, які сприяють чергуванню при владі незалежно від 
наявності або відсутності політичних прав та громадянських свобод та наявності або 
відсутності так званих “резервних доменів” (які перебувають під контролем невибор-
них акторів). Проте, за словами Т. Л. Карл, “чистий електоралізм” (прирівнювання 
демократії до змагальних/конкурентних виборів) оминає інші фундаментальні виміри 
демократії, наприклад, народовладдя. Річ у тім, що змагальні вибори без широкого 
виборчого права можуть характеризувати й олігархічні предемократичі або расові/ет-
нічні ексклюзивні політичні режими. Виборча система не є інструментом ліберальної 
демократії, якщо вона не захищає права і свободи людини та громадянина. Прикладом 
такого сценарію у 1958–1966 рр. була Аргентина, де було заборонено Хустісіалістську 
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ною дихотомічного виокремлення демократій і недемократій (інших ре-
жимів виділено не було з огляду того розуміння, що як така, наприклад, 
наполовину демократія неможлива; більше того, менше недемократичний 
режим автоматично не стає більше демократичним режимом). Демократіями 
означено усі політичні режими, в яких відбуваються вибори президента/
глави виконавчої влади і парламенту (нижньої палати парламенту), існує 
більше однієї партії та відбувається чергування при владі (хоча би в ретро-
спективі). Недемократіями означено усі інші випадки режимів1.

Дещо відмінну, хоча за своєю суттю також дихотомічну, методику 
типологізації політичних режимів запропонували Ч. Боікс, М. Міллер 
та С. Розато [388]. У ній за основу було взято правило про те, що де-
мократією може бути лише той режим, в якому передбачено політичну 
участь і можливість оспорювати політичні рішення. Це означає, що: 
більшість дорослих чоловіків і жінок (до Другої світової війни лише чо-
ловіків) повинна мати право голосу; виконавча влада повинна обиратись 
на основі прямого або непрямого всенародного волевиявлення і бути 
відповідальною перед виборцями чи всенародно обраним парламентом 
(нижньою палатою парламенту); парламент (нижня палата парламенту 
в умовах бікамералізму), а також виконавча влада (у випадку всенарод-
ного обрання) має формуватись за результатами вільних і справедливих 
виборів2. Так виокремлено масиви демократичних і недемократичних (або 

(пероністську) партію (��), внаслідок чого людей було позбавлено можливості голо-(��), внаслідок чого людей було позбавлено можливості голо-��), внаслідок чого людей було позбавлено можливості голо-), внаслідок чого людей було позбавлено можливості голо-, внаслідок чого людей було позбавлено можливості голо-
сувати за найпопулярнішу політичну силу. Зворотний кейс упродовж 1955–1990 рр. 
становила Японія: у ній відбувались чесні та справедливі змагальні вибори, проте не 
відбувалось чергування при владі, оскільки електорат залишався задоволеним функ-
ціонуванням політичної системи, в якій домінувала Ліберальна демократична партія 
(LD�). За методикою Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді та Дж. Вріланда останню потрібно 
було би класифікувати як недемократичний режим, хоча цього не зроблено з огляду 
на ліберальний вимір політичного процесу в Японії (який не визначено індикатором 
вимірювання демократичності розвитку в аналізованому підході).

1  Інші дослідники вважають, що дихотомічна класифікація виправдовує себе 
тільки у західних індустріалізованих країнах і не працює в транзитних суспільствах, 
зокрема в Латинській Америці, Центральній і Східній Європі тощо. Багато випад-
ків “чистого електоралізму” не можуть трактуватись як демократичні та не підпа-
дають під категорію недемократичних або автократичних. Більше того, Л. Даймонд,  
Дж. Хартлін, Т. Л. Карл, Г. О’Доннелл, С. Валенсуела зауважують, що різні кейси не 
влаштовують вимоги змагальних виборів, проте часто підпадають за іншими індикаторами 
до категорії демократій. Тому дихотомічний підхід є надто “грубим” і не показує всієї 
різноманітності інституційного розвитку політичних режимів сучасності. Річ у тім, що 
атрибути автократії та демократії можуть бути взаємопов’язаними, а їх перемішування 
становить “сіру зону” та “посередницьку межу” взаємозв’язку автократії і демократії.

2  Для емпіричної перевірки виокремлених маркерів застосовано різноманітні іс-
нуючі бази/банки даних інших дослідників. Унаслідок цього було проаналізовано 213 
країн світу (не завжди сумірно у часі) впродовж 1800–2007 рр.
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автократичних) політичних режимів. Крім того, запропоновано роз-
рахунки додаткових атрибутів розвитку політичних режимів, зокрема в 
контексті специфіки транзиту до демократії чи відкату від демократії, 
тривалості політичних режимів у тій чи іншій країні світу. Внаслідок 
цього аргументовано, що політичний режим є динамічною, а не статич-
ною категорією1.

Одну з новітніх методик вимірювання різновидів (і рівнів) політичних 
режимів сучасності запропонували Дж. Геррінг, М. Коппедж та Й. Елкіт (й 
інші науковці) [472]. Від попередніх методик запропонована відрізняєть-
ся, насамперед, тим, що спрямована не на агрегацію індикаторів демократії 
в єдиний аналітичний вимір, а на їхню дисагрегацію. Внаслідок цього 
запропоновано не одностороннє, а багатогранне визначення демократії як 
засади формування багатовимірного індексу її вимірювання. В його основу 
було закладено п’ять рівнів аналізу демократії: формування загального кон-
цепту демократії (так званої “демократії з великої буки”), окреслення 
моделей демократії (електоральної, ліберальної, учасницької та егалі-
тарної2), вимірювання демократії та її моделей, виокремлення компонентів 
демократії та її моделей, а також визначення індикаторів демократії та 
її моделей. Всі моделі демократії об’єднано спільними (хоча не одна-
ково важливими у кожній моделі демократії) індикаторами: вільними 
та чесними виборами, широким виборчим правом, інститутами захис-
ту демократії (зокрема громадянськими свободами) та електоральною 
змагальністю. Унаслідок цього виокремлено таку категорію, як “вимір 
демократії” – тобто набір принципів та складників, які детермінують 
кожну модель демократії3. Натомість, серед компонентів демократії 

1  Наприклад, Німеччина в період 1870–1918 рр. розрахована як автократична 
країна: у ній відбувались змагальні вибори парламенту та було імплементовано уні-
версальне виборче право серед чоловіків, проте канцлер (уряд) був відповідальним 
винятково перед імператором (главою держави). Натомість, Веймарська Німеччина 
розрахована як демократична, адже в ній відповідальність уряду було передбачено 
перед всенародно обраними органами влади. Цікавий випадок становить і Сполучене 
Королівство. У цій країні з 1832 р. відбуваються змагальні вибори парламенту та пе-
редбачено відповідальність уряду перед парламентом, проте лише з 1885 р. принаймні 
кожний другий чоловік отримав право голосу. Тобто спочатку Сполучене Королівство 
було автократією, а згодом почало демократизуватись.

2  Про ці та інші концепти демократії детально йтиметься у наступних розділах.
3  Принципами моделі електоральної демократії (моделі суперництва/конкуренції, 

мінімальної/мінімалістської моделі чи реалістичної моделі), згідно з ідеями Р. Даля,  
А. Пшеворські та Й. Шумпетера, є здатність оспорювати політичні рішення, вертикаль-
на підзвітність та правління більшості. Складниками моделі електоральної демократії є 
вільні та чесні вибори, багатопартійна система, функціонування інститутів, які здатні 
забезпечувати електоральну конкуренцію/змагальність. Принципами моделі лібераль-
ної демократії, за словами Р. Даля, Ф. Гаєка, С. Гордона та М. Вайла, є обмеженість 
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виділено: інклюзивне громадянство (ступінь, до якого громадяни і жителі 
країни захищені законом); відкритість до участі; фактична участь; регу-
лярні вибори; вільні вибори; чесні вибори; верховенство права; законодавча 
незалежність; судова незалежність; виконавчі ліміти; партійний розви-
ток; розвиток медіа; громадянські свободи; розвиток самоврядування; 
розвиток громадянського суспільства; соціальна рівність. Синтез ком-
понентів різних моделей демократій на різних рівнях аналізу конверто-
вано у групи індикаторів (як суми окремих маркерів) демократії, серед 
яких виокремлено такі: суверенітет, голосування, вибори, судова влада, 
законодавча влада, виконавча влада, партії та партійні системи, ЗМІ, 
групи громадянського суспільства, місцеве самоврядування, громадянські 
свободи, а також соціальна рівність (для емпіричної перевірки кожної 
групи індикаторів застосовано існуючі бази/банки наукових і статистич-
них даних різних дослідників/організацій).

Результати багатовимірного вимірювання демократії було розшире-
но у проекті “Різноманіття демократії” (англ. “V-Dem” – “Varieties of 
Democracy”), керівниками якого є М. Коппедж, Дж. Геррінг і С. Ліндберг 
[420]. Дослідники зазначають, що демократія (як цілісний концепт) є 
гетерогенною категорією, адже різні демократичні режими розвиваються/
функціонують по-різному (політично й соціально-економічно). Внаслідок 
цього аргументовано, що кожний варіант (модель) демократії повинен бути 
окреслений на підставі спеціального індексу. Не заперечено того, що пев-
ній країні різною мірою властивими можуть бути різні варіанти (моделі) 
демократії (деякі з них характеризуються більшою, а деякі меншою якіс-
тю демократії – детально про якість/ефективність демократії йтиметься 
у наступних розділах). Модифікуючи ідеї Дж. Геррінга, М. Коппеджа 
та Й. Елкіта, автори проекту “Різноманіття демократії” запропонували 
такі варіанти демократії: електоральний, ліберальний, учасницький, 

системи урядування, верховенство права, індивідуальні права, горизонтальна підзвіт-
ність, децентралізація влади. Серед складників ліберальної демократії виокремлено 
громадянські свободи, обмеження політичної влади, прозорість політичного процесу. 
Принципами моделі учасницької демократії, зі слів Б. Барбера, А. Фунга, Е. О. Райта 
та К. Пейтмана, є урядування людей, відповідальність і участь громадян. Складники 
же моделі учасницької демократії розподіляються на групи: 1) електоральні (відбір 
кандидатів, виборче право, явка виборців та референдуми); 2) консультативні (слухання 
та дорадчі органи); 3) громадянського суспільства (групи інтересів, соціальні рухи, а 
також громадські об’єднання); 4) інформаційні (медіа, прозорість, громадянська сво-
бода, необмеженість дискусій); 5) місцевого самоврядування. Магістральний принцип 
моделі егалітарної демократії – рівність. З її складників, на думку Е. Бернштейна, 
Р. Дворкіна, Ч. Ліндблома, Т. Мейера, К. Оффе, А. Сена та С. Макферсона, варто ви-
окремлювати: 1) електоральні; 2) політичні; 3) представницькі; 4) класові; 5) ліберальні.
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егалітарний, мажоритарний, консенсусний, деліберативний1. Кожний з 
них становить специфічний, але самостійно недостатній, варіант розумін-
ня демократії як “правління людей/народу”. З огляду на це, очевидно, 
що цілісне розуміння демократії повинне вибудовуватись на синтезі її 
окремих варіантів/моделей2.

Попри зазначені підходи до кількісного та якісного вимірювання 
чинних (чи нечинних) політичних режимів, у сучасній політології іс-
нує декілька традиційних (використовуваних) й апробованих підходів до 
практичного оцінювання політичних режимів і їхньої типологізації на 
демократії та автократії (авторитарні і тоталітарні політичні режими). 
Одночасно варто зважати на дві класифікаційні криві розуміння того, як 
проходять трансформаційні перетворення (в “позитивному” та “негативно-
му” наповненні – а точніше, в напрямі “до” демократії або у напрямі “від” 
демократії): 1) лінійна (на основі оцінювання змінюваності атрибутів по-

1  Про принципи електоральної, ліберальної, учасницької та егалітарної демократії 
було зазначено у методиці Дж. Геррінга, М. Коппеджа та Й. Елкіта (див. вище). До них 
повторно повертатись не потрібно. Натомість, потрібно окреслити принципи мажори-
тарної, консенсусної та деліберативної демократії. Принципами моделі мажоритарної 
демократії є суверенна воля більшості, “превалювання багатьох людей над кількома 
людьми”. Складниками моделі мажоритарної демократії, зі слів В. Баджехота, Г. Фор-
да, А. Лейпхарта, В. Ловелла та В. Вільсона, є централізація та концентрація влади за 
результатами змагальних виборів, сильні/централізовані партії, мажоритарні виборчі 
системи (пропорційні виборчі системи з високими електоральними бар’єрами), унітар-
ний державний устрій. Принципами моделі консенсусної (плюралістичної) демократії 
є множинність вето-акторів та максимальна кількість політичних перспектив на проти-
вагу прийняттю рішень вузькою більшістю. Магістральними складниками цієї моделі 
демократії, зі слів А. Лейпхарта та Дж. Менсбріджа, є пропорційна виборча система, 
фракціоналізована (з великої кількості дрібних партій) партійна система, суперкваліфі-
кована більшість у процесі формування урядових кабінетів (часто урядів національної 
єдності та великих коаліцій), розподіл виконавчої та законодавчої влади, федеративний 
державний устрій. Принципами моделі деліберативної демократії є узгодженість по-
літичних рішень та їх спрямованість на загальне благо. Магістральними складниками 
цієї моделі, зі слів Д. Хелда, Дж. Коена, Й. Елстера, Дж. Фішкіна, А. Гутманна та  
Д. Томпсона, Ю. Хабермаса та К. Оффе тощо, є приватні переваги та преференції, гро-
мадський контроль, дорадчі органи (слухання, панелі, асамблеї, суди тощо).

2  Виокремлення варіантів демократії – лише перший етап формування індексу 
демократії. Другий етап – це ідентифікація “компонентів середнього рівня”. Третій 
етап – це ідентифікація індикаторів, емпіричних посилань та окремих компонентів. Усі 
індикатори мають форму номінальних даних (класифікації, текстові/кількісні дані) або 
порядкових/інтервальних шкал. Деякі з них апелюють до правових аспектів політій, а 
деякі – до фактичних аспектів політій. Загалом М. Коппедж, Дж. Геррінг і С. Ліндберг 
пропонують близько 400 індикаторів. Їх поділено на три групи: 1) індикатори з наявних/
сучасних джерел (інші бази даних та вторинні ресурси); 2) індикатори зі специфічних 
джерел з окремих країн; 3) індикатори, які сконструйовані через експертні оцінки по 
країнах; 4) індикатори на основі кумуляції трьох попередніх типів індикаторів.
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літичних режимів у тих чи інших країнах та вибірках країн з плином 
політичного часу); 2) нелінійна (через оцінювання рівня демократизації 
й аналогічно автократизації в конкретних країнах або вибірках країн у 
чітко визначений момент часу).

Оскільки у посібнику відбувається зосередження уваги на операці-
оналізації політичних режимів у різних (у тім числі пострадянських 
перехідних) країнах, то доцільно наголосити, що уявлення про ліній-
ний або векторний розвиток демократії є надто передчасним. Поняття 
переходу чи транзиту піддається все більшому сумніву, оскільки деякі 
пострадянські країни зовсім нікуди не “переходять”, а просто створюють 
нові зразки консолідованих/усталених, але одночасно недемократичних 
політичних режимів. З сумною іронією сприймаються сьогодні окремі 
визначення демократичного транзиту, які дуже часто репрезентують 
політичні еліти так званих перехідних країн, наприклад, у Східній 
Європі, як “широка сіра зона”, “дефектна чи гібридна демократія” або 
“мутантна демократія” (про окремі концепти політичних режимів сучас-
ності йтиметься у наступних розділах посібника). Річ у тім, що в дуже 
великій кількості (більшості) посткомуністичних країн (а не тільки у 
країнах Східної Європи та Центральної Азії) 15–20 років тому відбув-
ся сплеск небаченої політичної активності. Суспільство з натхненням 
звільнялося від комуністичної ідеології, люди вперше почали серйозно 
цікавитися політичними новинами і вчитися брати участь у політичному 
житті своїх країн. Проте пройшло 5–7 років та настала “втома” або, як 
вважають деякі вчені, просто “протверезіння та звільнення від ілюзій”. 
Протестна енергія якщо не вичерпалася, то сьогодні підтримується не 
вірою в демократичні перетворення, а неприйняттям “несправедливої   
влади” (як наслідку радянського періоду політичного розвитку). Оче-
видно те, що посткомуністичні трансформації у багатьох випадках не 
стали зразком транзиту в бік демократії. А, по суті, ми маємо приклади 
автократичних режимів, зусилля яких більше спрямовані на зміцнення 
своєї авторитарності і на те, щоб максимально нейтралізувати будь-які 
“зазіхання” суспільства на владу (не кажучи про офіційне тлумачення 
опозиції). Вищесказане різною мірою та в різній часовій перспективі 
стосується розглянутих у посібнику країн і вибірок країн світу. Щоб це 
зрозуміти, розглянемо декілька стереотипізованих методик вимірювання 
рівнів та різновидів політичних режимів сучасності, а також їхніх по-
літичних наслідків, зокрема проектів “Свобода у світі”, “Політія IV”, 
індексу демократизації Т. Ванханена та “індексу демократії” організації 
“The Economist Intelligence Unit”.



 83Демократія/автократія, демократизація/автократизація: виміри і наслідки...

2.3. Громадянські права та політичні свободи  
у дослідженні політичних режимів сучасності  

організації “Freedom House” (проект “Свобода у світі”)

Одним із прикладів комплексних досліджень політичних режимів 
сучасності є проект “Свобода у світі”, який проводить організація 
“Freedom House” (укр. “Будинок свободи”). Ця неурядова та некомер-
ційна організація стала наслідком об’єднання 1941 р. багатьох струк-
тур, які виникли на початку Другої світової війни в США для боротьби 
з політикою ізоляціонізму (“Кільце Свободи”, “Боротьба за свободу”, 
“Комітет захисту Америки шляхом надання допомоги союзникам”). Із-
поміж ініціаторів, а також головних натхненників створення організації 
була дружина американського президента Е. Рузвельт. Очолив органі-
зацію Дж. Філд. Офіційною метою організації проголошено протидію 
ідеології нацизму. Під час Другої світової війни члени “Freedom House” 
взаємодіяли зі ЗМІ, виступали з різними ініціативами, зокрема, про 
підтримку емігрантів, расову інтеграцію у збройних силах і створення 
ООН1. З початком “холодної війни” організація була переорієнтована 
на боротьбу з поширенням комунізму, обмеженнями свободи, громадян-
ських і політичних прав. Як стверджують деякі дослідники, фінансову 
підтримку організації розпочали надавати американські урядові фонди 
(а звідси й лунали звинувачення у тому, що діяльність “Freedom House” 
вели “в інтересах уряду США”). Та все ж офіційною є інформація, 
згідно з якою фінансування організації проводять фонди братів Бредлі,  
С. Скайф та Дж. Сороса, уряд США та деякі інші країни за допомо-
гою різних грантів. Причому останні мають значну частку в бюджеті 
організації (так, 2006 р. бюджет організації становив 26 млн доларів). 
Діяльність організації контролює Рада опікунів, що складається з пред-
ставників бізнесу, профспілок, колишніх політичних діячів, учених, 
письменників, журналістів тощо. Хоча деякі члени ради народжені в 
інших країнах, проте усі вони сьогодні є громадянами США. З січня 
2009 р. главою Ради опікунів є В. Тафт. Виконавчим директором є  
Д. Крамер. Членами ради в різний час були З. Бжезинські, Ж. Кірк-
патрік, С. Хантінгтон, С. Форбс та інші.

1  Деякі дослідники зазначають, що “Freedom House” 1940 р. підтримувала “план 
Маршалла” і створення НАТО. Також організація була дуже критично налаштована 
проти маккартизму. У 50–ті та 60–ті роки минулого століття вона підтримала в США 
“рух за громадянські права”, зокрема Андрія Сахарова та інших радянських дисидентів. 
“Freedom House” помагала посткомуністичним країнам у створенні незалежних ЗМІ, 
неурядових аналітичних центрів, інститутів виборчої політики.
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Упродовж 90–х років ХХ ст. “Freedom House” розширила географію 
наявності, відкривши бюро в Угорщині, Йорданії, Казахстані, Киргизстані, 
Узбекистані, Польщі, Сербії, Тунісі, Україні. У 1999 р. “Freedom House” 
створила “Американський комітет за мир в Чечні” (зараз називається 
“Американський комітет за мир на Кавказі”), членами якого були чи є, 
приміром, колишній радник американського президента з національної 
безпеки З. Бжезинські, колишній держсекретар США О. Хейг, колишній 
конгресмен С. Солерс, колишній глава ЦРУ Дж. Вулсі та інші. У 2002 р. 
організація заснувала в Угорщині за допомогою Агентства США з між-
народного розвитку (USAID) інтернет-сервіс для неурядових організацій 
у Центральній і Східній Європі.

Сьогодні “Freedom House” позиціонує себе як “незалежну неурядову 
організацію, що підтримує поширення свободи у світі”, називає себе 
“ясним голосом демократії та свободи для всього світу”1. Організація 
не асоціює себе з Демократичною або Республіканською партією США, 
а також підтримує мирні громадянські ініціативи у суспільствах, де сво-
боди немає або є під загрозою. “Freedom House” протистоїть тим силам, 
які намагаються обмежити універсальне право людей бути вільними, та 
є “каталізатором свободи, демократії й верховенства права за допомогою 
аналітичної діяльності, поширення своїх поглядів та конкретних дій” з 
приводу виконання тих чи інших проектів і досліджень.

Найбільшу активність “Freedom House” розгорнула в країнах Цен-
тральної та Східної Європи, Центральної Азії і на Близькому Сході, 
відкривши тут свої бюро. Останнім часом її діяльність у деяких країнах 
зазначених регіонів ускладнена: бюро звинувачують у приховуванні ін-
формації про програми малих грантів, “подвійних стандартах” стосовно 
правозахисної діяльності, “зборі специфічної інформації для дестабіліза-
ції політичної обстановки”. Крім того, за останній період організація діяла 
як “агент підтримки” громадян у тих країнах, де відбувались революції, 
зокрема в Сербії, Україні, Грузії, Киргизстані, Єгипті, Тунісі тощо2.

“Freedom House” є ініціатором проведення таких дослідницьких 
(та щорічних) проектів: “Свобода у світі”, “Свобода в мережі”, “Свобода 
преси”, “Нації в транзиті” і “Країни на роздоріжжі” (аналізуватимуться у 

1  Раніше організація була проти диктатури в Центральній Америці і Чилі, апар-
теїду в Південній Африці, придушення Празької весни, радянської війни в Афганіс-
тані, геноциду в Боснії та Руанді, грубого порушення прав людини на Кубі, в Бірмі, 
Китайській Народній Республіці й Іраку.

2  У Йорданії “Freedom House” працювала, щоб зупинити насильство серед жінок; в 
Алжирі вона шукала справедливості для жертв тортур; в Узбекистані діяла проти жор-
стокої диктатури. “Freedom House” була критичною до Саудівської Аравії та Чилі (при 
Августо Піночеті), класифікуючи їх як “невільні” країни. Крім того, різкій критиці було 
піддано апартеїд у Південній Африці та військові диктатури в Латинській Америці.
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цьому і наступних розділах посібника – залежно від проблематики). Але 
дослідницька діяльність організації не обмежується лише ними. Зокрема, 
були запропоновані й інші проекти: “Права жінок на Близькому Сході та 
в Північній Африці” (2010); “Просування порядку денного свободи: час 
для перекалібрування” (2006) – проаналізовано тенденції розвитку демо-
кратії після перемоги “Хамасу” в Палестині та хвилі насильства в Іраку; 
“Найгірші із найгірших: найрепресивніші суспільства світу в 2005 році” 
(2005); “Свобода у країнах Африки на південь від Сахари” (2006); “Свобода 
в Америці” (2006); “Права жінок у країнах Близького Сходу і Північної 
Африки: арабський переклад” (2006); “Як здобувається свобода: від гро-
мадянської боротьби до міцної демократії” (2005); “Зміцнення лідерства 
США в Організації Об’єднаних Націй” (2002) тощо.

У зрізі порівняльного аналізу політичних режимів сучасності у 
цьому розділі звертаємось до відомого проекту організації – “Свобода у 
світі”. У 50–х роках ХХ ст. “Freedom House” приступила до реалізації 
розрахунків “Баланс свободи” (англ. “Balance Sheet of Freedom”), що до-
сить поверхнево оцінював політичні тенденції в країнах світу з погляду 
впливу на стан свободи у них. У 1973 р. цей проект був розширений 
і отримав нову назву – “Свобода у світі” (англ. “Freedom in the World”). 
Його методологію розробив представник Вашингтонського університету  
Р. Гастіл. Для ранжування країн дослідник застосував так звані рейтинги 
політичних прав і громадянських свобод, унаслідок яких запропоно-
вано поділяти країни на “вільні”, “частково вільні” і “невільні”. Полі-
тичні права оцінюють на основі трьох категорій – електоральний процес, 
політичний плюралізм і участь, функціонування системи влади (чи 
моделі урядування). Громадянські свободи оцінюють на основі чотирьох 
категорій – свобода вираження та віросповідання; асоціативні й органі-
заційні права; верховенство права; особиста (персональна) автономія та 
індивідуальні права.

Результати проекту розпочали публікувати на щорічній основі спо-
чатку у журналі “Свобода на випуск”, а з 1978 р. – у вигляді окремих 
книг. У 1989 р. був значно розширений штат експертів, що дало змогу 
організації представляти більш змістовні звіти з країн. У методоло-
гічному поясненні стосовно проекту “Свобода у світі” зазначено, що 
стандарти у галузі політичних прав і громадянських свобод, яких до-
тримується організація у своїх проектах, зафіксовані у Загальній декла-
рації прав людини і “застосовні щодо всіх країн і територій незалежно 
від географічного положення, етнічного і релігійного складу населення, 
рівня економічного розвитку”.

Кожній країні вибірки присвоюється числовий рейтинг за шкалою від 
“1” до “7” балів з політичних прав та громадянських свобод. “1” бал 
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свідчить про найвищий ступінь оцінюваної категорії, а “7” балів – на 
найнижчий ступінь певної категорії. Згодом суму рейтингів за двома 
оцінюваними категоріями ділять і виводять такий показник, що свід-
чить про індекс свободи у конкретній країні. Утім рейтинг детерміно-
вано загальною кількістю у 100 балів (максимально), які кожна країна 
може отримати у плані 25 конкретних питань до експертів з окремих країн:  
10 питань з приводу політичних прав й 15 – з приводу громадянських 
свобод – у вимірі від “0” до “4” балів за кожне питання (“0” свідчить про 
найнижчий показник свободи, а “4” – про найвищий). Так відбувається 
визначення переваги і рейтингу свободи: вільні країни – від “1,0” до “2,5”; 
частково вільні країни – від “3,0” до “5,0”; невільні країни – від “5,5” до 
“7,0”. У 2013 р. проект стосувався 195 країн і 14 залежних чи спірних 
територій. Як і кожен інший, зазначений проект аналізує дані за попередній 
рік: якщо проект вийшов 2012 р., то він стосується ситуації 2011 року, 
якщо вийшов 2013 р. – то стосується 2012 року тощо.

Загалом, визначення “свободи у світі” організацією “Freedom House” 
ведеться на підставі універсалістського підходу (не зав’язаного на куль-
турній парадигмі). Так, методологія опитувань експертів ґрунтується на 
базових стандартах політичних прав і громадянських свобод, які передба-
чені Загальною декларацією прав людини. Ці стандарти в опитувальному 
характері стосуються усіх випадків. Саме це стає підставою порівняння 
“Свободи у світі” з іншими методиками вимірювань політичних режимів, 
зокрема з проектом “Політія”. Крім того, як зауважує А. Пшеворські, це 
є основою широкого розповсюдження проекту “Freedom House” у світі, 
а також його розвитку та критики.

Окреме місце в методиці займає категорія “електоральна демократія”. 
Для того, щоб країну вважати електоральною демократією, мають ви-
конуватись дві вимоги: 1) не менше “7” балів (з “12” можливих) щодо 
трьох запитань у категорії політичні права щодо субкатегорії виборчий 
процес; 2) не менше “20” балів (з “40” можливих) стосовно всіх десяти 
запитань у категорії політичні права. Крім того, для того, щоб говорити 
про електоральну демократію, мають виконуватись й інші передумови:  
1) повинна існувати змагальна багатопартійна система; 2) загальне ви-
борче право для усіх дорослих громадян (за винятком тих обмежень, 
які країни можуть законно встановлювати стосовно громадян як санкції 
за кримінальні злочини); 3) регулярні вибори, які проводять в умовах 
таємного голосування, розумної безпеки голосу та відсутності масових 
фальсифікацій виборців; 4) значний суспільний доступ партій до електо-
рату через засоби масової інформації та відкриті політичні кампанії тощо. 
Такий термін, як “електоральна демократія”, відрізняється від такого термі-
ну, як “ліберальна демократія”: насамперед у тому, що в останньому до 
уваги береться ще й наявність значного масиву громадянських свобод. 
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У процесі опитування всі вільні країни світу кваліфіковані як елек-
торальні та ліберальні демократії. Проте лише окремі частково вільні 
країни кваліфіковані як електоральні демократії, хоча вони не є лібе-
ральними демократіями. Як свідчать результати табл. 2.2, кількість 
(або відсоток) вільних країн у світі впродовж 1975–2013 рр. зростає 
(за винятком 2011–2012). Кількість (або відсоток) же частково вільних 
країн залишається стабільним. Очевидний висновок полягає у тому, 
що постійно відбувається зменшення відсотку тих країн, які означені, 
згідно з проектом “Свобода у світі”, як невільні. Сьогодні їх 25 %. По-
рівняно з 1990 р. збільшилась кількість електоральних демократій. Це 
пояснюється значною мірою тим, що після розпаду Радянського Союзу 
і соціалістичної моделі розвитку виникло багато нових суверенних дер-
жав. Однак навіть попри це, у 1995–2013 рр. кількість електоральних 
демократій у світі переважно стабільна. А це аргументовано свідчить 
про те, що в країнах світу відбулось, хоч і незначне, реформування з 
приводу проблеми вільних виборів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2
Класифікація країн за проектом “Свобода у світі” (1975–2013) [456]1

Рік
Вільні

країни (%)
Частково вільні

країни (%)
Невільні

країни (%)
Електоральні

демократії (%)
19751 41 (27%) 48 (32%) 63 (41%) –
1980 51 (32%) 54 (33%) 56 (35%) –
1985 53 (32%) 59 (35%) 55 (33%) –
1990 61 (37%) 44 (26%) 62 (37%) 69 (41%)
1995 76 (40%) 61 (32%) 54 (28%) 113 (59%)
2000 85 (44%) 60 (31%) 47 (25%) 120 (63%)
2005 89 (46%) 54 (28%) 49 (26%) 119 (62%)
2010 89 (46%) 58 (30%) 47 (24%) 116 (60%)
2011 87 (45%) 60 (31%) 47 (24%) 115 (59%)
2012 87 (45%) 60 (31%) 48 (24%) 117 (60%)
2013 90 (46%) 58 (30%) 47 (24%) 117 (60%)

Загалом динаміку змін у зрізі співвідношення проходження країн від 
нижчого рівня свободи до вищого (або ж навпаки) зображено на рис. 2.12.

1 Роки у таблиці стосуються років проведення дослідження. До уваги не взято 
даних, які стосуються спірних територій.

2  2011 р. ситуація покращилась у таких країнах: Туніс, Бірма, Кот-д’Івуар, Гва-
темала, Італія, Лівія, Нігер, Сінгапур, Таїланд. 2011 р. ситуація погіршилась у таких 
країнах: Гамбія, Бахрейн, Греція, Угорщина, Ліван, Нікарагуа, Пуерто-Ріко, Саудівська 
Аравія, Сирія, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Західна Сахара, Ємен (тут йдеть-
ся винятково про рейтинги за проектом “Свобода у світі”). 2012 р. (за результатами 
дослідження у 2013 р.) покращення помітне у випадку Лівії, Тунісу, Бірми, Тонги, 
Єгипту, Зімбабве, Гвінеї, Молдови, Грузії, Таїланду, Танзанії, Чорногорії тощо. 2011 р. 
ситуація погіршилась у таких країнах: Малі, Мадагаскар, Гамбія, Бахрейн, Україна, 
Ефіопія, Еритрея, Руанда, Бурунді, Гондурас, Шрі-Ланка тощо.
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У регіональному контексті ситуація виглядає так (табл. 2.3).

Таблиця 2.3
Реалізація проекту “Свобода у світі” на регіональному рівні (2012)1

Регіон
Вільні 
країни

Частково вільні 
країни

Невільні 
країни

Америка 24/69/711 10/28/28 1/3/1
Азія й Океанія 17/43/45 14/36/15 8/21/40
Центральна і Східна Європа, 
Центральна Азія

13/45/28 9/31/18 7/24/54

Близький Схід, Північна Африка 1/6/2 6/33/35 11/61/63
Екваторіальна і Південна Африка 11/22/13 18/37/51 20/41/36
Західна Європа 24/96/85 1/4/15 –
У середньому, % країн 46 28 26

Єдиний регіон, де не репрезентовано невільних країн, – Західна 
Європа. Крім того, тут представлено й найбільше вільних країн. Най-
більше невільних країн у Північній Африці, а також на Середньому 
Сході. Найбільше частково вільних країн в Екваторіальній і Південній 
Африці. У випадку посткомуністичних країн Європи ситуація така, як 
зображено у табл. 2.4.

1 Порядок подачі даних: спочатку кількість країн, потім відсоток цих країн в ана-
лізованому регіоні, потім відсоток населення цих країн від всього населення в регіоні.

 
Рис. 2.1. Динаміка покращення і погіршення свободи у світі (2002–2011)
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Таблиця 2.4
Свобода у посткомуністичних країнах Європи (1993–2012)1

Країна 1993 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0*1 2,0*
Естонія 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0* 1,0*
Латвія 3,0 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0* 2,0*
Литва 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0* 1,0*
Польща 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0* 1,0*
Румунія 4,0 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0* 2,0*
Словаччина 3,5 2,5 1,5 1,0 1,0 1,0* 1,0*
Словенія 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0* 1,0*
Угорщина 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5* 1,5*
Чехія 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0* 1,0*
Середні дані 2,4 2,0 1,7 1,2 1,3 1,4 1,4

Південно-Східна Європа
Албанія 3,0 3,5 4,5 3,0 3,0 3,0* 3,0*
Боснія і Г-на 6,0 6,0 4,5 3,5 3,5 3,5* 3,0*
Косово – – – – 4,5 4,5 4,5
Македонія 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0* 3,0*
Сербія – – – 2,5 2,0 2,0* 2,0*
Хорватія 4,0 4,0 2,5 2,0 1,5 1,5* 1,5*
Чорногорія – – – – 2,5 2,5* 2,5*
Югославія 6,0 6,0 4,0 – – – –
Середні дані 4,4 4,6 3,8 2,8 2,9 2,9 2,8

Східна Європа
Азербайджан 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Білорусь 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5
Вірменія 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,5
Грузія 5,0 4,5 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0*
Молдова 5,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0* 3,0*
Росія 3,5 3,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
Україна 4,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5* 3,5*
Середні дані 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,6 4,5

Найбільш помітна тенденція полягає у тому, що країни Центральної, 
а також Південно-Східної Європи значно демократизувались (у середньо-
му) впродовж 1993–2012 рр. – на відміну, наприклад, від країн Східної 
Європи, в яких відсоток свободи у цей період скоротився (за винятком 
Грузії, Молдови, України). Помічено також кореляцію, що Централь-
на Європа вдвічі “вільніша”, ніж Південно-Східна Європа, а Південно-

1 * – позначення країн, які 2011 і 2012 рр. (за даними від 2012 і 2013 рр.) трак-– позначення країн, які 2011 і 2012 рр. (за даними від 2012 і 2013 рр.) трак- позначення країн, які 2011 і 2012 рр. (за даними від 2012 і 2013 рр.) трак-
тувались як електоральні демократії.
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Східна Європа вдвічі “вільніша”, аніж Східна Європа. Цікаво й те, що 
впродовж 2005–2012 рр. зменшення свободи властиве для всіх регіонів 
(хоча й не для всіх країн, а, приміром, для Болгарії, Латвії, Угорщини, 
Албанії, Вірменії, а також України). За даними на 2012 р., помічено 
вагоме позитивне зміщення Грузії. 

Разом із тим, є багато запитань з приводу того, наскільки ж ней-
тральною є методика та методологія проекту “Свобода у світі”. Дискусію 
розпочав К. Боллен 1986 р., а 1992 продовжили Т. Джабіне та П. Клауде. 
Перший, наприклад, зауважує, що “жодної критики ... не показано для 
систематичних зміщень у всіх рейтингах. Більшість доказів складається з 
неофіційних даних з невеликої кількості випадків. Те, чи Р. Гастіл засто-
совує їх як систематичні чи спорадичні, є відкритим питанням”. Узагалі 
“індекс свободи” детермінований сильним і позитивним (принаймні на  
80 %) узгодженням з іншими вимірами демократії, про що наголосили 
С. Майнверінг, Б. Брінк і А. Перез-Лінан. У відповідь на це Р. Гастіл 
зауважує, що частіше помітна не критика “індексу свободи”, а органі-
зації “Freedom House”. Дослідник зазначає, що в проектах організації 
більше акцентовано на свободах, а не на тому, як вони реалізовуються. 
Ця примітка співзвучна з ідеєю А. Пшеворські з приводу США: тут гро-
мадяни можуть вільно створювати політичні партії та голосувати; навіть 
під час президентських виборів дві партії між собою “діють в унісон”. 

С. Майнверінг зауважує те, що індекс свободи має дві систематичні 
похибки: 1) “бали за ліві ідеї затьмарені” політичними міркуваннями; 
2) зміни в оцінюваннях інколи обумовлені змінами в їхніх критеріях, 
а не змінами в реальних умовах. Під час оцінювання країн Латинської 
Америки “індекс свободи” дуже сильно і позитивно корелює з індексом 
А. Пшеворські й індексом С. Майнверінга.

Додаткову критику проекту запропоновано Д. Джіанноне. Автор 
апелює до досліджень Дж. Сарторі та зазначає, що термін, який він 
запропонував (йдеться про “концептуальні натяжки”), властивий також 
і проекту “Свобода у світі”. Д. Джіанноне зазначає, що згідно з ідеями 
Т. Ландмана та Дж. Хаусерманн, “індекс свободи у світі” використано 
як інструмент для вимірювання демократії, належного управління та 
прав людини, створюючи тим самим концептуальні натяжки – тому 
це є однією з основних причин “втрати точності конотації”. Крім того, 
вчений вказує на проблему агрегації. Д. Джіанноне цитує висновок  
Г. Скобла, Л. Вайсберга та інших про те, що “сума громадянських 
свобод на рівні “4” і політичних прав на рівні “2” – це те ж, що і сума 
громадянських свобод на рівні “2” і політичних прав на рівні “4”, хоча 
змістовна інтерпретація цих різних комбінацій відрізняється”. Третій 
критичний момент полягає у тому, що в проекті немає специфічності і 
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строгості конструювання, “недостатній рівень прозорості та відтворю-
ваності шкали”. Про це наголошують А. Хаденіус та Я. Теорелл. Крім 
того, до цього зауваження звертаються Дж. Мунк та Дж. Веркуйлен: 
“сукупність даних, запропонованих “Freedom House”, має сприйматись 
в основному на віру”, бо “чинники не становлять набору правил коду-
вання, а джерела інформації не визначені з достатньою точністю, дані 
не доступні для незалежних вчених” [565]. Як наслідок, у праці “По-
літичні й ідеологічні аспекти у вимірюванні демократії: кейс “Freedom 
House” (2010 р.), в якій було розглянуто зміни у методиці з 1990 р.,  
Д. Джіанноне висновує, що “у зв’язку зі змінами в методології із плином 
часу та суворим взаємозв’язком між методологічними та політичними 
аспектами, дані від “Freedom House” не забезпечують безперервних й 
політично нейтральних часових рядів, а тому вони й не повинні вико-
ристовуватися для перехресного аналізу…”. Разом із тим, організація 
відповідає, що вона розробила чимало методологічних змін для адаптації 
до мінливої ідеї про політичні права та громадянські свободи.

Спроба поділяти країни за шкалою від “1” (як абсолютно “вільні”) 
до “7” балів (як абсолютно “невільні”) з використанням єдиної, але без 
локальних особливостей, методики провокує й іншу критику та зазнає 
опір не лише політиків, а й в академічних колах. Виставлення первин-
них (використовуваних у дослідженні для перечислення та шкалювання 
від “1” до “7”) оцінок від “0” до “4” з різнопланових питань у галузі 
політичних прав й громадянських свобод можна охарактеризувати як 
вираження загальної думки групи авторитетних у своїй області дослід-
ників. Ця думка не є універсальною, що визнається представниками 
“Freedom House”. Розглядаючи питання, на які відповідають залучені 
організацією експерти, варто прокоментувати деякі з них. У секції 
“політичні права” містяться, приміром, питання (розкриваються за 
допомогою додаткових питань): “Чи обирається глава уряду або інший 
вищий посадовець на вільних та чесних виборах?”, “Чи є справедли-
вими виборчі закони та виборча система?”. Потрібно мати на увазі, 
що трактування “свободи”, “чесності” та “справедливості” можуть за-
лежати не тільки від ступеня компетентності експерта, а й від його 
політичних установок й системи цінностей, що навіть може обернутись 
необ’єктивністю у порівняльній оцінці. Крім того, формулювання й 
деяких інших питань є потенційно спірними.

Для комплексного аналізу та оцінки ситуації в країнах світу залучено 
десятки аналітиків та авторитетних наукових консультантів. “Freedom 
House” визнає, що в цьому підході наявна частка суб’єктивності, проте 
стверджує, що суб’єктивність згладжується процедурами ранжування 
країн. Тим не менше, таке ранжування, яке ґрунтується на сприйнятті 
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залучених дослідників, консультантів та штату “Freedom House”, може 
призвести до ідеологізації рейтингів. Для створення звітів по країнах, 
якими супроводжуються зведені рейтинги всіх країн і територій світу, 
використовують матеріали преси (як національної, так і міжнародної), 
дані неурядових організацій, дослідницьких центрів (у тім числі соціо-
логічні опитування). Крім того, автори цих звітів застосовують особисті 
зв’язки в професійному середовищі, відвідують об’єкти дослідження. Але 
навіть авторитетним експертам, які використовують усі наявні у них 
ресурси для оцінки ситуації в країнах світу, вкрай складно виконати 
поставлене завдання. Вони безсумнівно знають “свої” країни, але інтер-
претація, що відбувається, може виявитися політично ангажованою. Саме 
тому дуже часто проект організації “Freedom House” (а точніше методику 
Р. Гастіла) вважають такою, що може вести до “ідеологізації рейтингу” 
свободи у світі [186, c. 41]. З приводу вказаного індексу демократизації 
український дослідник А. Зельницький вказує, що кількісні показники 
рейтингів (з чотирьох окремих напрямів) зводяться у загальний індекс 
демократизації країни лише на макрорівні. А тому критерії рівня демо-
кратизації мають бути більш точними, a суб’єктивні оцінки експертів 
мають бути замінені на об’єктивні показники [85, c. 158].

Зазначені недоліки проекту “Свобода у світі”, очевидно, мають пояс-
нюватись (принаймні частково) тим, що він з’явився у розпал “холодної 
війни” й адаптований щодо умов біполярного світу. Хоча, за твердженням 
“Freedom House”, методологію проекту періодично переглядає спеціаль-
ний комітет, розподіл держав і територій на “вільні”, “частково вільні” 
та “невільні” незмінний.

2.4. Змагальність, участь, індекс демократизації  
у проекті Т. Ванханена (Гельсінського університету)

Ще один проект, спрямований на дослідження політичних режи-
мів сучасності, запропоновано вченими Гельсінського університету 
під керівництвом Тату Ванханена [648, 649] й називається індексом 
демократизації. Завдання цього проекту – пошук тих чинників, які 
пояснюють, чому одні країни виявляються більш демократичними, ніж 
інші. Колектив учених дотримується аксіоми про принципову можли-
вість пояснення рівня демократії одним чинником, який не заперечує 
усі інші незалежні змінні, а є їхнім спільним знаменником. Цим чин-
ником вважають розподіл ресурсів у суспільстві: саме на припущенні 
про те, що рівень демократії залежить від ступеня розподілу ресурсів, 
ґрунтується центральна ідея проекту [208, 325].
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У теоретичному плані це припущення випливає з еволюціоністської 
парадигми вивчення політичного процесу, яка містить припущення 
про наявність якихось зразків людської поведінки, які не залежать від 
національного контексту, й про політичну боротьбу за владу як форму 
“боротьби за існування”, яка концептуалізована в теорії еволюції та 
природного відбору Дарвіна й передбачає такі зауваження: 1) людська 
природа має низку схожих рис, які не можуть бути нівельовані дер-
жавними кордонами (або інакше кажучи, існують такі окремі зразки 
людської поведінки, які подібно проявляються у площині політики 
в різних національних контекстах); 2) політична боротьба за владу є 
“штампом” спільної боротьби за існування (в силу обмеженості ресур-
сів). У дослідженнях Т. Ванханена і його колег ці припущення конкре-
тизовані у такий спосіб: боротьба за владу ведеться заради доступу до 
ресурсів – чим більше існує влади, тим ширшим є доступ до обмежених 
ресурсів, та навпаки, чим більше є ресурсів, тим більшою владою воло-
діють ті, хто ними розпоряджається. Звідси й специфічна інтерпретація 
дихотомії “автократія та демократія”: автократія – це ситуація кон-
центрації ресурсів під контролем однієї групи, а демократія – ситуація 
розосередження ресурсів. Суспільство стає тим більш демократичним, 
чим ширше розподілені ресурси поміж його членами. Демократія має 
місце тоді, коли ресурси у суспільстві розподілені настільки широко, що 
жодна група не може пригнічувати своїх конкурентів і/чи бути “геге-
моном”, який утримує велику частину ресурсів. Зазначену особливість 
вважають універсальною, властивою усім державам незалежно від їхніх 
господарських, культурних, географічних, цивілізаційних, расових та 
інших параметрів, які підконтрольні загальній логіці еволюціоніст-
ської парадигми вивчення політики (у міру розвитку економіки обсяг 
економічних ресурсів збільшується та розширюються можливості до-
ступу до них, а тому збільшується й кількість груп, які мають доступ 
до економічних ресурсів) або ігноруються нею.

Спочатку як об’єкти дослідження Т. Ванханена були усі незалежні 
держави. Але згодом введено чимало обмежень. По-перше, з аналізу 
вилучили всі країни з населенням до 100 тис. чоловік. Вилучення 
таких країн продиктовано труднощами збору емпіричних даних по 
них, а також їх фактичною залежністю від інших країн (наприклад, 
більш великих сусідів). По-друге, об’єктами аналізу фігурують тільки 
ті країни, які наділені незалежністю станом на 1991 р. Це дуже акту-
ально у світлі розпаду СРСР та Югославії, об’єднання Німеччини та 
Ємену. Зазначені обмеження були введені у другій половині 90–х років  
ХХ ст. і зачислені у проектах “Перспективи демократії: дослідження 
172 країн”, “Демократизація в 2000 р.: каузальний аналіз 170 країн”. 
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Крім того, в поле зору вчених були введені Тайвань і нові незалежні 
держави Африки й Океанії. Усі досліджувані країни розподілено на сім 
регіональних груп: 1) Європа і Північна Америка; 2) Латинська Аме-
рика і країни Карибського басейну; 3) Африка (крім країн Магрибу); 
4) Північна Африка, Близький Схід та Центральна Азія; 5) Південна 
Азія; 6) Східна і Південно-Східна Азія; 7) Океанія. Сьогодні (станом на  
2010 р.) аналіз охоплює 188 чинних і три колишні держави.

У проекті Т. Ванханена демократію, а також ступінь демократизації 
визначають через такі змінні, як конкуренція/змагальність (C) (від-
ношення голосів або мандатів у парламенті, отриманих опозиційними 
партіями, до голосів або місць у парламенті партії-лідера (індекс варіює 
від 0 (як відсутність змагальності) до 100 % (як повна змагальність)1) 
і участь (P) (відношення голосуючих стосовно загальної кількості гро-
мадян (у рамках конкретних виборів, також варіює від 0 до 100 %2)). 
На основі двох змінних за спеціальною формулою розраховують індекс 
демократизації (ID) у кожній аналізованій країні: 

100
CPID ×= .                                   (2.1)

Дослідники для демократій вводять формальні “нижні індексні 
межі”: 10 % – для P, 30 – для С, 5 – для сукупного ID. Якщо хоча б 
одна з таких “індексних меж” не досягнута, то політія не є демократі-
єю. Зазначена схема операціоналізації демократії лишається практично 
незмінною у всіх проектах Т. Ванханена. Також очевидно, що індекс 
демократизації теоретично варіює від 0 (немає демократії) до 100 % 
(повна демократія). Проте індекс емпіричний, бо найвищий показник 
становить за шкалою Т. Ванханена лише 49 %. 

1  Залежно від важливості, до уваги можуть прийматись не лише парламентські 
вибори, а й президентські, або навіть їхня зважена комбінація (в ракурсі розподілу 
підтримки виборців між партіями, групами та кандидатами). І тільки, якщо інформації 
про розподіл голосів немає чи якщо розподіл не відображає дійсність, то використову-
ється лише розподіл місць у парламенті. Якщо є парламентські вибори, але політичні 
партії не мають права брати участь у виборах, то передбачають, що одна партія отримує 
всі голоси або мандати у парламенті. А в країнах, де партії не заборонені, проте лише 
незалежні кандидати беруть участь у виборах, передбачають, що частка найбільшої 
партії не більша 30 %.

2  У разі непрямих виборів ураховують тільки голоси підсумкового (фінального) 
голосування. Якщо виборці не були обрані громадянами, до уваги береться лише кіль-
кість реальних виборців: а це означає, що ступінь участі наближується до нуля. Якщо 
проводять голосування для обрання виборців, участь розраховується на основі розподілу 
голосів у ньому.
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Додатково дослідник пропонує розраховувати й індекс рівня демо-
кратизації. Цей вимір працює у процесуальному підході визначення 
рівня розвитку демократій. Формула розрахунку індексу рівня демо-
кратизації виглядає так:

%1001 ×=
∑

=

p

V
ILD

n

o
o

,                             (2.2)

де: ILD – це індекс рівня демократизації Т. Ванханена; Vo – голоси, 
отримані на парламентських і президентських виборах опозиційними 
партіями та кандидатами o; n – кількість (послідовність) опозиційних 
партій та кандидатів; p – питома вага населення, що брало участь у 
голосуванні/виборах серед усього населення країни.

Що ж стосується розподілу ресурсів (як “пояснювального феноме-
на”), то для його операціоналізації вибрано такі змінні, які можуть 
застосовуватись щодо усіх досліджуваних випадків. У всіх досліджен-
нях, крім проекту 2000–2002 рр., автор виділив такі шість змінних:  
1) рівень урбанізації (відсоток міського населення до населення загалом): 
очікують, що за умови підвищенні частки міського населення зростає 
диверсифікація економічної діяльності, а також кількість економічних 
груп інтересів, а значить – і рівень розподілу ресурсів між різними 
групами; 2) відсоток населення, яке не залучене в сільськогосподарську 
діяльність: у цьому випадку очікується, що висока частка несільсько-
го населення свідчить про диверсифіковану структуру зайнятості, про 
більший розподіл ресурсів; 3) кількість студентів на 100 тис. жителів 
країни: запропонована змінна є індикатором розподілу інтелектуальних 
ресурсів – чим більша частка студентів, тим вищий рівень розподілу 
інтелектуальних ресурсів; 4) відсоток письменних щодо загальної кіль-
кості жителів: таку змінну використовують для вимірювання розподілу 
базових та мінімально необхідних інтелектуальних ресурсів – чим ви-
щий відсоток грамотних, тим більше розподілені базові інтелектуальні 
ресурси; 5) частка сімейних господарств стосовно інших форм воло-
діння сільськогосподарськими угіддями: чим вища частка сімейних 
господарств, тим більш розділені економічні ресурси; 6) децентраліза-
ція несільськогосподарських економічних ресурсів: передбачають, що 
розподіл ресурсів прямо пропорційний децентралізації цих ресурсів 
(ступінь децентралізації різних несільськогосподарських економічних 
ресурсів обчислюють на підставі кількох змінних, які фіксують частки 
в несільськогосподарському виробництві державних підприємств та 
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підприємств з іноземним капіталом й приватних підприємств, що нале-
жать великим власникам). Цими змінними є: роль держави в економіці 
(зокрема, частка державних підприємств у несільськогосподарському 
виробництві); роль іноземного капіталу; роль приватного сектора.

На основі змінних вибудовані проміжні (чи секційні) індекси:  
а) диверсифікації структури зайнятості1; б) поділу інтелектуальних ре-
сурсів2; в) поділу економічних ресурсів3. Кінцевий індекс владних ресур-
сів розраховується на підставі комбінації секційних індексів. У проекті 
“Демократизація в 2000 р.”4 пояснювальні змінні були скориговані. 
Частки міського та/або несільського населення, як показники розподілу 
економічних ресурсів, були замінені рівнем ВВП на душу населення. А 
така змінна, як децентралізація ресурсів, почала складатись із показни-
ків рівня бідності, з одного боку, а також концентрації ресурсів у руках 
меншості, – з іншого. Крім того, як індикатор інтелектуального потен-
ціалу держави було введено показник національного IQ, що відображає 
середній рівень інтелектуального потенціалу населення країни. У проекті 
“Демократизація у 2000 р.” під час розрахунку участі до уваги брали 
й референдуми. Проведення тільки одного референдуму збільшувало 
“рівень участі” на 5 %, а для “відсікання аномальних випадків” межа 
“внеску” референдумів була обмежена до 30 %. Потрібно зазначити, що 
пояснювальні змінні – це не політичні структури, а соціальні умови та 
конструкти (система освіти, економічні структури й умови, що визна-
чають рівень централізації чи децентралізації влади), які надзвичайно 
стабільні та важче піддаються зміні, ніж політичні структури. Саме тому 
використання таких змінних вважають більш доцільним.

Перечисленні змінні обчислюють з 1810 р. (крім ступеня децентралі-
зації, що обчислюють з 1980 р., а також національного IQ). Передбача-
ється, що більш-менш стійкі відносини між залежними й незалежними 
змінними, що склались у минулому, можна екстраполювати на майбутнє 
та, як наслідок, оцінити перспективи демократії у кожній конкретній 
країні. Проаналізувавши, за аналогією до попередньої схеми, посткому-
ністичні країни Європи, було отримано такі результати (див. табл. 2.5).

1  Обчислюють на основі арифметичної середньої частки міського населення та 
несільського населення.

2  Обчислюють на основі арифметичної середньої частки студентів і грамотних.
3  До нього входять такі змінні, як частка сімейних господарств та ступінь децен-

тралізації, з одного боку, та відсоток сільського і несільського населення, – з іншого.
4  Це дослідження апробовано в рамках проекту “Демократія і світ: Північна 

модель”. Його результати були представлені на Конвенті Асоціації міжнародних до-
сліджень у Новому Орлеані (США) 2002 р.
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Таблиця 2.5
Комбінований індекс демократизації за методикою Т. Ванханена 

у посткомуністичних країнах Європи (1993–2010)1

Країна
1993 р. 2000 р. 2010 р.

C � ID C � ID C � ID
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 54,2 61,7 33,4 42,9 51,2 22,0 57,0 58,7 33,4
Естонія 70,0 29,9 20,9 70,0 34,3 24,0 70,0 42,3 29,6
Латвія 67,6 43,3 29,3 70,0 39,5 27,7 68,8 42,1 29,0
Литва 54,9 48,4 26,6 68,9 39,8 27,4 70,0 34,7 24,3
Польща 52,7 36,7 19,3 56,2 39,7 22,3 52,8 43,0 22,7
Румунія 55,1 50,2 27,7 44,2 46,6 20,6 58,7 39,1 23,0
Словаччина 50,9 54,0 27,4 57,0 63,4 36,1 54,8 43,5 23,8
Словенія 56,3 58,0 32,7 54,1 53,2 28,8 50,8 51,1 26,0
Угорщина 70,0 47,8 33,5 57,0 44,6 25,4 47,2 52,3 24,7
Чехія 62,0 61,0 37,8 63,0 58,0 36,5 64,6 52,4 33,9
Середні дані 59,4 49,1 28,9 58,3 47,0 27,1 59,5 45,9 27,0

Південно-Східна Європа
Албанія 34,3 54,4 18,7 34,8 37,8 13,2 51,4 41,7 21,4
Боснія і Г-на – – – 70,0 37,3 26,1 70,0 35,5 24,8
Косово – – – – – – – – –
Македонія 54,6 23,0 12,6 53,0 38,0 20,1 44,0 47,6 20,9
Сербія – – – – – – 60,8 39,9 24,3
Хорватія 40,3 54,2 21,8 48,5 59,2 28,7 51,6 53,0 27,3
Чорногорія – – – – – – 48,1 48,3 23,2
Югославія 50,0 44,9 22,4 51,0 43,9 22,4 – – –
Середні дані 44,8 44,1 18,9 51,5 43,2 22,1 54,3 44,3 23,7

Східна Європа
Азербайджан 6,1 51,8 3,2 29,7 39,5 11,7 28,0 32,9 9,2
Білорусь 19,5 30,2 5,9 15,0 48,2 7,2 20,4 67,0 13,7
Вірменія 41,0 35,6 14,6 46,9 34,5 16,2 48,6 50,1 24,3
Грузія 42,8 46,3 19,8 34,8 39,5 13,7 33,6 40,7 13,7
Молдова 15,9 47,5 7,6 53,2 41,4 22,0 60,7 39,9 24,2
Росія 60,0 70,0 42,0 61,2 48,1 29,4 32,7 50,7 16,6
Україна 38,2 58,4 22,3 57,5 56,7 32,6 57,6 51,8 29,8
Середні дані 31,9 48,5 16,5 42,6 44,0 19,0 40,2 47,6 18,8

За отриманими результатами очевидними є декілька висновків:  
1) країни, які належать до Центрально-Східної Європи, є більш демо-
кратичними, ніж країни, які належать до Південно-Східної та Східної 
Європи; 2) однак не всі країни Центрально-Східної Європи (які є члена-
ми ЄС) упродовж 1993–2010 рр. постійно перебувають у процесі демо-

1  C – конкуренція/змагальність; � – участь; ID – індекс демократизації.
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кратизації (за методикою Т. Ванханена) – для них, на відміну від країн 
Східної та Південно-Східної Європи, властивий відкат від цінностей 
учасницької демократії; 3) найбільші успіхи (на 2010 р.) демонструють 
такі країни – Болгарія та Чехія; 4) найменші успіхи (найменший рівень 
учасницької демократії) властиві для Азербайджану, Білорусі, Грузії 
та Росії. З іншого боку, незрозумілими є висновки, наприклад, з при-
воду Вірменії, Молдови й України, які показують на 2010 р. такі самі 
результати, як і більшість країн Центрально-Східної та Південно-Східної 
Європи. В цьому випадку доречно робити посилання на “учасницький 
принцип” трактування демократизації у запропонованій методиці (про 
“учасницький принцип” демократії частково зазначено у цьому розділі 
та йтиметься у наступних).

Проведене науковцями дослідження загалом підтвердило гіпотезу 
про те, що рівень демократизації перебуває у відношенні позитивної 
кореляції з показниками розподілу ресурсів. А в рамках дослідження 
на 2003 р. ступінь розподілу ресурсів визначав рівень демократизації в 
70 % випадків. Отримало підтвердження також основне теоретичне по-
силання Т. Ванханена: широкий розподіл інтелектуальних, економічних 
та інших ресурсів сприяє демократії, тоді як їх концентрація сприяє 
стійкості автократичних режимів. Проте Ванханен визнає, що поняття 
“демократія” та “розподіл ресурсів” далеко не вичерпуються змінними, 
які використано у дослідженні. Відносини поміж феноменами можуть 
бути більш взаємозалежними. 

Незважаючи на свої очевидні переваги, проекти Гельсінського уні-
верситету неодноразово критикували за лінійність, односпрямованість 
та сфокусованість на одній групі чинників, ігнорування унікального 
історичного та політико-культурного контексту кожного досліджуваного 
випадку. Доводячи, що рівень демократизації визначають розподілом 
ресурсів, Т. Ванханен та його колеги не відповідають на запитання, 
чому ресурси в країні “А” розподіляють не так, як в країні “Б”, отже, 
чому “А” більш демократична, ніж “Б”. Не отримує пояснення і та-
кий факт, що на певних етапах історії деякі країни типу “Б” є більш 
стабільними демократіями, ніж деякі країни типу “А”. Для відповіді 
на “незручні питання” потрібний новий цикл досліджень політичних 
режимів сучасності [180].
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2.5. Концепт співвідношення демократичних і автократичних 
рис політичних режимів сучасності у проекті “Політія”

У кінці 60-х років ХХ ст. американські політологи Г. Екштейн і 
Т. Гур, що займалися дослідженням політичних систем, визначили 
особливість, що ефективність прийнятих політичних рішень знижує 
ймовірність внутрішньополітичних конфліктів та підвищує легітимність 
політичних режимів, тим самим сприяючи їхній стійкості й довговіч-
ності. Чим же зумовлена   ефективність рішень? Пошуки відповіді на 
це питання привели Г. Екштейна до створення теорії конгруентності. 
Відповідно до цієї теорії, уряд (під поняттям “уряд” розуміють систему 
влади чи загалом модель урядування – річ у тім, що в американській 
англійській мові, як зазначено в першому розділі, звикле “government” 
трактують саме так, а термін “cabinet” більше відносять до урядового 
кабінету в структурі виконавчої гілки влади) ефективний в тій мірі, у 
якій моделі політичної влади відповідають різним конгруентним моде-
лям соціальної влади [186]. У суспільстві, де відносини в економічних 
і суспільних організаціях, сім’ї чи школі будуються винятково на авто-
кратичних принципах, не може бути стабільної демократії. І навпаки, 
там, де вже набули поширення переважно чи усталено демократичні 
моделі влади, неможлива стабільна автократія.

Для перевірки цих гіпотез Т. Гур організував науковий проект 
“Політія”1 (�olity), спрямований на збір й аналіз даних про політичні 

1  Політія (грец. πολιτεία) як поняття має три основні значення: 1) влада більшості; 
2) форма громадянського управління, в якій, на думку Арістотеля, править більшість в 
інтересах загального блага (ця форма управління/режиму поєднує в собі, як зазначено 
у першому розділі, найкращі сторони олігархії та демократії, проте вільна від їх край-
нощів та недоліків); 3) позначення (за аналогією з англійським “держава”) політичної 
одиниці будь-якого рівня (тобто поняття використовують як родове до таких категорій, 
як: “незалежна громада”, “плем’я”, “держава”, “країна”). Інше джерело говорить, що 
політія (державний устрій) – це політична організація того чи іншого суспільства. По-
літія може означати або певну державу, всю сукупність громадян конкретної країни, 
або сукупність інституційних форм та процесів, за допомогою яких управляють цією 
країною. Поняття “політія” може бути віднесено і до високоорганізованої державності, 
як Сполучені Штати Америки, і до дуже примітивного суспільства, де ледь окреслилися 
контури визнаної політичної влади. У широкому сенсі політія – альтернативне наймену-
вання політичної системи. Термін “політія” може у багатьох контекстах вживатися (за 
принципом взаємозамінності) поряд із термінами “політична система” або “держава”. 
Його зазвичай використовують, коли хочуть дати позначення політичної організації 
того чи іншого суспільства, вільне від аналітичних конотацій терміна “система” чи 
від метафізичних, правових або територіальних конотацій терміна “держава”. Термін 
фігурує у дискусіях про форми та типології політичних систем, особливо коли пере-
слідується мета класифікувати останні в їхній цілісності, а не конкретні інститути, 
групи або ж політичні підсистеми всередині того чи іншого суспільства [58].
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інститути та режими держав сучасного світу. Сьогодні реалізується про-
ект “Політія IV” під керівництвом М. Маршалла [545]. Дослідження 
проводить організація під назвою “Інтегрована мережа вивчення со-
ціетальних конфліктів” на базі Університету Меріленда. Базова мета 
досліджень у рамках проектів “Політія” – виявити тенденції трансфор-
мації політичних режимів. Одиницями аналізу є незалежні країни з на-
селенням не менше 500 тис. чоловік (на 2012 р. аналізували 167 країн). 
На відміну від інших проектів, які погоджують політичну динаміку та 
перспективи демократизації з економічними й соціальними умовами, 
“Політія” концентрує увагу саме на політичних чинниках (інститутах, 
структурах і/чи процесах) політичної динаміки. Країни аналізують у 
широкій історичній перспективі, адже часові рамки останньої версії 
проекту 1800–2012 рр. (але залежно від країни, яка піддається порів-
няльному аналізу). Попередні фази проекту “Політія” виконували під 
егідою Т. Гура. Так, “Політію ІІІ” проводили до 1992 р., а потім онови-
ли станом на 1998 р.: саме в цей період проект отримав сьогоднішній 
вигляд (із формату “збереження та зміна в політії” перейшов до ідеї 
щорічного звітування по країнах). “Політію І” втілювали до 1990 р.,  
а потім декілька разів поновлювали (у межах поєднання з даними, які 
стосувались “державних невдач” чи “країн, які не відбулись” – у ме-
жах “Політії ІІ”).

Розробники проекту “Політія” керуються тим, що порівняння полі-
тичних режимів буде ефективним, навіть коли аналізу піддаватимуться 
тільки формальні інститути. Такий підхід дає можливість виявляти 
режимні характеристики, спільні для усіх досліджуваних випадків, і 
стандартизувати їх на рівні кількісних показників. Хронологічні рамки 
дослідження простежують довготривалі тенденції політичного розвитку 
в плані як окремих країн та регіонів, так і світу загалом. Річ у тім, 
що беруть до уваги зміни політичних режимів в умовах зовнішніх і 
внутрішніх конфліктів, тобто подій, здатних відіграти переломну роль 
у політичному розвитку конкретної одиниці порівняльного аналізу чи 
одразу всіх.

Центральною категорією аналізу є “політія”, яку розуміють як пев-
ний стан політичного режиму, що характеризується співвідношенням 
автократичних і демократичних рис політичних режимів. Політію 
оцінюють за шкалою від “–10” (як “найвищий рівень автократії”) до 
“+10” (як “найвищий рівень демократії”) балів. Повний показник політії 
обов’язково обчислюють на основі значень двох змінних – демократії та 
автократії, – трактованих як загальний рівень відкритості або, відпо-
відно, закритості політичних інститутів. Цікаво, що сьогодні у проекті 
вчені виокремлюють політичні режими сучасності у форматі спектра 
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(вони намагаються подолати деякі критичні зауваження, про які вже 
побіжно зазначено вище, а також йтиметься нижче). Спектральність 
політичних режимів полягає у тому, що відбувається відокремлення 
трьох політичних режимів (на підставі дослідження двох режимів – де-
мократії та автократії – за різними інституційними мірами) – повністю 
інституціоналізований автократичний режим, змішаний непослідовний 
режим влади (анократія), повністю інституціоналізований демокра-
тичний режим.

Демократію і автократію обчислюють на підставі змінних, що опи-
сують різні іманентні риси політичного режиму. До них належать:  
1) механізми “рекрутування” виконавчої влади (або ж різні інституційні 
процедури передачі виконавчої влади); 2) рівень конкуренції у процесі 
“рекрутування” виконавчої влади (або використання виборних про-
цедур при зайнятті посад); 3) ступінь відкритості при “рекрутуванні” 
виконавчої влади (або можливість заняття посад тими, хто не входить 
у політичну еліту); 4) обмеження виконавчої влади; 5) механізми регу-
лювання політичної участі (тобто розвиненість інституційних структур, 
що забезпечують вираження інтересів на політичному рівні); 6) зма-
гальність політичної участі (або доступ в інституційні структури задля 
висловлення своїх інтересів для тих, хто не входить в політичну еліту 
певної країни). Інформація, яку аналізують, стосується тільки централь-
ного рівня системи влади (урядування) та політичних груп у її межах.

Відповідно, комплексний показник політії вибудовано на підставі 
показників інституціоналізованої демократії й інституціоналізованої 
автократії. Під час оцінювання демократії до уваги потрібно брати 
три наступні важелі: 1) наявність інститутів/процедур, за допомогою 
яких громадяни можуть висловлювати переваги щодо альтернатив-
ної політики й альтернативних політичних лідерів; 2) існування ін-
ституціоналізованих обмежень стосовно здійснення виконавчої влади;  
3) гарантії громадянських свобод усіх громадян у їх повсякденному 
житті й актах політичної участі. В оцінюванні автократії береться 
таке розуміння: відсутність регулярних вимірів політичної конкуренції 
та незабезпечення політичних свобод. Разом із цим, використовуємо й 
більш нейтральний термін (на підставі методології проекту) – “само-
державство” – і визначаємо його як модель, що обмежує/придушує 
змагальну політичну участь. Більшість сучасних автократій виявляють 
дуже високий ступінь директивності у відображенні соціальної й еко-
номічної активності. Розглядаємо це як функції політичної ідеології та 
вибору, а не визначальний атрибут самодержавства. 

Як зазначено вище, кожен з двох показників (демократію і авто-
кратію) оцінюють від “0” до “10” балів. Комбінований показник роз-
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витку політії вираховують як різницю маркера автократії від маркера 
демократії. Саме тому, гіпотетично, системи можуть індексно коли-
ватись у межах показників від “–10” до “+10” балів. В інтерпретації 
за “трихотомічною мірою” оцінювання політичних режимів позиціо-
нування останніх відбувається так: 1) від “–10” до “–6” – автократії;  
2) від “–5” до “+5” – анократії; 3) від “+6” до “+10” – демократії. Отож, 
теоретики вибудовують більш поглиблений механізм класифікації по-
літичних режимів, який складається з шести компонентів (станом на 
2012 р.): 1) повні демократії (“+10”, зокрема, США, Канада, Норве-
гія, Швеція, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Італія тощо);  
2) демократії (від “+6” до “+9”, наприклад, Франція, Бельгія, Чехія, 
Чорногорія, Хорватія, Албанія, Болгарія, Сербія, Румунія, Україна, 
Латвія, Естонія, Туреччина, Індія, ПАР тощо); 3) відкриті анократії 
(від “+1” до “+5”, зокрема, Алжир, Еквадор, Нігерія, Бутан, Бангладеш, 
Мадагаскар, Камбоджа, Шрі-Ланка тощо); 4) закриті анократії (від “–5” 
до “0”, зокрема, М’янма, Венесуела, Мавританія, Судан, Чад, Камерун, 
Уганда, Танзанія, Ангола тощо); 5) автократії (від “–10” до “–6”, зо-
крема Білорусь, Куба, Сирія, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар, 
Оман, Туркменістан, Іран, Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, 
В’єтнам, Лаос, Північна Корея); 6) країни, які не відбулись, або ж окупо-
вані країни (наприклад, Гаїті, Лівія, Афганістан тощо) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Глобальні тенденції урядування (1800–2012)
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Для кожного досліджуваного випадку створюють окремий звіт, 
де зазначають узагальнений індекс політії, показники демократії й 
автократії, а також показники по всіх перечислених вище змінних. 
Індекси політії обчислюють кожного року з 1800 р. (а для держав, що 
виникли пізніше, – від моменту здобуття незалежності). Емпіричні дані 
у рамках проекту оновлюють двічі на рік: у травні коригують основні 
індекси, в   листопаді фіксують зміни політичних режимів, що виникли 
від початку року. Загалом варто наголосити: індекс політії є узагаль-
неним показником, за яким оцінюють динаміку політичних режимів. 
У графічному зображенні динаміки індекс політії слугує, за словами 
М. Миронюка, І. Тимофєєва та Я. Ваславського, підставою для осі y, а 
час індексу політії, який обчислюють у роках, – для осі x. Коливання 
індексу політії у часі свідчать про політичну зміну (зсув на 1–2 пункти) 
чи політичний транзит (зсув на 3 пункти і більше) [186]. Для при-
кладу демонструємо еволюцію політичного режиму Туреччини (рис. 2.3) 
впродовж 1946–2010 рр. (оскільки тут помітна еволюція політичного 
режиму в часовому вимірі).

Рис. 2.3. Тенденції зміни політичного режиму в Туреччині (1946–2010)

Крім загальних тенденцій, графіки з країн фіксують різні стани 
режиму, а також історичні події, які пов’язані з відкритими конфлік-
тами, конфронтацією або застосуванням насильства. Позначаються на 
графіках й дати зміни режимів. Опис країни також містить деякі відо-
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мості про виконавчу (прізвище глави держави чи уряду, дата й спосіб 
обрання, відсоток отриманих голосів), законодавчу (кількість палат, 
принцип їх комплектування, численність депутатського корпусу, відсо-
ткове співвідношення представлених у палатах фракцій) і судову владу 
та дату прийняття останньої конституції. У разі багатонаціональних 
держав виділяються національні меншини, які є “під загрозою”. До 
деяких звітів додають короткий опис політичних режимів (за трьома зве-
деними групами змінних – рекрутування виконавчої влади, обмеження 
виконавчої влади, політична конкуренція). Розглянемо позиціонування 
політичних режимів у посткомуністичних країнах Європи впродовж 
1991–2012 рр. згідно з даними проекту “Політія 4” (табл. 2.6).

Таблиця 2.6
Комбінований рівень розвитку політій у посткомуністичних 

країнах Європи (1991–2012)

Країна
1990–

1991 рр.
1994–

1995 рр.
1999–

2000 рр.
2004–

2005 рр.
2009–

2010 рр.
2011–

2012 рр.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія +8 +8 +8 +9 +9 +9
Естонія +6 +6 +9 +9 +9 +9
Латвія +8 +8 +8 +8 +8 +8
Литва +10 +10 +10 +10 +10 +10
Польща +8 +9 +9 +10 +10 +10
Румунія +5 +5 +8 +9 +9 +9
Словаччина – +7 +9 +9 +10 +10
Словенія +10 +10 +10 +10 +10 +10
Угорщина +10 +10 +10 +10 +10 +10
Чехія – +10 +10 +10 +8 +8
Середні дані +8,1 +8,3 +9,1 +9,4 +9,3 +9,3

Південно-Східна Європа
Албанія +1 +5 0 +7 +9 +9
Боснія і Г-на – – – +5 +5 –
Косово – – – – +8 +8
Македонія +6 +6 +6 +9 +9 +9
Сербія – – – – +8 +8
Хорватія –3 –5 +8 +9 +9 +9
Чорногорія – – – – +9 +9
Югославія –5 –7 +7 – – –
Середні дані +3,5 +5,5 +5,3 +7,5 +8,1 +8,7

Східна Європа
Азербайджан –3 –6 –7 –7 –7 –7
Білорусь +7 0 –7 –7 –7 –7
Вірменія +7 +3 +5 +5 +5 +5
Грузія +4 +5 +5 +7 +6 +6
Молдова +5 +7 +7 +8 +8 +8
Росія – +3 +6 +6 +4 +4
Україна +6 +7 +6 +6 +6 +6
Середні дані +5,8 +4,2 +5,8 +6,4 +5,8 +5,8
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Із даних табл. 2.6 очевидно, що найбільш демократизовані країни 
Центрально-Східної Європи, а найменш демократизовані – Східної Європи. 
Помічено, що поміж країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи 
відбувається перманентна демократизація, чого ми не можемо простежува-
ти у випадку країн Східної Європи. Повні демократії репрезентовані Лит-
вою, Польщею, Словаччиною, Словенією та Угорщиною (раніше це було 
притаманно й Чехії). Автократії властиві для Білорусі й Азербайджану. 
Відкриті анократії зосереджено в Боснії та Герцеговині, Вірменії та Росії. 
У решті випадків доводиться говорити про демократичні режими.

Загалом, ми доходимо висновку, що проект “Політія” – це видатне 
явище, що заслуговує на повагу. Грандіозна гідність підходу, який 
застосували розробники, полягає в тому, що він уможливлює аналіз 
різноманітних політичних режимів у глобальному масштабі та на моно-
національному рівні. Використовувані змінні показують характеристики 
формальних інститутів, що забезпечують несуперечність, перевірюваність, 
однозначність висновків. Очевидно, що параметри функціонування інститу-
тів, органів виконавчої влади і легіслатур легше піддаються операціоналіза-
ції, ніж політична практика та політична культура. Не менше важливою 
перевагою є історична перспектива дослідження. Аналіз змін режимів 
протягом двох століть дає не тільки унікальну інформацію про цикли та 
ритми національної, регіональної і/чи світової політичної динаміки, а й 
робить більше об’єктивними можливі висновки. Оцінка нинішнього стану 
режимів, яка часто несе відбиток політичної кон’юнктури, має в проекті 
“Політія” прив’язку до довгострокових тенденцій. База даних “Політії” 
містить багатий і до того ж легкодоступний матеріал, тому нею широко 
користуються дослідники у світі.

Одночасно не можна не зазначити, що закладена у проекті універ-
сальність обертається надмірною абстрактністю змінних і висновків. Ди-
хотомія “демократія – автократія” відображає тільки загальні тенденції 
та вектори розвитку. Крім того, “демократія” та “автократія” – занадто 
широкі поняття, що мають безліч різновидів, які в цьому випадку брати 
до уваги неможливо.

2.6. Індекс демократії та класифікація політичних  
режимів сучасності у проекті організації  

“The Economist Intelligence Unit”

Для виправлення деяких помилок “індексу свободи у світі” (“Freedom 
House”) та конструювання більш верифікованих механізмів порівняльно-
го вимірювання політичних режимів сучасності компанія “The Economist 
Intelligence Unit” ініціювала розрахунок так званого “індексу демокра-
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тії”. The Economist Intelligence Unit – це дослідницька і консалтинго-
ва компанія, що проводить аналіз виробництва і методів управління у 
понад 200 країнах та має близько 40 офісів у всьому світі. З 1928 р. 
одна половина акційних капіталів організації належить “The Financial 
Times”, а друга – групі незалежних акціонерів, включно з багатьма 
членами колективу.

У 2006 р. компанія (попри інші проекти, які проводили під її егідою) 
розпочала аналіз у межах порівняльної методики “індекс демократії”. До 
уваги беруть 167 країн (навіть після оновлень індексу 2008, 2010, 2011 і 
2012 рр.) – точніше 165 країн і дві території (держави-карлики з аналізу 
вилучено). Цікавим є трактування демократії. Аналітики дотримуються 
того моменту, що демократія не є прямим синонімом свободи. Її можна 
розглядати як набір практик і принципів, які інституціоналізують і, в 
кінцевому результаті, захищають свободу. 

На цій підставі демократію розуміють як суму кількох засадничих 
принципів: влада більшості на підставі згоди “підпорядкованих” (народу), 
вільні та справедливі вибори, захист прав меншин, повага до основних 
прав людини, рівність усіх перед законом, політичний плюралізм. Утім, 
автори проекту заперечують дихотомічну природу демократії: в цьому ви-
падку виникає протиставлення проекту дослідження політичних прав і 
громадянських свобод, який періодично проводять під егідою “Freedom 
House”. Також є протиставлення проекту “Політія”, у якому наголошено 
на мінімалістському трактуванні демократії (як і у випадку “електоральної 
демократії” в проекті “Freedom House”). 

Головна відмінність у розрізненні “вузького” чи мінімалістського й 
“широкого” чи максималістського трактування демократії (що відомо з 
досліджень М. Коппеджа і представлено у попередніх параграфах) така: 
“вузьке” трактування демократії тісно пов’язане з її академічним тракту-
ванням, зокрема з концепцією поліархії Р. Даля1 (на цій основі концепт 
“електоральної демократії” “вужчий” за визначення демократії на основі 
політичних прав і громадянських свобод); “широке” трактування демокра-
тії виходить з того, що потрібно оперувати як політичними правами і 
громадянськими свободами, так й іншими показниками демократич-
ності. Саме тому в розрахунку демократії використано такі її виміри 

1  Поліархія у трактуванні Р. Даля ґрунтується на восьми компонентах або інсти-
туціональних вимогах: 1) майже усі дорослі громадяни мають право голосу; 2) майже 
усі дорослі громадяни мають право на отримання державної посади; 3) політичні лі-
дери мають право конкурувати за голоси виборців; 4) вибори повинні бути вільними 
та справедливими; 5) всі громадяни мають право створювати і вступати в політичні 
партії та інші організації; 6) усі громадяни мають право висловлювати свою думку з 
усіх політичних питань; 7) різні джерела інформації про політичний процес існують та 
перебувають під захистом закону; 8) політика уряду (системи влади загалом) залежить 
від голосувань та інших способів вираження інтересів.
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(індикатори): 1) виборчий процес та плюралізм; 2) громадянські свободи;  
3) функціонування уряду (системи влади); 4) політична участь; 5) полі-
тична культура.

Показник індексу демократії визначають на підставі відповідей на 
60 питань (у прив’язці до зазначених вимірів розуміння демократії), 
кожне з яких має два чи три варіанти відповіді. Більшість відповідей 
дають суспільно визнані “експерти з оцінювання демократії” (проте у 
доповіді не зазначено, якого це роду фахівці, яка їх кількість, чи екс-
перти є співробітниками “The Economist Intelligence Unit”, чи вони є 
незалежними науковцями, не зазначено також і національність експер-
тів). Деякі відповіді отримують шляхом опитування громадської думки 
у відповідних країнах. У випадку, коли результатів опитувань у певній 
країні немає, то використовують результати опитувань у подібних кра-
їнах та оцінки експертів з цього приводу.

Кожній відповіді відповідає кількість балів – “0” або “1”, а в питаннях 
із трьома варіантами можливий також варіант, який має вагу в “0,5” 
бала. Отримується сума балів від відповіді на всі запитання у кожному 
вимірі, яка множиться на десять та ділиться на загальну кількість пи-
тань у категорії. У деяких випадках відповідь, за яку отримано “0” балів, 
тягне аналогічну оцінку в наступному питанні (маркері). Для прикладу, 
якщо вибори національного парламенту та глави держави не вважаються 
вільними (умовно, питання 1), то на відповідь на наступне запитання 
“Чи є вибори справедливими?” (умовно, питання 2) не звертають уваги, 
а позначають нулем. Крім того, є кілька питань, що вважаються “дуже 
важливими”, тому низька оцінка за них формує “штраф” на загальну суму 
балів для відповідних категорій. Серед них: “Чи є національні вибори 
вільними і справедливими”, “Безпека виборців”, “Вплив інших держав 
на систему влади”, “Можливість службовців здійснювати політику”.

П’ять вимірів показників/індикаторів, які перечислено в доповіді, 
усереднюють, щоб отримати індекс демократії аналізованої країни. Індекс 
демократії з округленням до однієї десятої впливає на класифікацію країн, 
яку проведено за такими групами: 1) повноцінна (повна) демократія 
(індекс демократії – 8–10 балів); 2) неповноцінна (неповна) демократія 
(індекс демократії – від 6 до 7,9 балів); 3) перехідний (або ж гібридний) 
режим (індекс демократії – від 4 до 5,9 балів); 4) авторитарний режим 
(індекс демократії – до 4 балів). Так індекс демократії розраховують за 
шкалою від “0” до “10” балів. Специфіка індексу – опора на громадській 
думці. Однак помічено приділення незначної уваги економічним показ-
никам демократії. 

Станом на 2012 р. ситуація має (у табл. 2.7 запропоновано скороче-
ний огляд індексу демократії – по 20 країн для кожної групи політичних 
режимів сучасності: 10 з найкращими показниками у групі та 10 – з 
найгіршими) такий вигляд: 1) серед країн світу найбільш демократичними 
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є Норвегія і Швеція, найменш демократичною є Північна Корея (КНДР); 
2) 2012 р. не було помічено значного покращення або погіршення де-
мократії щодо 2011 р., зокрема, індекс залишився аналогічним у 73 
країнах, покращився – у 54, а погіршився – у 40. Найбільший приріст 
індексу демократії був властивий 2012 р. для Лівії. Й узагалі регіон 
Близького Сходу та Північної Африки у цей період продемонстрував (у 
регіональному зрізі всього світу) найбільше зростання індексу демокра-
тії – а найперше завдяки зміщенню трьох авторитарних країн (Єгипту, 
Лівії та Марокко) у бік гібридних режимів (табл. 2.7).

Таблиця 2.7
Індекс демократії “The Economist Intelligence Unit” у деяких країнах світу (2012)

Повні демократії Неповні демократії Гібридні режими Авторитарні режими
Країна Бал Країна Бал Країна Бал Країна Бал

Найкращі у вибірці
Норвегія 9,93 Кабо-Верде 7,92 Україна 5,91 Гаїті 3,96
Швеція 9,73 Португалія 7,92 Гватемала 5,88 Мадагаскар 3,93
Ісландія 9,65 Франція 7,88 Сінгапур 5,88 Алжир 3,83
Данія 9,52 Словенія 7,88 Танзанія 5,88 Кувейт 3,78
Нова Зе-
ландія

9,26 Ботсвана 7,85 Бангладеш 5,86 Нігерія 3,77

Австралія 9,22 ПАР 7,79 Болівія 5,84 Йорданія 3,76
Швейцарія 9,09 Італія 7,74 Гондурас 5,84 Росія 3,74
Канада 9,08 Греція 7,65 Еквадор 5,78 Ефіопія 3,72
Фінляндія 9,06 Естонія 7,61 Туреччина 5,76 Фіджі 3,67
Нідерланди 8,99 Тайвань 7,57 Шрі-Ланка 5,75 Бурунді 3,60

Найгірші у вибірці
Спол. Ко-
ролів.

8,21 Замбія 6,26 Киргизстан 4,69 Іран 1,98

Чехія 8,19 Парагвай 6,26 Бутан 4,65 ДР Конго 1,92
Уругвай 8,17 Намібія 6,24 Пакистан 4,57 Екват. Гвінея 1,83
Маврикій 8,17 Македонія 6,16 Єгипет 4,56 Узбекистан 1,72
Південна 
Корея

8,13 Сенегал 6,09 Мавританія 4,17 Туркменістан 1,72

США 8,11 Малаві 6,08 Непал 4,16 Сауд. Аравія 1,71
Коста-Ріка 8,10 Чорногорія 6,05 Нігер 4,16 Сирія 1,63
Японія 8,08 Гайана 6,05 Ірак 4,10 Чад 1,62
Бельгія 8,05 Гана 6,02 Вірменія 4,09 Гвінея-Біссау 1,43

Іспанія 8,02 Бенін 6,00 Марокко 4,07
Північна 
Корея

1,08

Загалом, за даними проекту “Індекс демократії 2012: демократія у глу-
хому куті” [432], помічено стагнацію демократії у світі. Про це свідчать 
кілька чинників. По-перше, безпрецедентне зростання кількості рухів за 
проведення демократичних змін в арабському світі (у межах так званої 
“арабської весни”) не стало причиною початку “нової хвилі” демократи-
зації, оскільки демократію у регіоні й досі розглядають у “затьмареній” 
перспективі. По-друге, 2012 р. визначено роком кризи суверенних боргів 
і слабкого політичного керівництва. По-третє, зменшилась всенародна 
та національна впевненість у політичних інститутах багатьох європейських 
країн. Про це яскраво свідчать дані про Сполучене королівство та Спо-
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лучені Штати Америки, які є “на дні” режимів повних демократій: 
Великобританія потерпає від глибокої інституційної кризи, а США від-
чуває негативний вплив на демократію поглиблення “поляризації полі-
тичної сцени” і кризи “політичного балансування”. По-четверте, 2012 р.  
помічено спад рівня демократій у Центрально-Східній Європі (серед 10 
країн регіону). По-п’яте, на занепад демократії впливає розгул злочин-
ності серед деяких країн Латинської Америки. Разом із цим, автори 
проекту зазначають про ерозію демократії в Європі, яка поглибилась з 
початком економічної кризи у 2008–2009 рр. У 2011 р. сім країн Західної 
Європи зазнали погіршення якості демократії, проте 2012 р. почалась 
стабілізація демократії (у жодній країні не було помічено погіршення 
якості демократії). Причина ерозії демократії, на думку дослідників, 
полягала у “кризі суверенітету і демократичної підзвітності”, спричине-
них кризою в Єврозоні (це було властиво для Італії, Греції, Португалії, 
Іспанії та Ірландії).

Загалом 2012 р. в світі було 25 повних демократій, 54 неповні демо-
кратії, 37 гібридних режимів і 51 авторитарний режим. Це практично 
ідентично станом на 2011 р.: 25 повних демократій, 53 неповні демокра-
тії, 37 гібридних режимів та 53 авторитарні режими (помічено незначне 
збільшення авторитарних режимів) (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8
Індекс демократії у світі: розподіл за режимами та населенням (2012)1

Тип політичного 
режиму 

Кількість 
країн

Відсоток 
країн

Відсоток населення 
від аналізованого 

населення1

Повні демократії 25 15,0 % 11,3 %
Неповні демократії 54 32,3 % 37,2 %
Гібридні режими 37 22,2 % 14,4 %
Авторитарні режими 51 30,5 % 37,1 %

Згідно з даними дослідження, також очевидно, що тільки 11,3 % 
населення аналізованих країн живе в умовах повноцінної (або повної) 
демократії. Тут 37,1 % населення проживає в авторитарних режимах. 
Ще майже стільки ж (або 37,2 % від аналізованого населення) проживає 
у неповних демократіях. І лише 14,4 % населення покривають гібридні 
політичні режими. Загалом очевидно, що кількість демократій (різно-
го типу – повних і неповних) менша за кількість недемократій (різного 
типу – гібридних та авторитарних режимів) – 79 проти 88. Аналогічне 
зіставлення працює у випадку порівняння відсотка аналізованих країн 
та їхнього політичного режиму (47,3 % країн – демократичні, а 52,7 %  
країн – недемократичні) та населення (48,5 % населення проживає із-

1 Аналізоване населення – це не населення у всьому світі, а населення суми ана-
лізованих країн.
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поміж демократичних країн, а 51,5 % населення – з-поміж недемокра-
тичних країн). Цікава ситуація склалась у випадку авторитарних режимів: 
там проживає 2,6 млрд людей, при чому найбільша їхня кількість у Китаї 
(більше, ніж 1,3 млрд). Регіональний розподіл за різновидами політичних 
режимів такий (табл. 2.9).

Таблиця 2.9
Індекс демократії: розподіл режимів за регіонами (2012)

Регіон №
Індекс де-
мократії

Повні де-
мократії

Неповні 
демократії

Гібридні 
режими

Авторитар-
ні режими

Північна 
Америка

2 8,59 2 0 0 0

Західна Європа 21 8,44 15 5 1 0
Центрально-
Східна Європа

28 5,51 1 14 6 7

Латинська 
Америка

24 6,36 2 14 7 1

Азія й Австралія 28 5,56 4 10 7 7
Близький Схід і 
Північна Африка

20 3,73 0 1 7 12

Південна Африка 44 4,33 1 10 9 24
Разом 167 5,52 25 54 37 51

Кількість повних демократій 2012 р. щодо 2011 р. залишилась не-
змінною; кількість неповних демократій зросла (на 1) у Південній Африці; 
кількість гібридних режимів зросла (на 3) на Близькому Сході і в Пів-
нічній Африці, проте зменшилась (на 2) у Південній Африці; кількість 
авторитарних режимів зменшилась (на 3) на Близькому Сході і в Пів-
нічній Африці, але збільшилась (на 1) у Південній Африці. По країнах 
це виглядає так: Гонконг, Малаві та Сенегал покращили свій статус із 
гібридних режимів до неповних демократій; Лівія, Марокко та Єгипет 
покращили свій статус із авторитарних режимів до гібридних режимів; 
Малі та Шрі-Ланка погіршили свій статус від неповних демократій до 
гібридних режимів. У кореляції 2011–2010 рр. кількість повних демо-
кратій зменшилась у Західній Європі, неповних демократій – у Східній 
Європі, Латинській Америці; кількість гібридних режимів зросла у Ла-
тинській Америці, на Близькому Сході, в Північній і Південній Африці, 
кількість авторитарних режимів зросла у Східній Європі. 

Головними тенденціями змін політичних режимів упродовж 2011–
2012 рр. стали: 1) зниження довіри до політичних інститутів; 2) збільшення 
загрози соціальних хвилювань на розвиток демократизаційних процесів; 
3) зниження якості демократії на підставі поглиблення політичної по-
ляризації; 4) зростання тенденцій протестних рухів (зокрема, антиемі-
грантських і популістських); 5) падіння рейтингів й індексів демократії 
(особливо у Східній Європі); 6) розгул злочинності у країнах (особливо в 
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Латинській Америці); 7) погіршення свободи медіа (деякі тенденції були 
намічені ще, наприклад, 2008 р.). Це цілісно відображено на прикладі 
тенденцій розвитку індексів демократії у різних регіонах світу впродовж 
2006–2012 рр. (табл. 2.10).

Таблиця 2.10
Індекс демократії: розподіл рейтингів за регіонами (2006–2012)

Регіон 2006 р. 2008 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Північна Америка 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59
Західна Європа 8,60 8,61 8,45 8,40 8,44
Латинська Америка 6,37 6,43 6,37 6,35 6,36
Азія й Австралія 5,44 5,58 5,53 5,51 5,56
Центрально-Східна Європа 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51
Південна Африка 4,24 4,28 4,23 4,32 4,32
Близький Схід і Північна Африка 3,54 3,48 3,52 3,68 3,73
Разом 5,52 5,55 5,46 5,49 5,52

Як бачимо, у частині регіонів світу окреслено занепад демократії у 
зрізі 2006–2012 рр. Це стосується Північної Америки (занепад почався 
2008 р., проте дещо стабілізувався 2011 р.), Західної Європи (занепад 
почався 2008 р., однак 2012 р. помічено деяке покращення індексу де-
мократії в регіоні), але найбільше Центрально-Східної (занепад почався 
2008 р. і дещо стабілізувався 2011 р.) Дещо зріс (хоча й фазово – зі 
злетами та падіннями) індекс демократії у 2006–2012 рр. в Австралії 
та Азії, Південній Африці, на близькому Сході та в Північній Африці. 
Приблизно на однаковому рівні демократія впродовж 2006–2012 рр. лише 
в Латинській Америці. 

У багатьох країнах, починаючи з 2008 року, зазначено загальну 
тенденцію до зниження інтенсивності демократичних процесів (хоч після 
2011 р. намічено деяку стабілізацію демократичних і демократизаційних 
процесів). Економічна криза чітко акцентувала наявні негативні тенденції 
в політичному розвитку, особливо в Європі, посилила міць авторитарних 
режимів у всьому світі. Багаторічна тенденція щодо демократизації, яка 
почалась 1974 р., на момент 2010–2012 рр. зупинилася, та/або досить 
часто простежується “демократична рецесія”1. Річ у тім, що в більшості 
регіонів світу протягом останніх років було помічено відхід від раніше 
досягнутого прогресу в демократизації. Тенденції авторитаризму най-
більше вкоренилися на Близькому Сході й у більшості країн колишнього 
Радянського Союзу. У більшості регіонів світу помічено розчарування 
демократичним процесом. Демократизація в країнах Африки призупи-
нилась (сповільнилась), а в деяких випадках навіть пішла у зворотному 
напрямі. Політичні проблеми держав Східної та Центральної Європи по-

1  Термін запропонував 2008 р. Л. Даймонд [434].
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родили безліч негативних питань з приводу демократичних перетворень у 
регіоні. У кількох країнах Латинської Америки теж помічено сповільнення 
демократизаційних тенденцій у силу подальшого розвитку популістських 
рухів із досить “сумнівними демократичними реноме”. Одночасно у роз-
винених країнах Західної Європи різко скоротилася участь населення 
у політичному житті, збільшилися недоліки у функціонуванні держави 
чи пов’язані з безпекою обмеження громадянських свобод. Поєднання 
подвійних стандартів у зовнішній політиці і/чи зростаючий наступ на 
громадянські свободи призвели до звинувачення у “лицемірстві” сто-
совно країн Заходу. Річ у тім, що проблеми функціонування демокра-
тії в провідних західних країнах пригнічують можливості впевненого 
просування демократії у глобальному масштабі. В США простежується 
ерозія громадянських свобод, більш помітними є проблеми в роботі уряду 
(адміністрації президента). У Сполученому Королівстві також помітна 
ерозія громадянських свобод, але головною особливістю є низький рівень 
участі населення в політичному житті, виборах, партіях і неготовність 
стати учасником “політичної дійсності”.

Вплив фінансово-економічної кризи на політичні тенденції став по-
мітним поміж країн Європи найбільше. Екстремістські (чи радикальні) 
політичні сили не виграли завдяки економічній кризі, як цього по-
боювалися, й тим не менше простежується підйом популізму й анти-
емігрантських настроїв. Економічна криза може поставити під “загрозу 
демократію шляхом збільшення кількості соціальних заворушень”. За 
даними на 2011 р., поміж країн Західної Європи сім характеризуються 
спаданням індексів демократії, при цьому в жодній індекс не зріс. Ще 
більше падіння індексу демократії (в 15 країнах із 21) було помічено 
2010 в. стосовно ситуації 2008 р. Головна причина цього – в ерозії суве-
ренітету й демократичної підзвітності, що, як зазначено вище, пов’язані 
з наслідками кризи у зоні євро. Найбільш різким прикладом стала зміна 
традиційних партійних кабінетів на технократичні в Італії та Греції. 
Загалом, сьогодні у цьому регіоні попри часткову стабілізацію індексу 
демократії відбувається перевірка витривалості політичних інститутів.

У посткомуністичних країнах Європи спільною є регіональна тенден-
ція, яка свідчить про зменшення якості демократії – це властиво для Цен-
тральної, Східної та Південно-Східної Європи. Виняток становлять лише 
Чехія і Грузія, у яких помічено приріст демократизації упродовж 2006–
2012 рр. Найгіршу регіональну динаміку змін упродовж 2006–2012 рр.  
виразно демонструють Східна та Південно-Східна Європа (“–0,34”), трохи 
кращу – Центральна Європа (“–0,26”). По країнах найбільші зміни в не-
гативному (недемократичному) напрямі продемонстрували такі країни, як 
Росія та Україна (спад індексу демократії на більш, аніж “1” бал), а також 
Чорногорія, Угорщина, Боснія та Герцеговина, Румунія та Угорщина (спад 
індексу демократії на більш, аніж “0,50” бала) (див. табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11
Індекс демократії у посткомуністичних країнах Європи (2006–2012)

Країна 2006 р. 2008 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Різниця 

2012–2006 рр.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 7,10 7,02 6,84 6,78 6,72 –0,38
Естонія 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 –0,13
Латвія 7,37 7,23 7,05 7,05 7,05 –0,32
Литва 7,43 7,36 7,24 7,24 7,24 –0,19
Польща 7,30 7,30 7,05 7,12 7,12 –0,18
Румунія 7,06 7,06 6,60 6,54 6,54 –0,52
Словаччина 7,40 7,33 7,35 7,35 7,35 –0,05
Словенія 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 –0,08
Угорщина 7,53 7,44 7,21 7,04 6,96 –0,57
Чехія 8,17 8,19 8,19 8,19 8,19 +0,02
Середні дані 7,51 7,46 7,29 7,27 7,27 –0,26

Південно-Східна Європа
Албанія 5,91 5,91 5,86 5,81 5,67 –0,24
Боснія і Г-на 5,78 5,70 5,32 5,24 5,11 –0,67
Македонія 6,33 6,21 6,16 6,16 6,16 –0,17
Сербія 6,62 6,49 6,33 6,33 6,33 –0,29
Хорватія 7,04 7,04 6,81 6,73 6,93 –0,11
Чорногорія 6,57 6,43 6,27 6,15 6,05 –0,52
Середні дані 6,38 6,30 6,13 6,07 6,04 –0,34

Східна Європа
Азербайджан 3,31 3,19 3,15 3,15 3,15 –0,16
Білорусь 3,34 3,34 3,34 3,16 3,04 –0,30
Вірменія 4,15 4,09 4,09 4,09 4,09 –0,06
Грузія 4,90 4,62 4,59 4,74 5,53 +0,63
Молдова 6,50 6,50 6,33 6,33 6,32 –0,18
Росія 5,02 4,48 4,26 3,92 3,74 –1,28
Україна 6,94 6,94 6,30 5,94 5,91 –1,03
Середні дані 4,88 4,74 4,58 4,48 4,54 –0,34

Серед країн Центральної Європи є тільки одна повна демократія – це 
Чехія. Всі інші країни – неповні демократії. Найбільше наближені до по-
вних демократій такі країни – Естонія, Словенія та Словаччина (2006 р. 
також Угорщина). З-поміж країн Південно-Східної Європи більшість ста-
новлять саме неповні демократії (з найкращими показниками у Хорватії), 
проте в регіоні репрезентовано два режими гібридного типу (це Боснія та 
Герцеговина, а також Албанія). Серед країн Східної Європи ситуація дещо 
складніша: тут не репрезентовано жодної повної демократії; представлено 
одну неповну демократію (Молдова), декілька гібридних (Вірменія, Грузія, 
Україна) й авторитарних (Азербайджан, Росія та Білорусь) режимів.

Дослідження показало, що у Центрально-Східній та Західній Європі 
падає довіра до соціальних інститутів. У країнах СНД міцно вкоренились 
автократичні тенденції, проте невдачі в демократії репрезентує не тільки 
цей регіон, а й країни Центрально-Східної Європи. Особливу увагу в 
дослідженні приділено Росії та країнам СНД. Росію було названо країною 
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“керованої” демократії (англ. “managed” democracy). Усі важливі рішення 
у ній приймає невелика група людей, а парламент (зокрема його нижня 
палата – Дума) перетворився в “маріонетку”. Держава збільшила свою 
владу над економікою та над основними засобами масової інформації. 
Проте найцікавіший висновок полягає у тому (зі слів дослідників), що, 
будучи прем’єр-міністром, В. Путін, заявивши про бажання балотуватися 
на третій термін, впевнено “повів” країну у бік посилення авторитарного 
режиму. Тим не менше, дослідники зазначають, що сценарій “арабської 
весни” малоймовірний, бо в Росії формально рівень безробіття серед 
молоді нижчий, ВВП на душу населення вищий і загалом є тенденція 
старіння населення, що не сприяє створенню революційної ситуації.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Що таке методика порівняльного вимірювання політичного режиму? 
	 Які Ви знаєте методики вимірювання рівня демократії та демократизації?
	 Що таке мінімалістське/вузьке і максималістське/широке визначення демо-

кратії?
	 Окресліть сутність матриці політичних режимів сучасності Р. Даля.
	 Проаналізуйте еволюцію становлення індикаторів для визначення демократії 

та демократизації.
	 Що таке об’єктивна та суб’єктивна природа індикаторів порівняльного аналізу?
	 Що таке проект “V-Dem”? Розкрийте особливості “різноманіття демократії”.
	 Схарактеризуйте особливості та наслідки проекту “Політія”.
	 Як оцінюють демократію та автократію згідно з проектом “Політія”?
	 Запропонуйте типологію політичних режимів згідно з проектом “Політія”.
	 Що таке відкрита та закрита анократія? Яка відмінність між ними?
	 Окресліть рівень розвитку політій у посткомуністичних країнах Європи.
	 Структуруйте особливості індексу демократизації Гельсінського університету.
	 Який взаємозв’язок між розподілом ресурсів та демократичним розвитком?
	 Що таке змагальність та участь в індексі демократизації Т. Ванханена?
	 Схарактеризуйте особливості демократизації посткомуністичних країн Європи, 

використовуючи підхід Т. Ванханена.
	 Систематизуйте особливості вимірювання демократії в проекті “Свобода у 

світі”.
	 Рейтинги політичних прав і громадянських свобод: як проводять їх заміри?
	 Що потрібно, щоб країну вважати “вільною”, “частково вільною” і “невіль-

ною”?
	 Що таке електоральна демократія, як її трактують у проекті “Свобода у світі”?
	 Що таке ліберальна демократія, як її трактують у проекті “Свобода у світі”?
	 Емпіричні приклади застосування проекту “Свобода у світі”: схарактеризуйте 

їх у глобальній та регіональній перспективі.
	 Як вимірюють демократію “The Economist Intelligence Unit”?
	 Назвіть різновиди політичних режимів “The Economist Intelligence Unit”.
	 Емпіричні приклади застосування індексу демократії “The Economist Intelli-

gence Unit”: схарактеризуйте їх у глобальній та регіональній перспективі.
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ  
ЯК ІНДИКАТОРИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ  

ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ СУЧАСНОСТІ

3.1. Економічні свободи як індикатор оцінювання 
політичних режимів сучасності.

3.2. Політичні та субполітичні свободи як індикатор 
аналізу політичних режимів.



Основні поняття: політичний режим, демокра-
тія, автократія, свобода, політична свобода, еко-
номічна свобода, свобода преси, свобода медіа, “Ре-
портери без меж”, індекс свободи преси, “Freedom 
House”, правовий вимір свободи преси, політичний 
вимір свободи преси, економічний вимір свободи пре-
си, свобода мережі, вільні країни, частково вільні 
країни, невільні країни, “блокатори”, “неблокато-
ри”, “блокатори у фазі становлення”, організація 
“Вільне існування”, індекс свободи наркотиків, 
індекс свободи користування зброєю, мета-індекс 
свободи, індекс лібертаріанської свободи, проект 
“Економічна свобода у світі”, інститут Катона, 
інститут Фрейзера, виміри економічної свободи, 
проект “Індекс економічної свободи”, фонд “Спад-
щина”, свобода бізнесу, свобода торгівлі, валютна 
свобода, розмір витрат уряду, фіскальна свобода, 
право власності, інвестиційна свобода, фінансова 
свобода, свобода від корупції, свобода праці, верхо-
венство права, обмеженість уряду, регуляторна 
ефективність, відкриті ринки, проект “Світовий 
огляд економічної свободи”.
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3.1. Економічні свободи  
як індикатор оцінювання політичних режимів сучасності

Окреме місце в структурі порівняльного аналізу політичних режимів 
сучасності, як зазначено у попередніх розділах, посідає оцінювання свобо-
ди. Вона є складником практично усіх максималістських та деяких мініма-
лістських підходів до вимірювання демократії і/чи демократизації у світі. 
Тим не менше, потрібно проводити дихотомію між різними розуміннями/
різновидами свободи, зокрема політичною та економічною. 

Політична свобода (відома як політична автономія чи політична орга-
нізація) – центральне поняття в історії політичної думки та одна з найваж-
ливіших (реальних та ідеальних) рис демократичного суспільства, зазначає 
Х. Арендт. Політична свобода може бути описана: як відносини, вільні 
від пригноблення чи примусу, які приводять до створення сприятливих 
умов (А. Сен); як відсутність необґрунтованих зовнішніх обмежень на 
дію (І. Берлін). Політична свобода також посилається на позитивність 
наслідків реалізації людських прав та можливостей, продуктивність дій, 
забезпечення соціальних і групових прав (Ч. Тейлор). Вагомо й те, що 
концепт політичної свободи містить свободу від “внутрішніх обмежень” 
на політичні дії та/або свободу на вираження власних думок (напри-
клад, соціальний конформізм, послідовну або непослідовну поведінку). 
У всякому випадку поняття “політична свобода” пов’язане з уявленнями 
про громадянські свободи та права людини, яким у демократичних 
суспільствах, як заведено, надається правовий захист із боку держави.

Очевидно, що сьогодні є різні підходи до трактування політичної свобо-
ди. “Ліве крило” у політичній філософії загалом пов’язує поняття “свобода” 
з “позитивними вольностями” (позитивна свобода – здатність та ресурс 
для подолання потенційно опозиційної негативної свободи), забезпеченням 
групових, а також індивідуальних можливостей на визначення власного 
життя й реалізації свого потенціалу. Свобода у цьому сенсі може місти-
ти свободу від злиднів, голоду, хвороб і гноблення, а також свободу від 
сили й примусу. 

Ф. Гаєк, представник неолібералізму, критикує такий підхід, як 
неправильне уявлення про свободу: “Використання “свободи” для опи-
су фізичної “можливості робити все, чого хочу”, сили задовольнити наші 
бажання і міри вибору альтернативи ... навмисно нагніталося у межах со-
ціалістичного аргументу ..., а поняття колективної влади над обставинами 
змінено на індивідуальну свободу”. Натомість багато соціал-анархістів 
вбачають негативну та позитивну свободи тільки як додаткове означення 
свободи. Вони описують негативну свободу як “егоїстичну свободу”. А 
окремі філософи, такі як А. Макінтайр, узагалі розуміють свободу з погляду 
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соціальної взаємозалежності з іншими людьми. Зі слів політичного фі-
лософа Н. Компрідіса, прагнення до свободи в сучасну епоху можна роз-
поділити на дві мотивації ідеалів: свобода як автономія й незалежність 
та свобода як можливість спільно ініціювати “новий початок”. Унаслідок 
цього політична свобода також була теоретизована як опозиція (й умова) 
“співвідношення сил” чи влада “дії щодо дії” (М. Фуко).

На противагу цілком очевидно, що економічна свобода – це та кате-
горія, яку використовують в економічних та політологічних досліджен-
нях. Утім, немає її єдиного наукового трактування, про що зауважують  
М. Бронфенбреннер і А. Сен. Тим не менше, базовий підхід до трак-
тування економічної свободи був оформлений ще у межах класичної 
ліберальної та лібертаріанської традиції і вчення з приводу вільного 
ринку, приватної власності тощо. Інший вагомий наголос зроблено у тео-
рії економічного добробуту (“економіці добробуту”), де акцентовано на 
вивченні й означенні індивідуального вибору, коли зростання економічної 
свободи відбувається внаслідок збільшення набору ймовірних варіантів 
такого вибору. Ще один підхід до трактування економічної свободи від-
штовхується від теорії дистрибутивної (або розподільної) справедливості, 
де вона є “ресурсом” усіх індивідів. Наступне бачення економічної свободи 
регламентоване “свободою від бажання”, а також свободою для ведення 
колективних переговорів.

Безумовно, традиційним і найбільш поширеним залишається лі-
беральне та лібертаріанське трактування свободи. Це має два вагомі й 
послідовні наслідки: по-перше, у цьому зрізі повинен прослідковуватись 
взаємозв’язок між економічною і політичною свободою; по-друге, цей 
взаємозв’язок треба аналізувати кількісно. Внаслідок цього (з огляду на 
ліберальне бачення політичної/економічної свободи) оцінювані категорії 
становлять поєднувану цінність сучасної демократії, яку можна піддава-
ти порівняльному (кількісному та якісному) політологічному аналізу. 
Тим паче, що з приводу взаємозв’язку поміж цими категоріями є чимало 
напрацювань, на які варто звернути увагу, перед тим як приступити до 
аналізу економічної свободи.

Р. Каплан і Н. Ресчер, а також А. Льюіс зазначають, що політичні, 
зокрема й громадянські свободи, були розширені одночасно з розвитком 
ринкової економіки – тому існують емпіричні докази того, що економіч-
на та політична свобода між собою зв’язані. У дослідженні “Капіталізм 
та демократія” М. Фрідман розробив аргумент про те, що економічна 
свобода, будучи безкінечно важливим складником “повної свободи”, 
також є важливою умовою політичної свободи. Він зазначив, що цен-
тралізоване управління економічною діяльністю завжди супроводжу-
ється політичними репресіями. Із його слів, добровільний характер усіх 
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“угод” у вільній ринковій економіці та їхня велика різноманітність є 
першорядними загрозами для репресивних політичних лідерів і значно 
зменшують владу та політичний примус. Через ліквідацію централізова-
ного управління господарської діяльності економічна влада віддаляється 
від політичної влади, тому одна може слугувати противагою для іншої. 
М. Фрідман уважає, що конкурентний капіталізм особливо важливий 
для груп меншин, оскільки безособові ринкові сили захищають людей від 
дискримінації в їхній господарській діяльності з огляду на різні причини, 
які не пов’язані з їхньою продуктивністю. А економіст Австрійської школи 
Л. фон Мізес визнає, що економічні та політичні свободи є взаємозалеж-
ними: “Ідея, що політична свобода може бути збережена за відсутності 
економічної свободи і навпаки, – ілюзія. Політична свобода є наслідком 
економічної свободи. Не випадково, що епоха капіталізму стала одночасно 
епохою влади народу”. У праці “Дорога до рабства” Ф. Гаєк показує, що 
“економічний контроль – це не тільки контроль над сектором людського 
життя. Це й контроль над засобами для всіх наших цілей”.

Унаслідок цього, варто окремо апелювати до методик розрахунків 
економічної та політичної свободи. Один із підходів аналізу економіч-
ної свободи – це методика “Економічна свобода у світі”, яку розробили 
інститути Катона і Фрейзера. Інститут Катона (англ. Cato Institute), 
який заснував 1974 р. Е. Крейн, є некомерційною організацією. Назву 
інститут отримав від “Листів Катона”, які суттєво вплинули на формування 
ідей Американської революції. Інститут Катона перебуває у Вашингтоні 
(до 1981 р. перебував у Сан-Франциско). Місія діяльності, як зазначено в 
документах організації, полягає у відстоюванні принципів миру, сво-
боди індивіда, вільного ринку й обмежень функцій держав. Організація 
прагне розширити рамки суспільно-політичних дискусій та залучити до 
них широкі верстви громадськості1.

1  Інститут Катона виконує велику кількість програм, які торкаються спектра по-
літичних та політико-економічних питань. Під егідою цієї організації у різних містах 
світу проводять форуми та конференції, присвячені нагальним політичним питанням. 
Матеріали конференцій тричі на рік публікують у виданні “Cato �ournal” та розміщують 
на сайті інституту. “Cato �ournal” спеціалізується на проблемах державної політики та 
вільного ринку. Матеріали для нього в різний час надсилали Дж. Бьюкенен, М. Фрід-
ман, А. Грінспен, В. Клаус, А. Мельцер та інші відомі науковці, політики й економісти. 
Крім “Cato �ournal”, Інститут Катона випускає щоквартальний журнал “Regulation” 
(публікує матеріали, присвячені питанням регулювання в економіці, у тім числі право-
ві аспекти, у різних її областях – від сільського господарства та банківської справи до 
транспортної галузі) та новинний бюлетень “Cato �olicy Report” (що виходить два рази 
на місяць). Як заявляють представники Інституту Катона, він не приймає коштів від 
уряду для збереження незалежності. Кошти у бюджет інституту надходять від фондів, 
корпорацій і приватних осіб, від продажу друкованої продукції. У раді директорів Ін-
ституту Катона числяться 17 осіб (на березень 2012 р.), що представляють, крім самого 
Інституту, бізнес-кола США.
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Інститут Фрейзера – канадський “мозковий центр” (організація, яка 
проводить дослідження і займається правозахисною діяльністю в та-
ких областях, як соціальна політика, політична стратегія, економіка, 
військові, технічні питання, та у творчій і культурній галузях), який 
ідеологічно позиціонується як консервативний, а також праволіберта-
ріанський. Місія Інституту полягає у вивченні та вимірюванні впливу 
конкурентного ринку та державного втручання на добробут людей. 
Назву отримав від імені ріки Фрейзер; розташований у Ванкувері, 
а офіси відкрито у Монреалі, Калгарі, Торонто. Заснували у 1974 р.  
М. Волкер, економіст з університету Західного Онтаріо, та П. Бойле, біз-
несмен. Інститут класифікує себе як “вільну міжнародну організацію 
для проведення досліджень та навчання”1.

З 1996 р. Інститут Катона спільно з Інститутом Фрейзера, а також 
50 іншими організаціями з різних країн світу щорічно випускають огляд 
“Економічна свобода у світі” (“Economic Freedom of the World”), який 
аналізує стійкість економічних інститутів та політичного процесу в 144 
країнах світу (за даними огляду від 2012 р., у якому оцінюють ситуацію 
у цих країнах 2010 р.: аналіз проводять від 1970 р. до 2000 р. кожних 
п’ять років, а з 2001 р. – щорічно) відповідно до забезпечення ними еко-
номічної свободи. Першому розрахунку індексу передували майже десять 
років роботи більше, ніж 60 учених (долучаючи декількох лауреатів 
Нобелівської премії з економіки), які представляли різні галузі науки.

Як стверджують автори огляду 2005 р., “економічна свобода у 55 
разів більш ефективний інструмент, що стримує держави від війни, ніж 
демократія” [465]. Мета проекту – виміряти рівень економічної свободи, 
критеріями якої названо свободу особистого вибору, добровільний об-
мін, вільну конкуренцію та безпеку приватної власності. У конструю-
ванні індексу економічної свободи використовують понад 50 показників 
(на 2012 р.), об’єднаних у п’ять вимірів: 1) розмір держави2 (або системи 
влади); 2) правове середовище та захист прав власності3; 3) доступ щодо 

1  Фінансування організації проводять на благодійній основі. Інститут не приймає уря-
дових субсидій або платежів за дослідження, а залежить від вкладів фізичних осіб, органі-
зацій і фондів. Управляє організацією Рада опікунів. Станом на 2012 р. членами Ради були  
П. Браун (голова), М. Мітчелл (заступник голови) та Е. Белзберг (заступник голови).

2  Перша група показників містить такі змінні: державне споживання (у відсотках від 
загального споживання); трансферти та субсидії (у відсотках від ВВП); підприємства з дер-
жавною участю і державні інвестиції (у відсотках від загального обсягу інвестицій); гранична 
ставка податку з урахуванням порогів застосовності (цей компонент містить два субкомпо-
ненти – гранична ставка податку на прибуток і гранична ставка податку на заробітну плату).

3  Друга група показників охоплює такі змінні: незалежність судової влади; неуперед-
женість судів при розгляді справ, що стосуються компаній та держави; захист інтелектуальної 
власності; втручання військових; справедливість судової системи.
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“надійних” грошей1; 4) свобода міжнародної торгівлі2; 5) регулювання 
кредитної політики, трудових відносин і підприємницької діяльності3. 
Кожний із цих блоків має однакову оцінювальну вартість у підсумку 
отриманих результатів (до “10” балів). Проводячи аналіз та привласню-
ючи кількісні значення вказаним змінним, автори досліджень складають 
зведені рейтинги по кожній країні, а також формують глобальний рейтинг 
економічної свободи. Крім того, у межах щорічних оглядів публікують 
аналітичні матеріали. 

Дослідження, проведене 2005 р., демонструє, що економічна свобода 
у світі зросла в середньому від “5,17” бала 1985 р. до “6,40” бала 2003 р.:  
серед усіх аналізованих країн у цей період 95 систем покращили свої 
показники. За даними на 2011 р. (що стосуються тенденцій 2009 р.), най-
більш економічно вільні країни це: Гонконг (“9,01”), Сінгапур (“8,68”), 
Нова Зеландія (“8,20”), Швейцарія (“8,03”), Австралія (“7,98”), Канада 
(“7,81”), Чилі (“7,77”), Велика Британія (“7,71”), Мавританія (“7,67”), США 
(“7,60”), Бахрейн (“7,59”), Фінляндія (“7,59”), Словаччина (“7,56”), 
Об’єднані Арабські Емірати (“7,54”), Данія (“7,52”), Естонія (“7,52”), 
Угорщина (“7,52”), Кіпр (“7,52”), Австрія (“7,50”) [493]. Найнижчий рі-
вень економічної свободи був властивий таким країнам: Зімбабве (“4,08”), 
М’янма (“4,16”), Венесуела (“4,28”), Ангола (“4,76”), Демократична Респу-
бліка Конго (“4,84”), Центральна Африканська Республіка (“4,88”), Гвінея-
Бісау (“5,03”), Республіка Конго (“5,04”), Бурунді (“5,12”), Чад (“5,32”). 
Практично ідентичною є ситуація станом на 2012 р. (стосовно подій 

1  Третя група показників розкривається через такі змінні, як: збільшення грошей за 
останні п’ять років; динаміка інфляції за останні п’ять років; показник інфляції за попередній 
рік дослідження; свобода купівлі-продажу іноземних валют (у тім числі відкриття рахунків 
у різних валютах на території країни та за кордоном).

2  Четверта група показників містить такі змінні, як: податки на зовнішню торгівлю 
(три субкомпоненти: податки у відсотковому вираженні від експорту та імпорту; серед-
ня ставка податку; динаміка податкових ставок); нормативні торговельні обмеження (два 
субкомпоненти: приховані імпортні бар’єри; витрати на імпорт); розмір торгового сектора 
економіки; співвідношення офіційного обмінного курсу і курсу на чорному ринку; обмеження 
на діяльність фондового ринку (доступ щодо іноземного капіталу та обмеження на транзакції 
за участю іноземного капіталу).

3  П’ята група показників розкривається через такі змінні, як управління кредитними 
ринками (субкомпоненти: приватне володіння банками, обсяг депозитів, які розміщені у при-
ватних банках (у відсотках); конкуренція з іноземними банками; кредитування приватного 
сектора (у відсотках); запобігання появі негативних реальних відсоткових ставок; управління 
обліковими ставками), управління ринком праці (субкомпоненти: вплив рівня мінімальної 
заробітної плати; гнучкість кадрової політики; колективні переговори; пільги по безробіттю; 
заклик до збройних дій), а також управління бізнесом (субкомпоненти: цінове регулювання; 
адміністративні бар’єри для створення нових компаній; час для вирішення питань з бюро-
кратією; легкість реєстрації нових компаній; незаконні платежі урядовим чиновникам). 
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2010 р.), проте було помічено різке зростання економічної свободи в 
Чилі (“7,84”) і Тайвані (“7,72”). Україна в рейтингу від 2012 р. окрес-
лена як “невільна” країна, оскільки вона отримала тільки “5,94” бала і 
позиціонована як 122 з 144 країн [494]. Загалом, щодо посткомуністичних 
країн, які розташовані в Європі, ситуація у 1995–2010 рр. така (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Економічна свобода у посткомуністичних країнах Європи (1995–2010)

Країна 1995 р. 2000 р. 2003 р. 2006 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 4,67 5,27 6,64 7,13 7,31 7,34 7,33
Естонія 5,76 7,36 7,74 7,89 7,62 7,52 7,74
Латвія 5,40 6,62 6,98 7,41 7,08 6,92 7,12
Литва 5,21 6,28 6,83 7,41 7,39 7,40 7,54
Польща 5,24 6,19 6,29 6,81 6,90 7,00 7,31
Румунія 3,81 5,19 6,15 6,80 6,87 7,08 7,41
Словаччина 5,42 6,16 6,85 7,58 7,58 7,56 7,45
Словенія 5,02 6,36 6,79 6,82 6,85 6,78 6,63
Угорщина 6,13 6,55 7,40 7,39 7,43 7,52 7,08
Чехія 5,74 6,48 7,07 7,00 7,19 7,13 7,16
Середні дані 5,24 6,25 6,87 7,22 7,22 7,23 7,28

Південно-Східна Європа
Албанія 4,83 6,04 6,93 7,03 7,18 7,32 7,34
Боснія і Г-на – – – 6,04 6,03 6,23 6,61
Македонія – – 5,80 6,44 6,84 6,88 6,94
Сербія – – – 6,16 6,32 6,44 6,41
Хорватія 4,97 6,10 6,21 6,38 6,51 6,46 6,76
Чорногорія – – – 7,10 7,15 7,27 7,54
Середні дані 4,90 6,07 6,31 6,53 6,67 6,77 6,93

Східна Європа
Азербайджан – – – 6,14 6,55 6,50 6,17
Вірменія – – – 7,24 7,11 7,15 7,42
Грузія – – 6,57 7,32 7,51 7,36 7,34
Молдова – – – 6,47 6,51 6,29 6,75
Росія 4,40 5,27 5,67 6,37 6,62 6,55 6,56
Україна 3,44 4,70 5,32 5,69 5,60 5,70 5,94
Середні дані 3,92 4,99 5,85 6,53 6,65 6,59 6,70

Стосовно посткомуністичних країн Європи ситуація накладає такі 
висновки (2010): 1) найбільш економічно вільні країни Центральної Єв-
ропи; 2) трохи менш економічно вільні країни Південно-Східної Європи;  
3) найменш економічно вільні країни Східної Європи; 4) найбільш еко-
номічно вільні країни – Литва, Естонія та Чорногорія; найменш еко-
номічно вільна країна – Україна; 5) у всіх регіонах/країнах відбувається 
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поступове збільшення економічної свободи, що співзвучно глобальним 
висновкам авторів проекту; середній рівень економічної свободи в регіоні 
вищий світового показника економічної свободи. Дуже часто проект кри-
тикують за деякий суб’єктивізм.

Суб’єктивізм індексу започаткований його ініціальною природою: він 
ґрунтується винятково на ідеях М. Фрідмана і М. Волкера, які осо-
бливо відстоюють принципи лібертаріанства й ринкового лібералізму. 
Такі ідеологічні парадигми є підґрунтям економічної свободи, з приводу 
якої проводять конференції та семінари. Наслідком цього стало видання 
звіту “Економічна свобода в світі”. Як наслідок, було досягнуто згоди, що 
умовами економічної свободи є особистий вибір, а не колективний вибір; 
добровільний обмін, що координується ринками, а не розподілом через 
політичний процес; свобода в’їзду та конкуренції на ринку; захист осіб 
та їх майна від агресії з боку інших акторів. У доповіді 2005 р. зазна-
чено, що якщо функції “мінімальної держави” (захист людей, їх майна 
від дій агресорів, виконання контрактів і надання обмеженого набору 
суспільних благ) виконувати добре, а уряд більш нічого суттєво не робить, 
то зведений індекс економічної свободи лишатиметься високим. Відповідно, 
від збільшення державних витрат рейтинг свободи буде знижуватись.

Проте ця позиція дуже часто піддається сумніву в наукових дослі-
дженнях. Так, найбільший песимізм отримує ідея кореляції економічної 
свободи й економічного зростання, що критично проаналізовано багатьма 
ученими. Я. де Ханн і К. Сіерманн зазначають, що такі відносини не 
надійні, а Дж. Хекельман та М. Строуп взагалі стверджують, що про-
цедура зважування, використовувана у конструюванні індексу, довільна. 
Вони вивчають компоненти індексу окремо й виявляють, що багато з 
них негативно корелює з економічним зростанням. Значна критика сто-
сується Китаю та інших країн, які розвиваються, – вони часто мають 
високі темпи зростання, проте відносно низькі рівні економічної свободи. 
Країни, що розвиваються, можуть мати більш високі темпи зростання, 
ніж розвинені країни, бо у них дешева робоча сила, і може відбуватись 
успішний імпорт інвестицій, технологій, а також організаційних нави-
ків із багатих країн. А тому незалежні дослідження не підтримують усі 
ідеали “капіталізму вільної конкуренції”. Окремі з найбільш економічно 
вільних країн (зокрема, Ісландія, Данія, Фінляндія і Швеція) мають 
найбільш розвинені держави загального добробуту, які рішуче є проти 
прихильників невтручання.

Унаслідок цього виникла нагальна потреба розробити альтернативні 
проекти дослідження економічної свободи. Одним із них став так званий 
“індекс економічної свободи”, що проводиться фондом “Спадщина” (англ. 
“The Heritage Foundation”) – стратегічним дослідницьким інститутом 
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США, який займається широким спектром питань громадської політи-
ки. Приміром, фонд розробляв моделі пенсійних систем, американської 
економіки, родини. Ідея інституту – побудувати статистичну модель 
суспільства та забезпечити доступ до неї громадськості1. Організацію 
заснували в 1973 р. П. Вейріч, Е. Феулнер і Дж. Курс.

Індекс економічної свободи – серія десяти економічних показників, які 
створили фонд “Спадщина” та “The Wall Street �ournal”. Її (серії) заявлена   
мета – це виміряти ступінь економічної свободи у світі. Індекс створено 
1995 р. За основу було взято методологічний підхід, який нагадує методи-
ку, яку свого часу використав А. Сміт у праці “Багатство націй”: “базові 
інститути, які захищають свободу окремих осіб для досягнення власних 
економічних інтересів, результують більше процвітання суспільства в 
цілому”. Авторами індексу економічної свободи 2012 р. були Е. Кім, 
Т. Міллер, К. Холмс, Дж. Робертс. Методику застосовано (як і 2012 р., а 
дослідження проводять щорічно) щодо 184 країн світу.

У проекті зазначено, що під економічною свободою розуміють фунда-
ментальне право кожної людини управляти своїми власними працею 
і майном. В економічно вільному суспільстві люди вільні працювати, 
виробляти, споживати й інвестувати у будь-якому випадку: при цьому 
свобода захищена державою, а також невимушена з боку держави. В 
економічно вільному суспільстві уряд дає змогу праці, капіталу і то-
варам вільно пересуватися, утримуватися від примусу та обмеження 
волі за це. Індекс економічної свободи розраховують на підставі десяти 
показників економічної свободи, які використовують у статистиці таких 
організацій, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та “Econo-Econo-
mist Intelligence Unit”: 1) свобода бізнесу: свобода підприємництва (є 
кількісною мірою можливості початку, ведення, а також закінчення 
бізнесу, що оцінюють через загальний тягар проведення й ефективності 
державного управління у процесі регулювання); 2) свобода торгівлі –  
це складова міра відсутності тарифних і нетарифних бар’єрів, які впли-
вають на імпорт/експорт товарів і послуг; 3) валютна свобода – поєд-
нання міри стабільності цін з оцінкою контролю над цінами (інфляція 
й регулювання цін спотворює ринкову активність; стабільність цін без 

1  Фонд видає чимало аналітичних досліджень. Найвідоміші з них – щорічний “Індекс 
економічної свободи”, “Політичні експерти 2000”, “Мандат на лідерство”, “Індекс залежності” 
(рекомендаційні матеріали для кандидатів у президенти США). Видають журнал “The insider”, 
різноманітні буклети, фейлетони, організовують “проблемні конференції”. Організація має 
унікальну систему фінансування, що охоплює понад 700 тис. спонсорів (на 2011 р.), гроші 
від яких (суми по 20–40 дол.) залучають шляхом прямого листування. Майже 3 тис. жертво-
давців офірують на потреби фундації по 1 000 дол., а члени “Президентського клубу” – понад  
1 000 дол. Донорам же надається пріоритет у висвітленні питань, які їх цікавлять. У 2007 р. 
організація повідомила про свій операційний дохід у розмірі 75 млн доларів.
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мікроекономічного втручання – це ідеальний стан для розвитку вільного 
ринку); 4) розмір витрат уряду: компонент виражає рівень держав-
них витрат у відсотках від ВВП; 5) фіскальна свобода – свобода по-
даткового тягаря з боку держави; 6) право власності: компонент права 
власності є оцінкою здатності людей накопичувати приватну власність, 
забезпеченої законами, які повною мірою втілені в державній політиці;  
7) інвестиційна свобода: в економічно вільній країні немає жодних об-
межень щодо припливу інвестиційного капіталу – фізичні/юридичні особи 
мають можливість переводити свої кошти в різних напрямах без обме-
жень; 8) фінансова свобода – міра банківської ефективності, а також 
міра незалежності від державного контролю і втручання у фінансовий 
сектор; 9) свобода від корупції, яка підриває економічну свободу, вводячи 
нестабільність і невизначеність в економічні відносини (чим вищий рівень 
корупції, тим нижчий рівень загальної економічної свободи); 10) свобода 
праці – кількісна міра, втілена в аспектах нормативно-правової бази ринку 
праці в країні (цей індикатор започатковано в 2007 р.).

Десять індикаторів зводять до агрегованого середнього балу – тут 
кожний індикатор є еквівалентним. Кожну з десяти свобод оцінюють за 
шкалою від “0” до “100” балів, де “100” становить максимальну свободу, 
а “0” – її відсутність. “100” балів позначає економічне середовище/по-
літію, які найбільшою мірою сприяють розвитку економічної свободи. 
“The Heritage Foundation” повідомляє, що найвищі 20 % свободи за 
індексом (тобто “80–100” балів) демонструють у два рази більше дохо-
дів на душу населення, аніж наступні 20 % (“60–79” балів) та в п’ять 
разів більше доходів, ніж ще одні наступні 20 % (“40–59” балів). Саме 
тому, за словами В. Вілкінсона, більш високі економічні свободи сильно 
корелюють з більш високою самооцінкою щастя. Т. Оваска та Р. Такасіма 
взагалі зауважують, що економічні дослідження свободи припускають, 
що “безсумнівно, люди дбають про ступінь, до якого суспільство, у якому 
вони живуть, дає можливість і свободу для проведення нових проектів 
та здійснення вибору, ґрунтуючись на своїх особистих перевагах”. За 
даними Інституту Катона, вища економічна свобода сприяє участі та 
співпраці. Крім того, показано, що вища економічна свобода надзвичайно 
важлива у контексті запобігання воєн.

У 2012–2013 рр. десять індикаторів економічної свободи об’єднано для 
кращого розуміння порівняльного аналізу в чотири групи: 1) верховен-
ство права (це права власності, свобода від корупції); 2) обмеженість 
уряду (фіскальна свобода, урядові витрати); 3) регуляторна ефективність 
(свобода бізнесу, праці, валютна свобода); 4) відкриті ринки (свобода 
торгівлі, інвестиційна та фінансова свобода). Кожний з чотирьох згру-
пованих індикаторів оцінювався за шкалою від “0” до “100” балів [557].
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На підставі розрахунку індексу було сформовано кілька логічних груп 
того, як позиціонуються результати країн: 1) вільні країни – “80–100” 
балів; 2) переважно вільні країни – “70–79,9” бала; 3) помірно вільні 
країни – “60–69,9” бала; 4) переважно невільні країни – “50–59,9” бала;  
5) невільні (деспотичні, репресивні) країни – “0–49,9” бала. Згрупована 
картина індексу свободи у світі станом на 2013 р. виглядає так (п’ять 
вільних країн у світі (їх всього було визначено п’ять), по десять найкращих 
країн у кожній групі індексу економічної свободи, у випадку невільних 
країн – десять найгірших за індексом економічної свободи) (табл. 3.2).

Таблиця 3.2
Рівні індексу економічної свободи в країнах світу (2013) [425]

Вільні
країни

Переважно  
вільні країни

Помірно вільні
країни

Переважно
невільні країни

Невільні
країни

Країна Бал Країна Бал Країна Бал Країна Бал Країна Бал

Гонконг 89,3 Канада 79,4 Уругвай 69,7
Буркіна-

Фасо
59,9 Іран 43,2

Сінгапур 88,0 Чилі 79,0 Колумбія 69,6
Домінікан. 

Респ.
59,7

Туркме-
ністан

42,6

Австра-
лія

82,6
Маври-
танія

76,9 Вірменія 69,4
Азербай-

джан
59,7

Екват. 
Гвінея 

42,3

Нова  
Зеландія

81,4 Данія 76,1 Барбадос 69,3
Киргиз-

стан 
59,6 ДР Конго 39,6

Швейца-
рія

81,0 США 76,0 Бельгія 69,2 Марокко 59,6 Бірма 39,2

– – Ірландія 75,7 Кіпр 69,0 Ліван 59,5 Еритрея 36,3

– –
Бахрейн 75,5

Словач-
чина

68,7 Гамбія 58,8 Венесуела 36,1

– –
Естонія 75,3

Македо-
нія

68,2 Замбія 58,7 Зімбабве 28,6

– –
Спол. 
Кор.

74,8 Перу 68,2 Сербія 58,6 Куба 28,5

– –
Люксем-

бург
74,2 Оман 68,1 Камбоджа 58,5 КНДР 1,5

Україну, за даними на 2013 р., оцінено як економічно невільну краї-
ну. Загалом же від моменту генерування індексу 1995 р. оцінка світової 
економічної свободи збільшилася на “2,6” бала у 2008 р. У 2011 р. оцінка 
знизилася, порівняно з 2008 р., із “60,2” до “59,7” бала, що становить 
збільшення на “2,2” бала порівняно з 1995 р. Економічна свобода по-
кращилася в 117 країнах світу – більшість країн, що входять в індекс, го-
ловно розвиваються як країни з ринковою економікою. За винятком Європи 
і Північної Америки, було зареєстровано підвищення рівня свободи у всіх 
регіонах світу, причому найбільше підвищення показали країни Південної 
Африки. У першу п’ятірку “вільних” країн у 2012 і 2013 рр. включено 
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Гонконг, Сінгапур, Австралію, Нову Зеландію та Швейцарію – кожна 
отримала більше “80” балів економічної свободи. Від моменту створення 
індексу (1995 р.) Гонконг й досі вважають найбільш вільною економікою. 
США опустились спочатку на дев’яте місце, а в 2012/2013 рр. – взагалі на 
десяте місце, “пропустивши” перед собою такі країни, як Канада, Чилі, 
Мавританія, Данія (2012 р. – Ірландію). У такому зрізі “The Heritage 
Foundation” свідчить про збільшення державних витрат як підстави по-” свідчить про збільшення державних витрат як підстави по-
гіршення рейтингу США. В 2011 р. індекс зростання країн із найвищим 
рівнем державних витрат становив на “4,5” бала менше, в середньому, 
ніж в країнах, у яких державні витрати контролював уряд. У поясненні 
результатів індексу 2011 р. було зазначено, що “високий рівень держав-
них витрат у відповідь на економічну кризу не призвів до прискорення 
економічного зростання”. У 2012 р. середній світовий показник рівня 
економічної свободи становив “59,5” бала. Найвищий за історію рейтингу 
показник економічної свободи був властивий для 2008 р. – на рівні “60,2” 
бала. Втім, 2012 р. рейтинг економічної свободи поміж усіх країн світу 
покращився в 75 країнах, погіршився – у 90 (у чотирнадцятьох країнах 
залишився без змін). Із-поміж 75 країн, де рейтинг покращився, 73 
були країнами, які розвиваються.

Серед головних тенденцій у 2012–2013 рр. помічено такі: позитивна 
кореляція між економічною свободою та економічним зростанням; по-
зитивна кореляція між економічною свободою та подоланням бідності; 
економічна свобода позитивно корелюється з підприємницькою діяль-
ністю; необхідність розширення економічної свободи збільшується. У 
посткомуністичних країнах Європи розрахунок індексу економічної 
свободи впродовж 1995–2013 рр. (див. табл. 3.3) дає змогу виснувати: 
у всіх регіонах посткомуністичної Європи (Центральна Європа, Півден-
но-Східна Європа, Східна Європа) помічено поступове зростання індексів 
економічної свободи, за деяким винятком упродовж 2011–2012 рр. Це 
співзвучно зі світовим трендом у розвитку свободи. В 2012–2013 рр. 
було помічено практично тотальне зростання економічної свободи в 
посткомуністичній Європі, за винятком незначного спаду в Словенії, 
Македонії та Білорусі. Стабільно найнижчими рейтингами економічної 
свободи характеризуються Україна, Білорусь і (меншою мірою) Росія. 
Очевидно, що в межах окремих регіонів посткомуністичної Європи ситуація 
не є однозначною. У Центральній Європі постійне зростання властиве для 
Польщі та Румунії. Дуже стабільними є економічні й політичні системи та-
ких країн, як Латвія, Литва та Чехія. В 2013 р. найбільш економічно віль-
ними у регіоні є Естонія, Литва і Чехія, а найменш економічно вільною –  
Словенія. В Південно-Східній Європі постійне зростання економічних сво-
бод властиве майже для всіх країн, за винятком Чорногорії та Албанії. 
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Найбільша динаміка була помічена, за даними на 2013 р., у Македонії, а 
найнижча – у Сербі, Боснії та Герцеговині. В Східній Європі (яка за се-
редніми даними лише трохи менш економічно вільна щодо країн попере-
днього регіону) динаміку приросту економічних свобод у 2012–2013 рр.  
демонстрували всі країни. Проте найменшою мірою – Україна. Крім 
того, 2012 р. для Молдови та України властивим був спад економічних 
свобод. Найбільш економічно вільними в регіоні є Вірменія і Грузія; 
найменш – Україна і Білорусь. При цьому дві останні сьогодні по-
зиціонуються як невільні. У більшій мірі невільні країни – це Росія 
та Молдова. Переважно вільні країни – це Литва та Естонія. Всі інші 
країни вибірки оцінено як помірно вільні (табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Індекс економічної свободи у посткомуністичних країнах Європи (1995–2012 рр.)

Країна 1995 р. 2000 р. 2004 р. 2008 р. 2010 р. 2012 р. 2013 р.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 50,0 47,3 59,2 63,7 62,3 64,7 65,0
Естонія 65,2 69,9 77,4 77,9 74,7 73,2 75,3
Латвія – 63,4 67,4 68,3 66,2 65,2 66,5
Литва – 61,9 72,4 70,9 70,3 71,5 72,1
Польща 50,7 60,0 58,7 60,3 63,2 64,2 66,0
Румунія 42,9 52,1 50,0 61,7 64,2 64,4 65,1
Словаччина 60,4 53,8 64,6 70,0 69,7 67,0 68,7
Словенія – 58,3 59,2 60,2 64,7 62,9 61,7
Угорщина 55,2 64,4 62,7 67,6 66,1 67,1 67,3
Чехія 67,8 68,6 67,0 68,1 69,8 69,9 70,9
Середні дані 56,0 60,0 63,9 66,9 67,1 67,0 67,9

Південно-Східна Європа
Албанія 49,7 53,6 58,5 62,4 66,0 65,1 65,2
Боснія і Г-на – 45,1 44,7 53,9 56,2 57,3 57,3
Македонія – – 56,8 61,1 65,7 68,5 68,2
Сербія – – – – 56,9 58,0 58,6
Хорватія – 53,6 53,1 54,1 59,2 60,9 61,3
Чорногорія – – – – 63,6 62,5 62,6
Середні дані 49,7 50,8 53,3 57,9 61,3 62,1 62,2

Східна Європа
Азербайджан – 49,8 53,4 55,3 58,8 58,9 59,7
Білорусь 40,4 41,3 43,1 45,3 48,7 49,0 48,0
Вірменія – 63,0 70,3 69,9 69,2 68,8 69,4
Грузія – 54,3 58,9 69,2 70,4 69,4 72,2
Молдова 33,0 59,6 57,1 57,9 53,7 54,4 55,5
Росія 51,1 51,8 52,8 49,8 50,3 50,5 51,1
Україна 39,9 47,8 53,7 51,0 46,4 46,1 46,3
Середні дані 41,1 52,5 55,6 56,9 56,9 56,7 57,5
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Цікаво й те, що результати індексу 2012 р. продемонстрували за-
гальний спад світової економічної свободи. Відповідно до даних фонду 
“Спадщина”, середній бал 2012 р. для рейтингу був другим найнижчим 
за останні десять років. Як причину такого феномена використано таку 
ідею: активність у приватному секторі перебуває під загрозою великих 
державних витрат, що призводить до збільшення державного боргу і 
бюрократизації. Цікаво й інше: за даними “Freedom House” (проекти остан-
ньої з вимірювання рівня політичної свободи розглянуто в цьому та по-
передньому розділах), “існує висока і статистично значуща кореляція 
поміж рівнем політичної свободи, що вимірюється організацією, і рівнем 
економічної свободи, що вимірюється “Wall Street �ournal” та “Heritage 
Foundation”. Та все ж індекс економічної свободи піддається і деякій 
критиці. Приміром, Дж. Сакс оскаржує припущення, що індекс від-
критості/свободи економіки неминуче призводить до покращення еконо-
мічного розвитку. У книзі “Кінець злиднів” автор запропонував графічну 
кореляцію рейтингів країн за індексом свободи стосовно ВВП на душу 
населення в період між 1995 та 2003 рр. – унаслідок цього було про-
демонстровано відсутність кореляції. Дж. Сакс наголосив, що країни з 
високим рівнем економічних свобод (такі як Швейцарія та Уругвай) наді-
лені “млявими” економічними показниками, на відміну від інших країн, 
таких як Китай, із більш низьким рівнем економічної свободи, але все ж з 
дуже високими темпами економічного зростання. С. Карлссон (з Інсти-
туту Людвіга фон Мізеса) оскаржив корисність індексу через розмитість 
категорій, використаних у визначенні економічної свободи. Дж. Міллер 
різко скритикував індекс, з огляду на те, що він не відштовхується 
від ідеї відповідальності. Саме тому цей індекс часто є не “барометром 
свободи, а тлумаченням процвітання”. 

Крім того, є дуже багато суперечок з приводу того, яка природа еко-
номічної свободи. Р. Лоусон, один зі співавторів “Економічної свободи 
у світі”, демонструє потенційні недоліки індексів економічної свободи: 
“Мета Економічної свободи у світі полягає у вимірюванні, без сумніву, 
неточного ступеня економічної свободи, що існує”. Вчений порівнює недав-
ні спроби економістів для вимірювання економічної свободи з першими 
спробами вимірювання ВВП: “Вони (макроекономісти), будучи вченими, 
запинились на розробці дизайну … вимірювання поточної економічної 
діяльності країни. Економічна активність існує, їхнім завданням було 
виміряти її. Точно так існує економічна свобода. Це річ. Ми можемо 
визначити та виміряти її”. Зрозуміло, що окремі економісти стверджують, 
що наявні показники економічної свободи занадто вузькі і варто брати 
до уваги більш широкий концепт економічних свобод. Крім того, дуже 
часто критики наголошують, що до аналізу всіх індексів економіч-
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ної свободи не потрібно долучати заходи, пов’язані з бізнесом, зокрема 
корпоративні статути і захист інтелектуальної власності. Тому з такими 
індексами потрібно поводитись досить обережно та уважно, аналізуючи 
рейтингові показники різних країн.

З огляду на це, зроблено ще одну спробу кількісно проаналізувати 
економічну свободу (вона була короткотривалою) – організацією “Freedom 
House”. Йдеться про так званий “Світовий огляд економічної свободи”. 
Цей проект було опубліковано тільки один раз, 1996 р. Економічна свобода 
тут визначена на основі двох вимірів – відсутність державних посягань 
на права громадян з приводу обміну товарів/послуг; державна інститу-
ціоналізація правил, що регулюють договори, права власності та інші 
інституційні передумови, необхідні для проведення економічних справ. 
Для визначення рівня економічної свободи використовували шість 
показників. Це: 1) свобода дотримання своєї власності; 2) свобода за-
робітку на життя; 3) свобода дій бізнесу; 4) свобода інвестування своїх 
доходів; 5) свобода міжнародної торгівлі; 6) свобода участі в ринковій 
економіці. Вибудовано рейтинг країн, який передбачав розподіл на такі 
групи: а) вільні (27 країн у 1995 р.); б) частково вільні (22 країни);  
в) переважно невільні (13 країн); г) невільні (20 країн). Ще 109 країн (за 
даними організації) проаналізовано не було, з огляду на те, що вони разом 
становили 10 % світового населення. Не будемо поглиблено вникати в цю 
методику, адже сьогодні вона на консолідованому рівні не відбувається, 
проте зазначимо вагомий момент, що очевидний на основі дослідження: 
паралельна кореляція економічних і політичних свобод відбувається за 
умови демократії.

3.2. Політичні та субполітичні свободи  
як індикатор аналізу політичних режимів

У контексті політичної свободи особливої уваги потребує оцінювання 
свободи преси (свободи медіа). У зрізі порівняльного аналізу політичних 
режимів сучасності йдеться про свободу спілкування й самовираження за 
допомогою різних електронних ЗМІ й опублікованих матеріалів. У такому 
вимірі політична свобода корелюється з приписами Загальної декларації 
прав людини: кожна людина має право на свободу переконань та на вільне 
їхнє вираження; таке право містить свободу безперешкодно дотримува-
тися своїх переконань, поширювати інформацію/ідеї будь-якими засобами 
та незалежно від державних кордонів. Тим не менше, формалізоване 
трактування свободи преси та політичної свободи загалом не влаштовує 
неурядові організації, які використовують свої власні аналітичні критерії 
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для визначення рівня політичної свободи у світі. З таких організацій 
потрібно виокремлювати “Репортери без меж”, “Комітет захисту журна-
лістів”, “Freedom House” тощо. Вони є авторами аналітичних методик до 
оцінювання політичних свобод у світі, зокрема свободи медіа.

Спочатку розглянемо проект під назвою “Індекс свободи преси”. Цей 
проект втілюється неурядовою організацією “Репортери без меж”, що є 
членом Міжнародної мережі обміну інформацією про стан свободи слова, 
покликаної фіксувати порушення у цій сфері, захищати права журналістів, 
письменників, інших осіб на самовираження [186]. У 2005 р. організація 
мала дев’ять секцій у Європі та представництва в Японії, Таїланді, Туреч-
чині, США, Канаді, Росії тощо. Від моменту формування (1985 р.) йдеться 
про створену на французькій основі неурядову міжнародну організацію, 
яка займається проблематикою свободи преси та інформації. Сьогодні 
ця структура має консультативний статус при ООН. Бюджет організації, 
за даними на 2012 р., становив понад 4 млн євро.

“Репортери без меж” проводять чимало проектів, із-поміж яких на-
самперед треба виокремлювати так званий “індекс свободи преси” – що-
річний дослідницький проект. У 2005 р. в індекс включено 167 країн. В 
2013 р. кількість аналізованих країн становила 179. Індекс відображає 
уявлення організації про стан справ зі свободою преси в різних країнах 
світу та ґрунтується на результатах заповнення спеціальних анкет, що 
розсилають партнерським організаціям (18 груп на п’яти континентах), 
а також кореспондентам, журналістам, дослідникам, юристам та право-
захисникам (їх разом приблизно 150 у всьому світі) [345].

Рівень свободи преси в кожній окремій країні оцінюють за 44 позиці-
ями [592], що сприяє фіксації будь-якого порушення прав журналістів 
(вбивства, тюремні ув’язнення, фізичний вплив, загрози) і свободи ЗМІ 
(цензура, конфіскація тиражів, обшуки й утиски), відображає ступінь 
безкарності осіб, які виконують схожі дії, розкриває правове серед-
овище функціонування ЗМІ (штрафи, державна монополія і наявність 
регулюючого органу), поведінку державної влади стосовно державних і 
зарубіжних ЗМІ та головні перешкоди на шляху вільного поширення 
інформації в Інтернеті. До уваги береться не лише позиція влади, а діяль-
ність збройних формувань, підпільних організацій, а також різних груп 
тиску, здатних реально впливати на свободу преси. На підставі роз-
рахунків вибудовується комплексний індекс зі свободи преси: нижчий 
компілятивний бал свідчить про вищий рівень свободи у тій чи іншій 
аналізованій країні (2012 р. деякі показники набули навіть від’ємного 
значення). За даними на 2011–2012 рр., найбільша свобода преси влас-
тива для таких країн, як Фінляндія (“–10,0”), Норвегія (“–10,0”), Естонія 
(“–9,0”), Нідерланди (“–9,0”), Австрія (“–8,0”), Ісландія (“–7,0”), Люксем-
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бург (“–7,0”), Швейцарія (“–6,2”), Кабо-Верде (“–6,0”) тощо. Найменша 
свобода преси характерна для таких країн, як Еритрея (“142,0”), Північна 
Корея (“141,0”), Туркменістан (“140,7”), Сирія (“138,0”), Іран (“136,6”), 
Китай (“136,0”), Бахрейн (“125,0”), В’єтнам (“114,0”) тощо. 

У 2013 р. методику “індексу свободи преси” (внаслідок отримання 
від’ємних показників) було частково модифіковано. Це стосується ство-
рення нової анкети для експертів і партнерських організацій. Питання 
з приводу оцінювання кількості різних випадків і видів насильства проти 
журналістів, медіа-асистентів, користувачів мережі Інтернет тепер повинна 
обробляти безпосередньо організація “Репортери без меж”. Інші питання, 
які складно піддати кількісному аналізу, обробляє не штат організації, 
а її партнери та незалежні експерти (як і раніше). Після цього результати 
з окремих питаннь для кожної аналізованої країни підсумовують та 
виводять індекс свободи преси, який строго коливається в межах від “0” 
до “100” балів (менший бал – вища свобода преси, вищий бал – нижча 
свобода преси). Важливо, що конкретний індекс стосується конкретного 
періоду аналізу – одного року (з листопада минулого року до листопада 
поточного року аналізу). Вагомо й те, що індекс свободи преси в жодному 
випадку не є показником якості медіа, він швидше свідчить про режимні 
особливості політичної свободи країн світу.

Змістовно, що тепер анкета з питаннями стосовно свободи преси струк-
турована за сімома вимірами: плюралізм (рівень того, наскільки вільна 
думка представлена в медіа), незалежність медіа (рівень того, наскільки 
вільно медіа функціонує від влади), середовище (аналіз середовища, у яко-
му працюють журналісти й/чи правозахисники), законодавча база (якість 
та ефективність законодавчої бази для діяльності журналістів і/чи право-
захисників), прозорість (вимірювання прозорості інституцій і процедур, 
які впливають на продукування новин й інформації), інфраструктура (ви-
мірювання якості інфраструктури, яка забезпечує підтримку продукування 
новин та інформації), рівень насильства проти медіа. Виміри мають різні 
ваги (значення) в розрахунку сумарного індексу свободи преси.

Унаслідок цього 2013 р. найбільш вільними у плані преси (зокрема 
політичної свободи) стали такі країни: Фінляндія (“6,38”), Нідерланди 
(“6,48”), Норвегія (“6,52”), Люксембург (“6,68”), Андорра (“6,82”), Данія 
(“7,08”), Ліхтенштейн (“7,35”), Нова Зеландія (“8,38”), Ісландія (“8,49”), 
Швеція (“9,23”), Естонія (“9,26”), Австрія (“9,40”), Ямайка (“9,88”), Швей-
царія (“9,94”) тощо. Найменша же свобода преси властива для таких 
країн: Судан (“70,06”), Куба (“71,64”), В’єтнам (“71,78”), Китай (“73,07”), 
Іран (“73,40”), Сомалі (“73,59”), Сирія (“78,53”), Туркменістан (“79,14”), 
Північна Корея (“83,90”) та Еритрея (“84,83”). Україна, станом на 2013 
р., позиціонувалась як 126 зі 179 країн світу (отримала індекс свободи 
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преси на рівні “36,79” бала – але в межах від “30” до “40” балів за ме-
тодикою розміщено майже 40 країн світу, зокрема, Албанія, Киргизстан, 
Чорногорія, Македонія, Таджикистан, Афганістан, Лівія, Йорданія, Туніс 
тощо) (табл. 3.4).

Таблиця 3.4
Свобода преси у посткомуністичних країнах Європи за даними  

“Репортерів без меж” (2002–2013) [347, 658]

Країна 2002 р. 2004 р. 2006 р. 2008 р. 2010 р. 2012 р. 2013 р.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 9,75 8,00 9,00 12,50 19,00 29,00 28,58
Естонія – 2,00 2,00 2,00 2,00 –9,00 9,26
Латвія – 1,00 3,00 3,00 8,50 15,00 22,89
Литва – 3,00 6,50 4,00 2,50 4,00 18,24
Польща 7,75 6,83 14,00 9,00 8,88 –0,67 13,11
Румунія 13,25 17,83 14,00 9,00 16,00 14,00 23,05
Словаччина – 0,50 2,50 3,00 11,50 0,00 13,25
Словенія 4,00 2,25 3,00 7,33 13,44 9,14 20,49
Угорщина 6,50 6,00 3,00 5,50 7,50 10,00 26,09
Чехія 11,25 3,50 0,75 4,00 7,50 –5,00 10,17
Середні дані 8,75 5,09 5,78 5,93 9,68 6,65 18,51

Південно-Східна Європа
Албанія – 11,50 18,00 16,00 21,50 34,44 30,88
Боснія і Г-на 12,50 3,67 5,00 8,00 13,50 19,50 26,86
Косово 20,75 20,13 16,00 12,00 24,83 30,00 28,47
Македонія – 11,25 11,50 8,25 18,40 31,67 34,27
Сербія 20,75 20,13 11,50 13,50 23,00 29,00 26,59
Хорватія 8,75 11,83 13,00 8,50 17,50 23,33 26,61
Чорногорія 20,75 20,13 11,50 10,00 28,50 39,00 32,97
Середні дані 16,70 14,09 12,36 10,89 21,03 29,56 29,52

Східна Європа
Азербайджан 34,50 49,67 47,00 53,63 56,38 87,25 47,73
Білорусь 52,17 54,10 57,00 58,33 57,00 99,00 48,35
Вірменія – 23,50 25,50 22,75 27,50 27,00 28,04
Грузія – 27,50 21,00 31,25 27,00 38,00 30,09
Молдова – 20,50 19,17 21,38 19,13 16,00 26,01
Росія 48,00 51,38 52,50 47,50 49,90 66,00 43,42
Україна 40,00 51,00 26,50 19,25 46,83 54,00 36,79
Середні дані 43,67 39,66 35,52 36,30 40,53 55,32 37,20

Загалом, за даними “Репортерів без меж”, понад третина світового 
населення проживає в країнах, у яких немає свободи преси. За цього пере-
важна більшість цих людей живуть у країнах, де навіть немає системи 
демократії або у ній наявні дуже серйозні недоліки. Річ у тім, що свобода 
преси є надзвичайно проблематичною для більшості недемократичних 
систем управління, адже в умовах розвитку сучасного світу строгий 
контроль за доступом до інформації має критичну роль для існування 
недемократичних урядів і відповідних систем управління. З цією метою 
найбільш недемократичні суспільства використовують “державно керова-
ні ЗМІ” для сприяння пропаганди критично важливих задля підтримки 
чинної політичної влади ресурсів і придушення (часто дуже грубо, з до-
помогою поліції, армії, спецслужб) будь-яких спроб незалежних медіа й 
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окремих журналістів спростовувати затверджену “урядову лінію” розви-
тку. Разом із цим, запропоновано перелік країн і територій, які закриті 
від іноземних репортерів – Чечня (Росія), Огаден (Ефіопія), Джаму і 
Кашмір (Індія), Вазиристан (Пакистан), Агадез (Нігер), Північна Корея, 
Сирія. У посткомуністичних країнах Європи ситуацію зі свободою преси 
зображено у табл. 3.4.

Найбільш вільна преса властива для таких країн, як Естонія, Поль-
ща, Чехія та Словаччина, найменш вільна – для Росії, Азербайджану і 
Білорусі. В усіх аналізованих регіонах пік зростання свободи преси ха-
рактерний для періоду 2004–2008 рр. 

Тим не менше, запропонований індекс компанії “Репортери без меж” 
дуже часто піддають критиці за суб’єктивізм і мінливість параметрів оці-
нювання. Задля корективи цієї ситуації дуже часто застосовують й інші 
“глобальні” (які стосуються всіх країн світу) проекти, наприклад, методики 
згаданої у попередньому розділі організації “Freedom House”. Розглянемо 
їх із порівняльного індексу під назвою “Свобода преси” [457]. Він реалізу-
ється з 1980 р. Як у випадку з проектом “Свобода у світі” (про який ішлось 
у попередньому розділі посібника), під час обґрунтування свого підходу до 
визначення рівня свободи преси “Freedom House” посилається на Загальну 
декларацію прав людини (від 1948 р.), зокрема на статтю 19, що закріплює 
за кожним індивідом право мати і висловлювати власну думку. Головною 
перепоною на шляху свободи преси “Freedom House” називає урядовий 
(або владний) контроль над ЗМІ. Інформацію для цього проекту збирають 
закордонні кореспонденти, безпосередньо штат і консультанти “Freedom 
House”. Користуються і даними різних міжнародних організацій (що 
займаються моніторингом у сфері прав людини та свободи преси), уря-
довими звітами, інформацією місцевих та міжнародних ЗМІ. Факти по-
рушення свободи преси простежують також учасники Міжнародної мережі 
обміну інформацією про стан свободи слова.

Рейтинг свободи преси організації “Freedom House” конструюється 
на підставі відповідей експертів на оцінювальні питання (разом є 23 пи-
тання), розділені на три групи – за правовою, політичною, економічною 
сферами. За аналогією з проектом “Свобода у світі”, країни (за свободою 
ЗМІ) кваліфікуються на “вільні” (“0–30” балів), “частково вільні” (“31–60” 
балів) та “невільні” (“61–100” балів). Загальний бал країни за шкалою від 
“0” (найкраща оцінка свободи преси) до “100” (найгірша оцінка свободи 
преси) визначають шляхом підсумовування показників у трьох групах 
чи вимірах питань. Кількісне вираження результатів проекту полегшує 
відстеження коротко-, середньо- і довгострокових тенденцій. Методоло-
гію цього проекту також періодично коригують [186]. Зокрема, вибірка 
проекту в 2013 р. становила 197 країн і територій [556]. У 1989 р. ви-[556]. У 1989 р. ви-. У 1989 р. ви-
бірка становила 159 країн і спірних/залежних територій. 
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Правовий вимір аналізу свободи преси містить вивчення законів та 
правил, які можуть вплинути на зміст ЗМІ і схильність уряду/влади ви-
користовувати закони та правові інститути для того, щоб обмежити мож-
ливості засобів масової інформації. У цьому ракурсі оцінено позитивний 
вплив правових конституційних гарантій свободи вираження поглядів, 
потенційно негативні аспекти законодавства з питань безпеки, криміналь-
ний кодекс та інші кримінальні закони, ймовірні та реальні покарання за 
наклепи й образу, існування і можливість використовувати законодавство 
про свободу інформації, незалежність судової влади, вимоги до реєстрації 
ЗМІ та журналістів, а також здатність журналістів вільно працювати у 
різних доменах своєї зайнятості.

Політичний вимір аналізу свободи преси розкриває ступінь політично-
го контролю за змістом ЗМІ: доступ до інформації та її джерел, офіційну 
цензуру й самоцензуру, “вібрацію” засобів масової інформації та різно-
манітність доступу до новин у кожній країні, особливості діяльності 
журналістів, у тім числі з приводу затримання або позбавлення волі, 
насильницьких нападів та інших загроз.

Економічний вимір аналізу свободи преси оцінює структуру власності 
ЗМІ, а також прозорість і концентрацію власності, витрати на створення 
ЗМІ, утримання реклами і субсидії з боку держави й інших суб’єктів, 
вплив корупції і хабарництва на ЗМІ, вплив економічної ситуації в країні 
на розвиток та стійкість ЗМІ. Загалом, упродовж 1989–2013 рр. ситуацію 
зі свободою преси, з огляду на запропоновані виміри її аналізу, у світі 
зоб ражено у табл. 3.5.

Як бачимо, кореляція вільних, частково вільних, а також невільних 
країн у сенсі свободи преси не є стабільною. Найбільший відсоток віль-
них країн властивий для періоду 1999–2008 рр.,найбільший відсоток 
невільних країн припадає на проміжок 1989–1991 рр., найбільша частка 
частково вільних країн притаманна періоду 1993–1997 рр. За даними 
дослідження від 2013 р. (яке стосується стану свободи преси у 2012 р.), 
за рік (2011–2012) відбулось зменшення кількості та відсотку вільних і 
частково вільних країн у сенсі свободи преси на користь країн з невіль-
ною пресою. Цікаво, що, за даними на 2013 р., найбільш вільна преса 
у таких країнах: Норвегія, Швеція, Бельгія, Фінляндія, Нідерланди, 
Данія, Люксембург, Швейцарія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Сент-
Люсія, Естонія, Ірландія, Монако, Нова Зеландія, Палау, Сан-Марино 
тощо. Всього 2013 р. було налічено 63 країни, у яких варто говорити 
про вільну пресу (2012 р. таких країн було налічено 66). Найбільше 
наближеними до країн з вільною пресою (вони є частково вільними) 
є такі: Чилі, Ізраїль, Намібія, Південна Корея, Гайана, Італія, Бенін, 
Східний Тимор, Гонконг, ПАР, Угорщина, Чорногорія, Сербія, Болгарія, 
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Монголія, Хорватія тощо. А всього ж у 2013 р. було налічено 70 част-
ково вільних у контексті преси країн (що на дві країни менше, ніж за 
даними на 2012 р.). Країни, які, за даними дослідження від 2013 р.,  
найбільше наближені до частково вільних (будучи невільними), це: 
Алжир, Вірменія, Еквадор, Кот-д’Івуар, Мексика, Парагвай, ЦАР, Єги-
пет, Гвінея, Гондурас, Таїланд, Йорданія тощо. Найменш вільна преса 
притаманна таким країнам, як Бахрейн, Сирія, Куба, Іран, Білорусь, 
Еритрея, Узбекистан, Північна Корея, Туркменістан, Екваторіальна 
Гвінея тощо. Всього 2013 р. було налічено 64 невільні країни (що на 
п’ять більше, ніж за даними на 2012 р.). Україну 2013 р. було оцінено 
як частково вільну в зрізі свободи преси (отримала “60” балів, перебу-
ває на межі оцінювання країн між частково вільними і невільними). У 
регіональному відсотковому аспекті ситуація виглядає так (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5
Свобода преси у світі (1989–2013) [458]

Рік дослідження
Вільні країни Частково вільні країни Невільні країни

№ % № % № %
2013 63 32,0 70 35,5 64 32,5
2012 66 33,5 72 36,5 59 30,0
2011 68 34,7 65 33,2 63 32,1
2010 69 35,2 64 32,7 63 32,1
2009 70 35,9 61 31,3 64 32,8
2008 72 37,0 59 30,0 64 33,0
2007 74 38,0 58 30,0 63 32,0
2006 73 37,6 54 27,8 67 34,5
2005 75 38,7 50 25,8 69 35,6
2004 73 37,8 48 24,9 72 37,3
2003 78 40,4 47 24,4 68 35,2
2002 75 40,3 50 26,9 61 32,8
2001 72 38,5 53 28,3 62 33,2
2000 69 37,1 51 27,4 66 35,5
1999 68 36,6 52 28,0 66 35,5
1998 67 36,0 54 29,0 65 34,9
1997 64 34,2 61 32,6 62 33,2
1996 64 34,2 63 33,7 60 32,1
1995 63 33,7 63 33,7 61 32,6
1994 67 36,0 63 33,9 56 30,1
1993 67 37,9 60 33,9 50 28,2
1992 67 41,4 49 30,2 46 28,4
1991 61 38,9 34 21,7 62 39,5
1990 56 35,2 29 18,2 74 46,5
1989 57 35,8 19 11,9 83 52,2
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Таблиця 3.6
Свобода преси у світі, регіональний розподіл (2013)

Регіон Вільна преса, %
Частково вільна 

перса, %
Невільна 
преса, %

Америка 43,0 40,0 17,0
Західна Європа 88,0 12,0 0
Центральна та Східна Європа, 
Центральна Азія

24,0 45,0 31,0

Близький Схід та Північна Африка 0 26,0 74,0
Південна Африка 8,0 47,0 45,0
Азія/Океанія 37,5 30,0 32,5
Світ 32,0 35,5 32,5

Найбільше вільна преса у країнах Північної та Південної Америки (сума 
країн, які оцінено як вільні та частково вільні, становить 83 %) та За-
хідної Європи (сума таких країн становить 100 %). Натомість, найменше 
вільна преса зосереджена в країнах Близького Сходу та Північної Африки 
(26 %) (табл. 3.6). Експерти “Freedom House”, за наслідками дослідження 
у 2013 р., дійшли висновку, що лише 14 % населення планети живе у кра-
їнах з вільною пресою. Натомість, по 43 % населення живе у країнах з 
частково вільною і невільною пресою. Найкращий прогрес у 2008–2012 рр.  
продемонстрували частково вільні та невільні країни: Лівія (“+35” ба-
лів), Туніс (“+30” балів), Бірма (“+24” бали), Нігер (“+14” балів), Молдова 
(“+14” балів), Грузія (“+11” балів). Найбільший регрес у 2008–2012 рр. 
також продемонстрували частково вільні та невільні країни: Малі (“–20” 
балів), Еквадор (“–17” балів), Фіджі (“–16” балів), Угорщина (“–15” балів), 
Бахрейн (“–15” балів), Греція (“–12” балів) та Македонія (“–9” балів). 

Згідно з зауваженнями К. Д. Карлекара та Дж. Данема [98], у 2012 р.  
помітними стали такі тенденції розвитку свободи преси (а також політичної 
свободи) у світі: зростання уваги до нових медіа (мікроблогів, соціальних 
мереж, мобільних мереж); глибоке усвідомлення, що чесні вибори не мож-
ливі без вільної преси (на прикладі Вірменії та Грузії); успіхи розвитку 
свободи преси у Західній Африці (на прикладі Кот-д’Івуару, Сенегалу, 
Ліберії, Мавританії, Нігеру); невдачі/криза розвитку свободи преси у Єв-
ропі (на прикладі Греції, Іспанії, Кіпру). У цьому зрізі особливо цікавим є 
розгляд стану свободи преси впродовж 1993–2012 рр. у посткомуністичних 
країнах Європи (див. табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7
Свобода преси у посткомуністичних країнах Європи за даними 

“Freedom House” (1993–2012)

Країна 1993 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 43 46 26 34 35 36 37
Естонія 28 24 20 16 18 18 16
Латвія 29 21 24 19 26 27 28
Литва 30 25 20 18 22 23 24
Польща 30 21 19 21 25 25 26
Румунія 55 49 44 44 42 41 42
Словаччина 47 41 26 20 22 21 22
Словенія 40 27 21 20 25 25 24
Угорщина 30 34 28 21 30 36 36
Чехія 20 19 24 20 19 19 19
Середні дані 35,2 30,7 25,2 23,3 26,4 27,1 27,4

Південно-Східна Європа
Албанія 53 71 56 50 50 51 49
Боснія і Г-на 70 76 54 45 48 48 49
Косово – – – – 51 49 49
Македонія – 36 44 49 48 54 56
Сербія – – – 40 33 35 36
Хорватія 56 58 50 39 41 40 40
Чорногорія – – – – 37 35 36
Середні дані 59,7 60,3 51,0 44,6 44,0 44,6 45,0

Східна Європа
Азербайджан 70 69 76 73 79 80 82
Білорусь 66 70 80 88 93 93 93
Вірменія 52 56 59 64 65 65 61
Грузія 73 68 53 57 55 52 49
Молдова 41 62 59 65 55 54 53
Росія 40 58 60 72 81 80 81
Україна 44 39 60 53 56 59 60
Середні дані 55,1 60,3 63,9 67,4 69,1 69,0 68,4

Помітно декілька цікавих висновків: 1) не всі країни Центральної 
Європи, які є членами Європейського Союзу, оцінено як вільні країни –  
виняток становлять Болгарія, Румунія та Угорщина; 2) всі країни Пів-
денно-Східної Європи оцінено як частково вільні (жодна у 2012 р. не 
наближається до межі невільних країн); 3) поміж країн Східної Європи 
переважну більшість оцінено як невільні, виняток становлять Грузія, 
Молдова та Україна (остання перебуває на межі). Цікаво, що в більшості 
випадків вільні і частково вільні країни є електоральними демократіями. 
Також було помічено, що у Центральній Європі спочатку відбувалась де-
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мократизація преси, а сьогодні ці тенденції пригальмовано, а інколи від-
буваються протилежні тенденції, коли преса дедалі частіше стає “заруч-
ником” урядового/державного контролю. В країнах Південно-Східної Єв-
ропи тенденція на демократизацію преси тривала від початку 90–х років  
ХХ ст., але сьогодні призупинена і стабілізована (без суттєвих змін). 
Що ж стосується країн Східної Європи, помічено стабільну тенденцію 
щодо обмеження свободи преси (за винятком останніх років, коли ситуацію 
стабілізовано) – це явище має перманентний характер у всіх країнах, 
за винятком Грузії і Молдови. Більшість країн Центральної Європи 
порівняно зі свободою преси у 2012 і 1993 рр. йдуть шляхом прогре-
сії (покращення свободи преси). Виняток становить тільки Угорщина. 
Аналогічна ситуація, за винятком Македонії, властива країнам Південно-
Східної Європи. Що ж стосується Центральної Європи, то тут позитивну 
динаміку у кореляції 2012 і 1993 рр. помічено тільки у випадку Грузії –  
всі інші країни стали менш вільними у зрізі їхньої преси (а тому й 
політичних свобод). Існує й інша тенденція: упродовж 2011–2012 рр. 
помічено зменшення свободи преси практично у всіх країнах регіону. 
Виняток становлять Естонія, Словенія, Вірменія, Грузія та Молдова (по-
кращення), Угорщина, Чехія, Косово, Хорватія і Білорусь (на однаковому 
рівні). Загалом, такі висновки “Freedom House” більшість науковців та 
політиків вважають обґрунтованими, про що зауважують Л. Беккер,  
Т. Влад та Н. Нуссер.

Ще один схожий проект, який також запропонований “Freedom House”, 
отримав назву “Свобода мережі”. Його актуальність обумовлена подіями, 
які на прикладі країн Близького Сходу довели, що Інтернет може стати 
“платформою” для впливу на політичні й економічні зміни/перетворення. 
Побоюючись влади нових технологій, автократичні держави розробляють 
способи фільтрації чи моніторингу, а в окремих випадках – блокування 
доступу до певного інформаційного контенту. Це, що цікаво, помітно не 
тільки у випадку автократичних моделей, а й в площині демократичних 
держав у відповідь на потенційні правові, економічні і/чи політичні 
небезпеки, що витікають, на думку представників влади, з нових медіа. 
Саме з огляду на це, в 2009 р. розпочато зовсім новий проект “Freedom 
House”, який спрямовано на аналіз свободи Інтернету. Спочатку в пілот-
ному дослідженні аналіз проведено щодо п’ятнадцяти країн, проте згодом 
вибірка була розширена. Так, в 2011 р. проведено порівняльний аналіз 
37 країн, а в 2012 р. – 47 країн у шести географічних регіонах [518, 
519], а також запропоновано звіти по кожній із країн. 

Методологія порівняльного аналізу свободи мережі містить три такі 
елементи: 1) оцінку перешкод на шляху доступу до інформації (в тім числі 
інфраструктурних й економічних бар’єрів на шляху доступу, правового і/
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чи власницького контролю над Інтернет-провайдерами та незалежності 
регулюючих органів); 2) аналіз обмежень змісту (в тім числі правового 
регулювання змісту, технічної фільтрації, блокування сайтів, самоцензури 
й різноманіття Інтернет-ЗМІ); 3) дослідження порушення прав користу-
вачів (у тім числі через спостереження, недоторканність приватного життя, 
а також наслідків Інтернету для діяльності, стосовно позбавлення волі та 
незаконного переслідування, кібератак). Задля вимірювання зазначених 
методологічних параметрів свободи мережі використано 21 запитання, від-
повіді на які дають експерти у сфері інформаційних технологій і свободи 
преси. Так отримуємо бал із кожного елемента свободи мережі. Підсумо-
вування балів за виділеними блоками веде до отримання комплексного 
рейтингу свободи мережі в світі (серед чітко визначеної кількості країн).

Загалом, методологія проекту схожа з іншими методиками, які реалізує 
“Freedom House” – вираховується свобода Інтернету і новітніх медіа. Кожній 
країні присвоюють кількісний рейтинг від “0” (найбільш вільна країна) 
до “100” (найменш вільна країна) балів. Унаслідок цього визначають три 
групи країн: 1) вільні (“0–30”); 2) частково вільні (“31–60”); 3) невільні 
(“61–100”). За даними на 2011 р., отримано такі результати (стосовно  
37 країн світу, підданих порівняльному аналізу) (табл. 3.8).

Таблиця 3.8
Свобода мережі у деяких країнах світу (2011)

Країна
Свобода

мережі, статус

Свобода
мережі, 

бали

Оцінка 
перешкод, 

бали

Обмеження 
за змістом, 

бали

Порушення 
прав,  
бали

1 2 3 4 5 6
Естонія вільна 10 2 2 6
США вільна 13 4 2 7
Німеччина вільна 16 4 5 7
Австралія вільна 18 3 6 9
Спол. Коро-
лів.

вільна 25 1 8 16

Італія вільна 26 6 8 12
ПАР вільна 26 7 9 10
Бразилія вільна 29 7 7 15
Кенія частково вільна 32 12 9 11
Мексика частково вільна 32 12 10 10
Пд. Корея частково вільна 32 3 12 17
Грузія частково вільна 35 12 10 13
Нігерія частково вільна 35 13 10 12
Індія частково вільна 36 12 8 16
Малайзія частково вільна 41 9 11 21
Йорданія частково вільна 42 12 11 19
Туреччина частково вільна 45 12 16 17
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1 2 3 4 5 6
Індонезія частково вільна 46 14 13 19
Венесуела частково вільна 46 15 13 18
Азербайджан частково вільна 48 15 15 18
Руанда частково вільна 50 14 19 17
Росія частково вільна 52 12 17 23
Єгипет частково вільна 54 12 14 28
Зімбабве частково вільна 54 16 15 23
Казахстан частково вільна 55 16 22 17
Пакистан частково вільна 55 16 17 22
Таїланд невільна 61 12 23 26
Бахрейн невільна 62 11 22 29
Білорусь невільна 69 19 23 27
Ефіопія невільна 69 21 26 22
Сауд. Аравія невільна 70 14 27 29
В’єтнам невільна 73 16 25 32
Туніс невільна 81 21 28 32
Китай невільна 83 19 28 36
Куба невільна 87 24 30 33
Бірма невільна 88 23 29 36
Іран невільна 89 21 29 39

Порівняно із даними на 2009 р. (стосовно меншої кількості країн), 
ситуація суттєво покращилась лише в Грузії (“+8” балів), а суттєво по-
гіршилась у таких країнах: Китай (“–4” бали), ПАР (“–4” бали), Туніс 
(“–5” балів), Іран (“–13” балів). Із-поміж колишніх республік Радянського 
Сою зу ситуація найкращою виявилась в Естонії (в аналізі цього регіону – 
єдина вільна країна) й Грузії (країна наближена до вільної). Найгірша 
ситуація властива Білорусі – позиціонується як невільна. У 2012 р.  
було оприлюднено новий рейтинг свободи мережі у світі (табл. 3.9).

Таблиця 3.9
Свобода мережі у деяких країнах світу (2012)

Країна
Свобода

мережі, статус

Свобода
мережі, 

бали

Оцінка 
перешкод, 

бали

Обмеження 
за змістом, 

бали

Порушення 
прав, бали

1 2 3 4 5 6
Естонія вільна 10 2 3 5
США вільна 12 4 1 7
Німеччина вільна 15 4 3 8
Австралія вільна 18 2 6 10
Угорщина вільна 19 5 6 8
Італія вільна 23 4 7 12

Закінчення табл. 3.8
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1 2 3 4 5 6
Філіппіни вільна 23 10 5 8
Спол. Королів. вільна 25 1 8 16
Аргентина вільна 26 9 9 8
ПАР вільна 26 8 8 10
Бразилія вільна 27 7 6 14
Україна вільна 27 7 8 12
Кенія вільна 29 10 7 12
Грузія вільна 30 9 10 11
Нігерія частково вільна 33 12 9 12
Пд. Корея частково вільна 34 3 12 19
Уганда частково вільна 34 11 8 15
Киргизстан частково вільна 35 13 10 12
Мексика частково вільна 37 11 11 15
Індія частково вільна 39 13 9 17
Індонезія частково вільна 42 11 11 20
Лівія частково вільна 43 18 9 16
Малайзія частково вільна 43 10 14 19
Йорданія частково вільна 45 13 12 20
Туніс частково вільна 46 14 12 20
Туреччина частково вільна 46 12 17 17
Венесуела частково вільна 48 15 14 19
Азербайджан частково вільна 50 13 16 21
Руанда частково вільна 51 13 19 19
Росія частково вільна 52 11 18 23
Зімбабве частково вільна 54 17 14 23
Шрі-Ланка частково вільна 55 16 18 21
Казахстан частково вільна 58 15 23 20
Єгипет частково вільна 59 14 12 33
Таїланд невільна 61 11 21 29
Пакистан невільна 63 19 18 26
Білорусь невільна 69 16 23 30
Бахрейн невільна 71 12 25 34
Сауд. Аравія невільна 71 14 26 31
В’єтнам невільна 73 16 26 31
Бірма невільна 75 22 23 30
Ефіопія невільна 75 22 27 26
Узбекистан невільна 77 19 28 30
Сирія невільна 83 23 25 35
Китай невільна 85 18 29 38
Куба невільна 86 24 29 33
Іран невільна 90 21 32 37

Закінчення табл. 3.9
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Усі країни, в яких обмежуються свободи мережі, доцільно розподі-
ляти на три групи з приводу того, як офіційна державна влада поводить 
себе під час контролю мережі Інтернет: 1) “блокатори” (англ. blockers) –  
уряд (або офіційна влада) блокує значну кількість політично спрямова-
них сайтів або ж соціальних медіа-платформ, інвестує величезні кошти у 
технічні можливості того, щоб визначити контент для блокування (Бах-
рейн, Китай, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія, В’єтнам, Сирія, Таїланд, 
Узбекистан); 2) “неблокатори” (англ. nonblockers) – уряд (чи офіційна 
влада) не почав систематичного блокування політично спрямованих 
сайтів або соціальних медіа-платформ, проте влада продемонструвала 
свою зацікавленість в обмеженні контенту в Інтернеті та закулісно тисне 
на мережу, зокрема через кібератаки проти впливових новинних сайтів 
(крім того, у таких країнах відбуваються арешти осіб, які через Інтер-
нет поширюють інформацію, яка є критикою чинної системи влади –  
Азербайджан, Єгипет, Йорданія, Малайзія, Венесуела та Зімбабве);  
3) “блокатори у фазі становлення” (англ. nascent blockers) – уряд (або 
ж офіційна влада) розпочав політично мотивовані блокування Інтер-
нет-контенту, але зазначений процес ще не є інституціоналізованим, а 
спорадичним (Білорусь, Росія, Шрі-Ланка, Пакистан).

Крім того, було помічено кілька загрозливих тенденцій розвитку 
свободи мережі: 1) прийняття нових законів, які обмежують свободу 
слова та уможливлюють арешти інтернет-користувачів (Аргентина, 
Бахрейн, Білорусь, Бірма, Китай, Індія, Індонезія, Іран, Казахстан, 
Киргизстан, Малайзія, Мексика, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія, 
Шрі-Ланка, Сирія, Таїланд, В’єтнам); 2) замовлення оплачуваних ко-
ментаторів, які дезінформують та маніпулюють Інтернет-дискусіями 
(Бахрейн, Білорусь, Куба, Китай, Єгипет, Ефіопія, Іран, Малайзія, 
Росія, Саудівська Аравія, Таїланд, Україна, Сирія, Венесуела); 3) збіль-
шення загрози для користувачів Інтернету за політичну вмотивовану 
критику системи влади (Бахрейн, Білорусь, Бірма, Китай, Єгипет, Іран, 
Йорданія, Казахстан, Лівія, Малайзія, Мексика, Росія, Саудівська 
Аравія, Сирія, Таїланд, Узбекистан, Венесуела, В’єтнам, Зімбабве);  
4) поширення фізичних атак і розправ за Інтернет-критику системи 
влади (Азербайджан, Бахрейн, Бірма, Китай, Куба, Єгипет, Індонезія, 
Іран, Йорданія, Казахстан, Лівія, Мексика, Пакистан, Сирія, Саудівська 
Аравія, Шрі-Ланка, Таїланд, Узбекистан та В’єтнам).

Коротко розглянувши головні проекти “Freedom House” (деякі про-
екти ще буде розглянуто згодом у площині оцінювання трансформа-
ційних процесів тощо), варто зауважити, що вони мають як загальні 
недоліки, так і достоїнства. До недоліків відносять: одномірну шкалу 
порівняння, що заснована на специфічних умовах й не зважає на на-
ціональну своєрідність, а також орієнтацію на експертні оцінки та ви-
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бірковість статистичних даних (якщо такі використовують експерти). 
У сукупності вони можуть обернутися некоректними та політично заан-
гажованими оцінками у конкретних країнах. Утім, навіть виставлення 
оцінок на основі консенсусу хоч і знижує рівень суб’єктивізму, але не 
здатне повністю вилучити їх. Однак, експертні техніки не мають при-
ховувати важливих переваг. Компетентний експерт, ґрунтуючись на 
власному досвіді, може провести глибокий аналіз. Безумовним досто-
їнством проектів “Freedom House” є докладна “матриця” аналізу, яка 
уніфіковує процедури дослідження, стилістику оглядів країн, забезпечує 
їхню глибину та всебічність. Нарешті, важливим “плюсом” тут є багато-
річний моніторинг аналізованих країн, що створює інформаційні бази.

Попри інші проекти, спрямовані на аналіз політичної свободи1, 
вважаємо за необхідне зупинитись на розгляді проектів, створених 
організацією “Вільне існування” (англ. “The Free Existence”). Головно 
йдеться про так звані “лібертаріанські цінності”, які сьогодні часто ле-
жать в основі порівняльного аналізу субполітичної свободи у світі, хоч 
значно меншою мірою здатні свідчити про політичні режими сучаснос-
ті. Організація розробила кілька індикаторів, які використовують як 
окремі показники субполітичної свободи: “індекс свободи наркотиків”, 
“індекс свободи користування зброєю”, “мета-індекс свободи”.

Індекс свободи наркотиків – це кількісний показник, який оцінює 
законність уживання наркотиків, а також їх зберігання та продажу в 
більшості країн світу. Так як це перша спроба кількісно структурувати 
законодавство з приводу використання наркотиків у світі, то досить 
часто індекс опирається на неофіційні дані замість того, щоб викорис-
товувати підхід прямого правового аналізу. Але ця ситуація пояснена 
винятково відсутністю доступу до першоджерел (законів) деяких країн. 
Востаннє індекс оновлено 2011 р. (до цього також проводили спробу 
аналізу 2008 р.) Згідно з розрахунком, чим вищим є отриманий країною 
бал, тим вища є свобода з приводу вживання та розповсюдження нарко-
тиків. Індекс свободи наркотиків розраховано за десятибальною шкалою 
(показник “0” з аналізу вилучено): “1” бал – наркотики заборонені, пе-

1  Цікавий (проте значно менше структурований) підхід до оцінювання свободи преси 
запропонувала організація “Комітет захисту журналістів”. Проте в цій методиці відбу-
вається не систематизована оцінка свободи преси як такої, а визначення (більшою мірою) 
свободи діяльності журналістів. З огляду на це, організація відстежує випадки смертей та 
арештів журналістів. Тут за основу було взято науковий підхід: відбувається дослідження 
конкретних випадків через проведення незалежних розслідувань тих чи інших інцидентів 
за участю журналістів. Символічну організацію було названо “Червоним хрестом журна-
лістики”. Цікава причина її формування: це відбулось у 1981 р. з огляду на необхідність 
захисту іноземних журналістів від утисків авторитарних режимів. Найбільш відомі проекти 
організації – це журнал “Небезпечні завдання”, а також щорічний звіт про свободу преси 
“Напади на пресу” (з 1995 р.).
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редбачена смертна кара навіть за їх замовлення; “2” бали – наркотики 
заборонені та існує смертна кара за їх зберігання; “3” бали – наркотики 
заборонені і передбачено штрафи за їх зберігання; “4” бали – нарко-
тики в принципі заборонені, але неофіційно дозволено використання 
в медицині й особистому вжитку марихуани; “5” балів – наркотики в 
принципі заборонені, але офіційно дозволене використання в медицині 
марихуани; “6” балів – дозволене особисте володіння, використання або 
вирощування марихуани; “7” балів – дозволений продаж немедичної 
марихуани; “8” балів – крім марихуани, дозволене особисте володіння 
і використання препаратів одного типу галюциногенів; “9” балів – крім 
марихуани, дозволене особисте володіння і використання препаратів 
різних типів галюциногенів; “10” балів – дозволене також легальне 
використання важких наркотиків (зокрема, кокаїну, героїну тощо). 
Тому “найвільніша” у цьому плані та країна, яка отримує “10” балів.

За даними на 2011 р., найменш вільними у плані наркотиків кра-
їнами є такі: Бутан, Китай, Алжир, Демократична республіка Конго, 
Індонезія, Північна Корея, Кувейт, Малайзія, Оман, Сінгапур, Сирія, 
Тайвань, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан, Ємен, Афганістан, 
Бахрейн, Бангладеш, М’янма, Куба, Єгипет, Гайана, Індія, Іран, Йор-
данія, Південна Корея, Лаос, Лівія, Нігерія, Пакистан, Саудівська Ара-
вія, Катар, Сомалі, Шрі-Ланка, Судан, Таджикистан, Таїланд, Туніс, 
В’єтнам, Андорра, Ангола тощо. Цікаво, що це переважно недемокра-
тичні країни – у них за користування або розповсюдження наркотика-
ми може бути передбачена смертна кара (країни оцінено за кількістю 
балів від “1” до “3”). Більш вільними країнами в плані використання 
наркотиків (від “3” до “5” балів) є Антигуа, Багами, Мікронезія, Лесото, 
Мозамбік, Румунія, Беліз, Бразилія, Швейцарія, Камерун, Колумбія, 
Данія, Естонія, Франція, Ірак, Росія, ПАР, Чилі, Фінляндія, Гана, 
Ямайка, Люксембург, Непал, Філіппіни, Сполучене Королівство, Арген-
тина, Канада, Ізраїль, Італія. Цікаво, що в цьому випадку йдеться про 
демократичні та автократичні політичні режими. Ще більш вільними у 
контексті використання наркотиків (від “5” до “8” балів) є Австралія, 
Німеччина, Перу, Уругвай, Бельгія, Хорватія, Чехія, Португалія та 
Іспанія. Це демократичні країни. Найбільш вільними країнами щодо 
використання наркотиків є Нідерланди і Мексика – відповідно, “8,5” 
та “9,0” бала. Україна отримує показник “2,5” бала.

Індекс свободи користування зброєю – це кількісний показник, 
який оцінює законність володіння зброєю та її використання у більшості 
країн світу. Індекс було побудовано не лише на основі правових норм 
аналізу, а й з огляду на залежність від непідтвердженої інформації з 
новин (проте винятково у зв’язку з відсутністю доступу до першодже-
рел – тобто до законів деяких країн). У цьому зрізі розрахунок значно 
ускладнений і набуває рис композитного підходу.
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Композитність означена за допомогою трьох окремих маркерів 
індексу свободи користування зброєю. Перший маркер – базова шка-
ла щодо законності користування вогнепальною зброєю у контексті 
ліцензування, реєстрації та зберігання. Другий маркер – шкала, яка 
стосується відкритого і прихованого перенесення зарядженої зброї для 
оборонних цілей. Третій маркер – це шкала щодо законності володін-
ня повністю автоматичною зброєю (автомати, кулемети), обрізними 
гвинтівками та рушницями, а також супресорами (чи “глушниками”).

Першу шкалу оцінюють від “0” до “4” балів: “0” балів – володіння 
будь-яким типом вогнепальної зброї заборонене; “2” бали – деякі види 
вогнепальної зброї є офіційно дозволеними за умови ліцензування/
реєстрації і закритого зберігання зброї; “3” бали – деякі види вогне-
пальної зброї офіційно дозволені за умови ліцензування (реєстрації) і 
зберігання зброї під замком; “4” бали – деякі види вогнепальної зброї 
офіційно дозволені без ліцензії/реєстрації та без вимог до експлуатації.

Другу шкалу оцінюють від “0,6” до “1,8” бала: “0,6” бала – коли 
носіння зброї для оборонних цілей обмежене прихованим типом само-
го перенесення зброї або окремими обставинами; “1,2” бала – це коли 
носіння зброї для оборонних цілей обмежене й існують легальні дозволи 
на носіння зарядженої вогнепальної зброї; “1,8” бала – це коли немає 
обмежень з приводу носіння зарядженої або прихованої вогнепальної 
зброї. Ця шкала модифікована двома показниками від “0,6” до “1,2” 
бала: “0,6” бала – існують обмеження, проте загалом дозволено відкрито 
носити заряджену зброю (наприклад, дозвіл/ліцензія не потрібна); “1,2” 
бала – обмежень на відкрите носіння зарядженої зброї (без дозволу/
ліцензії) немає.

Третю шкалу оцінюють від “1” до “3” балів: “1” бал – право носити 
автоматичну зброю обмежене, але можна володіти повністю автоматич-
ною зброєю, супресорами або короткоствольною гвинтівкою і рушницею; 
“2” бали – це право необмеженого володіння повністю автоматичною 
зброєю, супресорами чи гвинтівками внаслідок внесення даних з приво-
ду цього до національного реєстру власників зброї; “3” бали – це право 
необмеженого володіння повністю автоматичною зброєю, супресорами 
чи гвинтівками без їхньої реєстрації.

Так композитна оцінка вибудовується за шкалою від “0” до “10” 
балів – на основі підсумовування результатів трьох шкал. За даними на 
2011 р., ситуація стосовно індексу свободи користування зброєю у світі 
має такий вигляд: 1) країни, які оцінено як невільні – Уганда (країна 
отримує “0” балів унаслідок конфіскації всіх типів зброї у населення), 
Лівія, Палау, Соломонові острови, Кувейт, Китай, Іран, Північна Корея, 
Науру, Судан, В’єтнам, Еритрея, Тайвань, Узбекистан, Зімбабве (до “1” 
балу); 2) майже невільні країни – Венесуела, Куба, Гонконг, Японія, 
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Сінгапур, Сполучене Королівство, Австралія, Канада, Південна Корея, 
Нова Зеландія, Австрія, Люксембург, Аргентина, Данія, Македонія, 
Нідерланди, Хорватія, Угорщина, Грузія, Іспанія, Україна, Вірменія, 
Азербайджан, Ісландія, Мальдіви, Норвегія, Португалія (від “1” до “3” 
балів); 3) країни зі значними обмеженнями – Бельгія, Росія, Німеччи-
на, Ірландія, Польща, Словенія, Швеція, Бразилія, Румунія, Албанія, 
Колумбія, Кіпр, Італія, Косово, Індія, Сербія, Словаччина, Мексика, 
Фінляндія, Франція, Єгипет, Монако, Таїланд, Мальта, Молдова, Лат-
вія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Естонія, Греція, Боснія та Герцеговина 
(від “3” до “5” балів); 4) помірно вільні країни – Литва, Парагвай, 
Туреччина, Ірак, Швейцарія, Перу, ПАР, Ізраїль, Чехія, Філіппіни, 
Болівія, Саудівська Аравія та Болгарія (від “5” до “7” балів); 5) дуже 
вільні країни – Східний Тимор, деякі штати в США (більше “7” балів).

Особливе місце серед проектів організації “Вільне існування” має 
так званий композитний мета-індекс свободи. Він інкорпорує у себе 
інші індекси, які мають місце у порівняльному застосуванні – індекс 
економічної свободи, індекс свободи у світі, індекс сприйняття коруп-
ції, права власності, свободу від сплати податків, свободу вираження, 
рівень обмеженості уряду (політичної системи), індекс свободи користу-
вання зброєю, індекс свободи наркотиків, свободу від інфляції, свободу 
ведення бізнесу. Часто за набір маркерів, які долучено до аналізу, цей 
проект може називатися “індексом лібертаріанської свободи”. Творці 
проекту за даними на 2011 р. пропонують такі висновки: за компо-
зитним мета-індексом свободи найвільніші країни – це Швейцарія, 
Гонконг, Чилі, Канада, Австралія, США, Нідерланди, Нова Зеландія, 
Фінляндія, Уругвай, Сінгапур, Естонія, Люксембург, Німеччина тощо; 
найменш вільні країни – це Китай, Чад, Туркменістан, Білорусь, Іран, 
Узбекистан, Венесуела, Демократична республіка Конго, М’янма, Лівія, 
Еритрея, Куба, а також Зімбабве. Усього на 2011 р. проаналізовано 164 
країни. З-поміж них Україна була позиціонована як 147. З іншого боку, 
потрібно сказати, що індекс розраховано за шкалою від “0” до “100” 
балів. Найбільш вільні країни в композитному розрахунку отримали 
в середньому “70–71” бал, найменш вільні – “30” балів (при чому Зім-
бабве – лише “22” бали). Україна отримала “44” бали.

Серед посткомуністичних країн Європи на 2011 р., за проведеними 
оцінками, найвільніші країни – Естонія (“70” балів), Чехія (“68” ба-
лів), Литва (“66” балів), Латвія і Словаччина (по “61” балу). Найменш 
вільними країнами визначено такі: Білорусь (“39” балів), Україна (“44” 
бали), Росія (“46” балів), Азербайджан (“48” балів), а також Боснія та 
Герцеговина (“48” балів). Тим не менше, треба розуміти, що йдеться про 
індекс, який не є абсолютним, а тільки відносним. Крім того, методика 
розрахунку цього індексу є інноваційною й мало апробованою. Тому 
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такий композитний індекс використано винятково в ознайомчих цілях, 
оскільки право на існування має також і “лібертаріанська методика” 
розрахунку та розуміння свободи у світі.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Що таке свобода? Які різновиди свободи важливі у контексті демократії та/
чи демократизації?

	 Схарактеризуйте теоретико-методологічні особливості індексу свободи преси 
організації “Репортери без меж”.

	 Окресліть результати застосування індексу свободи преси організації “Репортери 
без меж”.

	 Які посткомуністичні країни Європи детерміновані найвільнішою пресою 
та чому?

	 Опишіть виміри свободи преси організації “Freedom House”.
	 Проаналізуйте динаміку розвитку свободи преси у світі після колапсу СРСР.
	 Означте особливості свободи преси за даними організації “Freedom House” 

у посткомуністичних країнах Європи.
	 У чому суть проекту “Свобода мережі” організації “Freedom House”?
	 Розкрийте методологію та результати проекту “Свобода мережі”.
	 Що таке країни “блокатори”, “неблокатори” і “блокатори у фазі становлення” 

у проекті “Свобода мережі”?
	 Схарактеризуйте завдання та теоретико-методологічні особливості індексу 

свободи наркотиків.
	 Опишіть індекс свободи користування зброєю та типологізацію країн на 

його основі.
	 Що таке композитний індекс і як його обчислюють?
	 Сформулюйте параметри мета-індексу свободи організації “Вільне існування”.
	 Запропонуйте підходи до трактування політичної свободи.
	 Що таке економічна свобода і яке її значення у типологізації політичних 

режимів?
	 Проаналізуйте завдання й особливості реалізації методики “Економічна свобода 

у світі” інститутів Катона та Фрейзера.
	 Економічна свобода у посткомуністичних країнах Європи: означте результати 

розрахунків та особливості позиціонування окремих субрегіонів.
	 Проаналізуйте теоретико-методологічні атрибути реалізації проекту “Економічна 

свобода у світі” фонду “Спадщина”.
	 Які Ви знаєте різновиди економічної свободи та в чому їхня специфіка?
	 Які різновиди країн доцільно виокремлювати на підставі застосування ін-

дексу економічної свободи фонду “Спадщина”?
	 Які країни є найбільше та найменше економічно вільними у світі та чому?
	 Як економічна свобода корелює з політичною свободою?
	 Означте особливості проекту “Світовий огляд економічної свободи” організації 

“Freedom House”.
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РІВНІ, РІЗНОВИДИ ТА КОНЦЕПТИ  
ДЕМОКРАТІЇ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

4.1. Рівні, різновиди і концепти демократії: ста-
новлення та диференціація.

4.2. Концепт “гібридного режиму”: операціоналіза-
ція та політичні наслідки.

4.3. Концепт “дефектної” і “вбудованої” демократії: 
логіка й емпіричні свідчення.

4.4. Концепт “консолідованості” і “консолідації” в 
аналізі демократії і демократизації.

4.5. Концепт “постдемократії”: проблеми  
й перспективи розвитку теорії  
і практики демократії.



Основні поняття: політичний режим, демократія, демократизація, різнови-
ди та рівні демократії, концепт демократії, докласичні концепти (первісна, 
військова, антична, пряма демократія), класичні концепти (республікан-
ська, ліберальна, охоронна, представницька, розвиваюча, марксистська, 
учасницька, елітистська, плюралістична демократія), новітні концепти 
демократії, інституційні ознаки демократії, максималістський та міні-
малістський виміри демократії, консоціативна демократія, електораль-
на демократія, “сіра зона”, гібридний режим, контрольована (керована) 
демократія, обмежена демократія, делегативна демократія, “демократія 
з прикметниками”, класифікація підходів до визначення демократії, “кон-
цептуальне розтягування”, стратегія “зменшення підтипів”, змішаний 
режим, “авторитаризм з прикметниками”, феномен гібридності, варіанти 
транзиту від гібридного режиму, типи і тенденції розвитку гібридних режи-
мів, стабільність/нестабільність гібридних режимів, “демократія без дер-
жави”, захищена демократія, лімітована демократія, дефектна і вбудована 
демократія, поділ “ліберальні – напівліберальні – ілліберальні” демократії, 
частковий режим, шляхи “вбудовування” демократії, “взаємно вбудована 
демократія”, різновиди дефектних демократій (доменна, ексклюзивна, 
ілліберальна і делегативна), чинники формування концепту “дефектної” 
демократії (структурні, орієнтовані на суб’єкта, інституційні), сценарії 
розвитку дефектних демократій (стабілізаційний, регресивний і прогре-
сивний), причини становлення та розвитку дефектних демократій, кон-
солідація демократії, консолідованість демократії, початкова консолідація 
демократії, консолідована демократія, підходи до визначення консолідації 
демократії (актор-орієнтований, подія-орієнтований, інституційний, не-
гативний-позитивний, мінімальний-максимальний), фаза консолідації демо-
кратії, напівконсолідована демократія, “крах” демократії, “доброчесна” та 
“порочна” інституціоналізація демократії, дефінітивні індикатори консо-
лідації демократії, дуалістична модель демократичної консолідації, ступені 
консолідації демократії (конституційна/інституційна, репрезентативна, 
поведінкова консолідація, а також консолідація громадянської культури), 
“тест двома передачами влади”, кластери консолідованої демократії, міні-
малістські параметри консолідованої демократії, модифікована демократія, 
постдемократія, хибні уявлення про постдемократію, парадокс сучасного 
політичного процесу, маркери постдемократії, критика ідеї і концепту 
постдемократії (інноваційна теорія демократії, віртуальна, застережли-
ва, постелекторальна, постмодерністська, транскордонна демократія).
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4.1. Рівні, різновиди і концепти демократії:  
становлення та диференціація

Як засвідчують порівняльний аналіз (проведений у попередніх роз-
ділах) та історична й політична практика функціонування політичних 
режимів сучасності, не можна з однозначною точністю підходити до 
трактування усіх демократій, як сумірних і рівноцінних. Безумовно, 
існує помітна відмінність у розвитку демократії, наприклад, у Сполуче-
ному Королівстві (загалом у Західній Європі), Болгарії (або в Централь-
ній чи Центрально-Східній Європі) та Україні (або загалом у Східній 
Європі) тощо. Однак найбільша розділювальна лінія трактування того, 
як проходить демократизація, притаманна тим країнам, які нещодав-
но були автократичними (тобто авторитарними чи тоталітарними), а 
сьогодні з різних причин перебувають на стадії трансформації своїх 
політичних режимів (найчастіше трансформацію у політичній науці 
іменують демократизацією, хоча, як бачимо з досвіду, помітними є й 
елементи контраверсійного процесу – автократизації). З огляду на це, 
країни, які різною мірою демократизовані, трактують (інколи досить 
суб’єктивно) по-різному. Внаслідок цього у політології виникло багато 
підходів до дефініювання національних (а також інтернаціональних) 
особливостей демократії (та демократизації, як більш широкого процесу, 
найчастіше лінійного характеру). Ці підходи оперують поняттями “рів-
нів” та/або “різновидів” демократії, а також демократизації, на чому (в 
межах узагальнень та/або уточнень) зосереджено увагу в цьому розділі 
посібника (часто навіть на підставі наповнення емпіричними даними 
порівняльного аналізу посткомуністичних країн Європи).

Коли говоримо про історичні та сучасні різновиди демократії і де-
мократизації, то віддаємо належне тому моменту, що деякі з них є кла-
сичними (тобто аналізованими в класичній та новій літературі з приводу 
демократії, демократизації та політичних режимів загалом), а деякі 
нетрадиційними/новітніми (адже розвивається політична наука). Саме 
з огляду на зазначену специфіку, вважаємо за доцільне застосовувати 
для трактування різних феноменів і процесів (у тім числі демократії і 
демократизації) категорію “концепт”. Річ у тім, що найчастіше “кон-
цепт” трактують як інноваційну ідею, яка є в креативному задумі; як 
конструкцію, яка складається з одного класу об’єктів й одного класу 
параметрів; як загальну ідею або щось розумово/логічно продумане. З 
огляду на це, зрозуміло, що “концепт” – не частина загальної теорії, а 
результат попереднього і подальшого обґрунтування. У цьому контексті 
перевірка концепту є обов’язковою, особливо якщо це стосується таких 
феноменів і процесів, як демократія та демократизація.
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“Концепт демократії” передбачає, що йдеться про попередні ре-
зультати, які потребують подальшого систематичного емпіричного до-
слідження й операціоналізації у контексті пояснення засадничих пара-
метрів та індикаторів демократії. Попри те, що і раніше були очевид-
ними відмінності в якості демократії, політична наука все ж зазвичай 
нехтувала якісними й кількісними вимірами цього феномена та процесу. 
Важливо, що сьогодні досить часто використовують різні “класичні” 
(наприклад, ліберальна, представницька, учасницька, плюралістична 
демократія тощо) та “новітні” концептуалізації демократії (наприклад, 
дефектна, гібридна, мутантна, емергентна, вбудована демократія тощо), 
але сутнісно складно говорити про їхню політологічну операціоналіза-
цію. Тому на цій проблемі варто зупинятись більш детально. Разом із 
цим, треба окреслювати концепти демократії (а також демократизації) 
у часовій перспективі, як “докласичні”, “класичні” і “новітні”. Обго-
воримо їх більш детально (це потрібно в ракурсі цілісного сприйняття 
демократії як аналітичного феномена), розуміючи, що предметом роз-
гляду є політичні режими сучасності, тобто у нашому контексті новітні 
концепти демократії.

Серед “докласичних” концептів демократії (які спочатку були аполі-
тичними) дослідники найчастіше виділяють такі: “первісна демократія”, 
“військова демократія”, “антична демократія”, “пряма демократія”.

“Первісна демократія” передбачала, що “первинній самоорганізації” 
людей з рисами всенародності притаманна безпосередня участь усіх у 
“справі виживання та відтворення роду”. Тут питання про участь кож-
ного в управлінні й самоврядуванні не виникало в силу його зумовле-
ності природним розподілом статевовікових ролей. Було передбачено, 
що природа самостійно вибирала та призначала: від людей тільки ви-
магали підтримувати “основи всенародності”.

“Військова демократія” – це принцип організації влади, переваж-
но у племінних утвореннях, відповідно до якого право прийняття і/
чи проведення важливих рішень покладалось тільки на тих, хто без-
посередньо забезпечував безпеку племені (клану, роду), тобто на всіх 
озброєних чоловіків-дружинників (інші ж члени племені були вилучені 
з процесу прийняття рішень; жінок, літніх людей та дітей вважали 
лише “нахлібниками можновладців”).

“Антична демократія” – це принцип всенародності й рівності усіх 
“громадян” перед законом і одного перед одним як представниками одно-
го суспільства (“народу”); принцип прийняття рішень на підставі “згоди 
більшості” (через процедури скликань агор, екклесій і апелл – залежно 
від географічного детермінування в Давній Греції та її полісах, Спарті 
тощо). В умовах античної демократії виникли процедури виборності, 
делегування повноважень, а також принцип рівності чи рівновладності.



 153Рівні, різновиди та концепти демократії і демократизації

“Пряма демократія” (як різновид античної демократії – “афінська 
демократія”) – це система, коли керовані реально впливають на обрання 
правителів і політичний курс країни. Є два види прямої демократії: 
вибір правителів (у тім числі президента, глави уряду тощо) відбуваєть-
ся за допомогою системи партій або прямим загальним голосуванням. 
“Афінська демократія” – це система змішаного правління з народним 
зібранням усіх громадян і максимально зниженими майновими та ін-
шими цензами (синоніми “афінської демократії” – арістотелівський 
термін “політія” та категорія “чиста демократія”).

Із-поміж “класичних” концептів демократії найчастіше виокрем-
люють такі: “республіканська демократія”, “ліберальна демократія”, 
“охоронна демократія”, “представницька демократія”, “розвиваюча 
демократія”, “марксистська демократія”, “учасницька демократія”, 
“елітистська демократія”, “плюралістична демократія” тощо.

“Республіканська демократія” (“рання американська демократія”) –  
це система змішаного представницького управління від імені усіх гро-
мадян, а не визначених класів; це система, в якій головні позиції зай-
мають право, а також ідея справедливості як вищого ступеня сумісності 
різних інтересів. Але базовий критерій справедливості – це максимум 
свободи для якнайбільшої кількості людей. Мета такої демократії –
досягнути “граничної” різноманітності (чи плюралізму) та залучити 
якомога більшу кількість людей до соціального життя та перерозпо-
ділу суспільних благ. Разом із цим, підтверджено, що демократії не 
може бути без згоди більшості щодо головних критеріїв устрою певного 
суспільства. Немає демократії і без конфлікту інтересів. Традиційні 
ознаки республіканської демократії: легітимність, конституціоналізм, 
вільні вибори, мажоритарність (або “правління більшості”), повага до 
опозиції, конституційні гарантії індивідуальних прав і свобод.

“Ліберальна демократія” – це політична система та політичний по-
рядок, які дають змогу громадянам брати участь у політичному житті; 
це політичний механізм, що захищає громадян від свавілля влади та 
беззаконних дій інших людей; зазначений механізм може спрацьовува-
ти винятково через конституційні обмеження влади, що виражаються 
насамперед у поділі повноважень законодавчої, виконавчої та судової 
влади. В основі ліберальної демократії лежить концепт природних прав 
людини та громадянина. Серед моделей ліберальної демократії найчас-
тіше виокремлюють такі: “охоронна”, “представницька”, “розвиваюча” 
тощо [176].

“Охоронна демократія” – це модель демократії для захисту люди-
ни на основі забезпечення всезагального права голосу, унаслідок якого 
виникає механізм прямого підпорядкування правителів виборцям; це 
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система конституційної демократії, що діє в межах формальних та 
неформальних правил, які обмежують владу держави. Такий підхід 
гарантує політичні і громадянські свободи, а також рівність усіх перед 
законом. Охоронна демократія надає громадянам можливості для ви-
бору власного способу життя унаслідок повної відповідальності за свій 
вибір, що має на увазі невтручання влади в більшість сфер життя та 
відділення держави від громадянського суспільства.

“Представницька демократія” – система, у якій парламент вва-
жають центром усього політичного процесу. Парламент є головною 
підставою політичної влади та єдиним легітимним вираженням все-
загального виборчого права. За підсумками вільних, справедливих і 
змагальних виборів громадяни делегують у законодавчий орган своїх 
представників, які впродовж конкретного терміну зобов’язані виражати 
вимоги та інтереси певних груп електорату. Класична представницька 
демократія передбачає існування інституту двопалатного (бікамераль-
ного) парламенту. 

“Розвиваюча демократія” (чи “демократія для саморозвитку”) – 
концепт, що ґрунтується на забезпеченні політичної участі не лише 
заради захисту індивідуальних інтересів, а й для самовдосконалення 
вільних поінформованих громадян, прихильних до демократичних ідеа-
лів. Стверджується ідея, що оскільки залученість громадян до політики 
(участь у роботі окремих гілок влади, громадських дебатах) важлива 
для гармонійного розвитку потенціалу кожної людини, держава по-
винна надати їм (громадянам) особисті права та свободи. Згідно з цим 
концептом, демократія – це засіб досягнення свободи індивідів або 
особистісної автономії. 

“Марксистська демократія” – концепт, в основі якого покладено 
розгляд парламентаризму лише як форми капіталістичної демократії, 
а натомість у центрі уваги зосереджено твердження про те, що вільний 
розвиток усіх досягнуто шляхом вільного розвитку кожного. Останній 
трапляється тоді, коли відбувається повне припинення експлуатації 
та визначення політичної й економічної рівності. Тому демократія у 
марксистській інтерпретації трактується як “ідеал” соціальної рівності, 
отримуваний унаслідок спільного володіння власністю. Тобто йшлось 
не про політичну, а про соціальну демократію, яка була лише “фасадом 
соціальної рівності”. “Справжньою” демократією вважали бездержав-
ний лад, досягнутий унаслідок революційного повалення капіталізму. 

“Учасницька (партисипаторна) демократія” (або “демократія для 
всіх”) – це концепт, згідно з яким ключовою є активна участь людей/
громадян в обговоренні та прийнятті рішень з головних питань суспіль-
ного життя. Найважливішою умовою демократичної участі та її поши-
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рення є соціальна рівність: принцип участі потрібно застосовувати і до 
недержавних інститутів, де люди безпосередньо висловлюють свою волю 
(насамперед щодо трудових колективів). Це модель демократії, згідно з 
якою гарантується забезпечення “самоврядування громадян” – свободи 
та рівного права на саморозвиток, поінформованості й активної при-
четності до прийняття рішень, які удосконалюють почуття політичної 
ефективності та сприяють прояву піклування про колективні вимоги. 
Примітно, що в концепті учасницької демократії політична участь не є 
засобом досягнення цілей, а цілепокладанням – тобто вона містить ціль 
у собі. Участь у цьому концепті виконує дві функції: захист громадян 
від нав’язаних зверху рішень і самовдосконалення людини. “Ідеальне 
учасницьке суспільство”, за цією моделлю, – це країна з прямим (без 
жодних посередників) залученням громадян до управління ключовими 
політичними та соціальними інститутами, підзвітністю лідерів рядовим 
членам суспільства. Ключові механізми учасницької демократії – це 
референдум (у тім числі плебісцит), ініціатива, відклик.

“Елітистська демократія” – концепт демократії, згідно з яким від-
бувається поділ суспільства на правлячу меншість (еліту) та неправлячу 
більшість (масу). “Маса” не цікавиться політикою, не володіє потрібни-
ми знаннями та повною інформацією, не вміє приймати правильні рі-
шення, а тому вона добровільно передає еліті право керувати політичним 
процесом. Політична участь маси обмежена виборами, адже більшість 
громадян ірраціональна, некомпетентна та має нестійкі уявлення. До 
того ж, зростання громадянської участі веде до підриву стабільності 
й ефективності, досягнення яких є головною метою демократії. Інша 
назва концепту – це “теорія конкуруючих лідерів”. У цьому ракурсі 
демократія – це не ціль, а один із методів політичного процесу (як і 
тоталітаризм чи авторитаризм). Функція громадян у цій моделі проста –  
це вибір/відкликання представників влади. А вибори – лише засіб, що 
змушує еліту відчути свою відповідальність за політичні рішення. Тому 
демократія у цьому концепті – інституційний ресурс для прийняття 
політичних рішень. Головна ознака елітистської демократії – змагаль-
ність між потенційними лідерами. Саме тому елітистська демократія 
знімає відповідальність громадян за політичні рішення та перекладає 
її на лідерів, які мають більше досвіду у політичних питаннях.

“Плюралістична демократія” (чи “демократія для груп”) – це кон-
цепт, згідно з яким політику розглядають як “конфлікт груп інтересів” у 
сфері їхньої політичної боротьби, у якій рішення приймають на підставі 
компромісу та заради задоволення максимального обсягу інтересів. Тут 
демократію трактують не як “владу народу”, а як “владу за згодою на-
роду”. Основне призначення демократії – захист вимог і прав меншин. 
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Плюралізм – це принцип сучасного суспільного формату демократії, 
за якого взаємодіють і змагаються (в умовах вільного вираження своїх 
інтересів) різні соціальні групи, партії тощо. Формування політичної 
волі тут відбувається у відкритому “зіткненні” різних інтересів, коли по-
трібний тільки мінімум спільних поглядів. Однак з урахуванням різно-
маніття думок і конфліктів неможливо прийняти абсолютно правильне 
для усіх рішення. Тому основа згоди – це принцип більшості. Проте 
не повинна виникнути його “диктатура”, що порушує демократичні 
правила гри та робить замах на невід’ємні права людини, адже від по-
милок не застрахована і більшість. Головна характеристика концепту 
плюралістичної демократії – змагання між партіями під час виборів 
та можливість груп інтересів (тиску) вільно виражати свої політичні 
погляди – проводить надійний зв’язок між керуючими та керованими. 
Вважають, що громадянам не обов’язково висловлювати свою думку – за 
них це зроблять групи інтересів, причому набагато ефективніше. Саме 
тому представництво може бути досягнуте навіть без активної участі 
громадян. У цій моделі громадяни представлені двічі: виборними особа-
ми та лідерами груп/організацій, які відстоюють громадянські інтереси. 
Політики є відповідальними, бо вони прагнуть задовольнити вимоги 
груп інтересів у надії на отримання більшої підтримки електорату.

Специфічну логіку виокремлення класичних концептів демократії 
запропонував М. Содаро. Він на основі континууму “шкали народного 
суверенітету” від “прямої” до “непрямої” демократії виділяє такі її 
концепти: пряма демократія, технократична демократія, плебісцитарна 
демократія, представницька демократія тощо. Саму ж демократію (як 
таку) дослідник розуміє як можливість людей мати право визначати, 
хто ними управляє. Разом із цим, демократія передбачає існування 
правових лімітів політичної влади унаслідок гарантій звичайних прав 
та свобод громадян. “Чотирма обличчями демократії” є народний суве-
ренітет, права та свободи, цінності демократії та економічна демократія. 
Умовами демократії у такому трактуванні є державні інститути, віддана 
демократії еліта, гомогенне суспільство, національне багатство, при-
ватна ініціатива, середній клас, підтримка незадоволених демократією, 
участь громадян, громадянське суспільство, демократична політична 
культура, освіта та свобода інформації, сприятливе міжнародне середо-
вище тощо.

Після Другої світової війни, проте більшою мірою з початку “тре-
тьої хвилі” демократизації, почалось формування “новітніх” концептів 
демократії. Спільною рисою у них стало виділення таких інститу-
ційних ознак демократичного режиму: 1) визначеність процедур у 
невизначеності результатів (приміром, у демократії не може існувати 
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органічно властивих їй механізмів, які захищають від приходу до вла-
ди автократів); 2) демократична деліберація (постійна самокритика, а 
також процес “самоочищення демосу”, які проявляються у постійному 
залученні супротивників демократії до політичної дискусії); 3) поліар-
хічність демократії (виконання головних ознак поліархії, за Р. Далем, –  
виборних посадових осіб, вільних і чесних виборів, загального права 
голосу, права претендувати на виборні посади, свободи слова, наявності 
альтернативних джерел інформації, незалежності самоорганізації тощо); 
4) правління більшості за умови поваги прав меншості (Дж. Сарторі 
взагалі визначає сучасну демократію як систему правління більшості, 
обмежену правами меншості); 5) консоціативність (це принцип органі-
зації влади, заснований на співпраці у межах усталеної інституційної 
структури політичних еліт, які становлять розбіжні відносно автономні 
сегменти суспільства) як стимул збереження національної єдності та 
забезпечення стабільності демократії (у тій країні, для якої, зі слів  
А. Лейпхарта, властива фрагментована політична культура); 6) залеж-
ність від суспільного договору (через це інституціоналізуються проце-
дури, які регулюють конфлікти та забезпечують відносну стабільність 
політичної системи); 7) окресленість процедур конкуренції за політичні 
посади за умови необмеженості конкуренції, представницький харак-
тер політичного правління; 8) політична та правова рівність громадян;  
9) легітимізація влади (система демократії та різні вписані в неї склад-
ники піддаються перевірці та критиці за допомогою демократичної 
деліберації і формальних процедур; всезагальні вибори є симуляцією 
політичної кризи, яка відбувається у строгих конституційних рамках і 
відповідно до чинних законів – це дає змогу, за словами Е. Шатшнай-
дера, знімати наявну політичну напругу, обновляти систему правління 
та соціалізувати конфлікт); 10) представницький характер влади та її 
виборність; 11) невизначеність, незворотність, повторюваність виборів; 
12) плюралізм/свобода політичної діяльності.

Притаманною особливістю політологічного дискурсу є виокремлення 
демократії в широкому (максималістському чи ідеальному) та вузькому 
(мінімалістському чи інституційно-політичному) вимірах. Якщо про 
широкий вимір демократії поверхнево зазначено вище (в ракурсі ознак 
сучасної/новітньої демократії), то про вузький вимір сказано надто мало. 
Найчастіше відбувається апелювання до такої категорії, як поліархія: 
це не система влади, яка містить у собі всі демократичні ідеали у їхній 
повноті, а управління, достатньою мірою наближене до таких ідеалів. 
Це політичний плюралізм і здатність інститутів новітньої демократії 
забезпечувати взаємодію та координацію інтересів індивідів і груп без 
втрати їхньої самостійності та принципової рівності. Часто відбувається 
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апелювання й до такого феномену/концепту, як модель консоціативної 
(спільнотної) демократії. Це альтернатива мажоритарній демократії 
(яка завжди опирається на більшість), що найбільше влаштовує плю-
ралістичні (чи багатоскладові або мультикультурні) суспільства, у яких 
особливо вираженими є поділи на сегменти (групи) по етнічних, релігій-
них, ідеологічних або регіональних ознаках (наприклад, у Швейцарії, 
Бельгії, частково Канаді, Австрії тощо)1. 

Згідно з зауваженням С. Хантінгтона, від кінця 80–х до початку 
90–х років ХХ ст. у світі з’явилась велика кількість електоральних 
(або мінімальних) демократій. Однак електоральні демократії (попри 
визначення, яке запропоноване вище, у попередніх розділах посібника) 
можуть бути визначені як країни, які задовольняють мінімальні вимоги 
демократії, тобто вільні та справедливі вибори. Так, кількість демокра-
тичних країн (у такому трактуванні) значно зросла із 39 у 1974 р. до 120 
у 2000 р. (при тому, що кількість проаналізованих країн також зросла 
від 145 до 192 в аналогічному періоді часу): загалом 2000 р. понад 60 % 
країн потрібно було вважати демократичними. У такій ситуації помічено 
один дуже цікавий висновок: якість демократії сьогодні вкрай диферен-
ційована (про якість демократії йтиметься у наступному розділі). Тим 
не менше, версія традиційного (тобто дихотомічного чи трихотомічного) 
виокремлення демократичних та авторитарних (чи тоталітарних) режимів 
сьогодні надто спрощена, особливо коли йдеться про операціоналізацію 
усіх політій за наслідками “третьої хвилі” демократизації. Детальний 
аналіз засвідчує, що електоральні демократії часто не є справжніми (лі-
беральними/представницькими) демократіями або справжніми (“закри-
тими”) автократіями. Такі країни, за різними визначеннями, становлять 
так звані системи “сірих зон”, дефектні, гібридні і проміжні режими. 
Саме у середовищі цих політичних режимів сьогодні здебільше існує 
чимало концептів демократії, псевдодемократії і навіть недемократії. 

Одним із найбільш традиційних прикладів “сірих зон” у Європі 
вважався той політичний режим, який упродовж 1994–1996 рр. мав 

1  Консоціативність передбачає брати до уваги такі інституційні ознаки демократії, 
як: 1) розподіл повноважень у сфері виконавчої влади зумовлює управління великою 
коаліцією представників основних сегментів суспільства; 2) коаліційність – рішення, 
що зачіпають інтереси всіх сегментів суспільства, приймаються спільно їхніми представ-
никами, але питання, що стосуються лише одного з них, вирішуються ним самостійно 
(тобто йдеться про значну автономію сегментів): інституційно принцип найчастіше 
виражається в федеративному устрої, хоча може мати нетериторіальний зміст; 3) про-
порційність – основний принцип у реалізації політичного представництва, у тім числі 
меншин, які так отримують змогу артикулювати та захищати інтереси у призначеннях 
на державні посади та під час формування бюджету; 4) право вето меншин, що беруть 
участь у коаліції, змушує зважати на їхні потреби у прийнятті важливих рішень.
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місце у Білорусі. Аналогічним прикладом є політичний режим, що 
притаманний Україні впродовж 2010–2012 рр. Не є в цьому випадку 
винятками і політичні режими Молдови у 2000–2008 рр., Грузії у 
1995–2004 рр., Росії у 1991–2000 рр. або Азербайджану в 1991–1998 рр.  
тощо. Детальніше зупинимось на специфіці, яка свого часу характе-
ризувала Білорусь (країна вибрана тому, що сьогодні у науковців не-
має сумнівів з приводу трактування її як автократичного політичного 
режиму). У 1994 р. в країні відбулись президентські вибори, на яких 
перемогу отримав А. Лукашенко (80 % виборців проголосували за цю 
кандидатуру). У 1996 р. глава держави ініціював референдум, адже 
існувала загроза його імпічменту. За результатами волевиявлення, об-
межено повноваження Конституційного суду і парламенту, а термін 
повноважень глави держави продовжено на понад два роки. Все це 
було яскравим прикладом того, як демократично обраний президент 
зловживав своїми повноваженнями з приводу “демонтажу демократії” 
у напрямі все більш авторитарного режиму. Специфіка Білорусі у цей 
період, з одного боку, повинна характеризуватись як демократична, а 
з іншого, – як авторитарна. Це й слугує підставою для трактування 
таких політичних режимів як “дефектних або гібридних демократій” 
(саме “демократій”, оскільки конституційно передбачено, що Білорусь, 
а також й інші аналогічні країни є представницькими демократіями).

Є два підходи стосовно трактування концепту дефектності/гібрид-
ності. Один із них зосереджується на тому, що дефектна або ж гібридна 
демократія – це тільки різновиди інституціоналізації демократичного 
(хоч і неліберального) політичного режиму. Другий передбачає, що 
дефектна або гібридна демократія – це комплексна (збірна) категорія, 
до якої можуть належати й інші політологічні концепти, на підставі 
яких тлумачаться політичні режими сучасності, які в дихотомічній 
(або ж бінарній) традиції розташовуються між демократією та авток-
ратією. Наприклад, йтиметься про “дефектні демократії” (від англ. 
defective democracy) [144, 145, 427, 551], “обмежені (лімітовані) демок-
ратії” (англ. limited democracy), “гібридні режими” (або ж демократії) 
(англ. hybrid regimes) [387, 395, 437, 550, 562, 656], “керовані (або  
контрольовані) демократії” (англ. controlled, managed, guided democ-, managed, guided democ-managed, guided democ-, guided democ-guided democ- democ-democ-
racy) [367], “ілліберальні демократії” (англ. illiberal democracy) [450, 
513, 661], “делегативні демократії” (англ. delegative democracy) [428, 
525, 574] тощо. 

Значно рідше використовують такі визначення, як “охоронена де-
мократія” (англ. guarded democracy), “опікунська демократія” (англ. 
tutelary democracy), “вбудована демократія” (англ. embedded democracy), 
“войовнича демократія” (англ. militant democracy) [608], “тоталітарна 
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демократія” (англ. totalitarian democracy), “захисна демократія” (англ. 
defensive democracy), “демократична диктатура” або “демократура” (англ. 
democratur), “аварійна” чи “запасна демократія” (англ. emergent democ- democ-democ-
racy), “нова” чи “маоїстська демократія” (англ. new democracy) тощо. 
Потрібно розуміти, що часто дослідники використовують власні назви 
для пояснення вже наявних феноменів і концептів. Наприклад, “керо-
вану демократію” (англ. guided democracy) різні науковці іменують як 
“імітаційну демократію”, “декоративну демократію”, “маніпулятивну 
демократію”, “квазідемократію” [257], “псевдодемократію”. Схоже “іл-
ліберальну демократію” трактують як “псевдодемократію”, “часткову 
демократію” (англ. partial democracy) [489], “порожню демократію” (англ. 
empty democracy) чи “демократію низької інтенсивності” (англ. low in- in-in-
tensity democracy) [370, 624] тощо. “Делегативну демократію” називають 
“текучою демократією” (англ. liquid democracy). Д. Колліер і С. Левіцькі 
запропонували цілий перелік різновидів/концептів демократії (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Різновиди/концепти демократії, перелічені Д. Колліером та С. Левіцькі [418]

Назва різновиду/концепту демократії Головні представники
1 2

Банкрутна демократія (Bankrupt Democracy) Л. Вайтхед
Безсила демократія (Impotent Democracy) Л. Вайтхед
Бідна демократія (�oor Democracy) Ф. Веффорт
Блокована (заблокована) демократія (Blocked Democracy) Й. Ланзаро
Виняткова (ексклюзивна) демократія (Exclusionary 
Democracy)

К. Реммер

Військова демократія (Military Democracy) У. Рубін
Вхідна демократія (Input Democracy) Дж. К. Блек
Делегативна демократія (Delegative Democracy) Г. О’Доннелл
Демократія азійського стилю (Asian-Style Democracy) К. Негер, Ю-М. Кім
Демократія без процвітання (Democracy without 
�rosperity)

Е. Т. Рівас

Демократія в облозі (Besieged Democracy) Р. Арчер
Демократія низьких доходів (Low-Income Democracy) Л. Даймонд
Демократія низької інтенсивності (Low-Intensity 
Democracy)

Р. Стахлер-Шолк

Деполітизована демократія (Depoliticized Democracy) Л. Вайтхед
Двопартійна демократія (Two-�arty Democracy) М. Гасіоровські
Елітистська демократія (Elitist Democracy) Ф. Хагопіан, С. Майнверінг
Громадянський режим (Civilian Regime) Дж. Буз
Захищена демократія (�rotected Democracy) Б. Ловман
Зовні залежна демократія (Internationally Dependent 
Democracy)

Л. Вайтхед

Електоральна демократія (Electoral Democracy) А. Хаденіус
Електоральний режим (Electoral Regime) Дж. Петрас, Ф. І. Лейва
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1 2
Змагальний режим (Competitive Regime) Р. Колліер, Д. Колліер
Ілліберальна демократія (Illiberal Democracy) Д. Еммерсон
Квазідемократія (Quasi Democracy) С. Хаггард та Р. Кауфман
Консервативна демократія (Conservative Democracy) Т. Л. Карл
Контрольована демократія (Controlled Democracy) Б. Беглі, Ф. Хінкеламмерт
Конфліктна демократія (Conflictive Democracy) Ф. Веффорт
Крихка демократія (Fragile Democracy) Л. Вайтхед
Модерована демократія (Moderated Democracy) Р. Хіллман
Нав’язана демократія (Imposed Democracy) Е. Бернтзен
Надінституціоналізована демократія (Overinstitutionalized 
Democracy)

А. Скедлер

Напівдемократія (Semidemocracy) Т. Ванханен
Невизначена (сумнівна) демократія (Uncertain Democracy) Г. О’Доннелл і Ф. Шміттер
Недосконала демократія (Imperfect Democracy) Р. Саква
Незріла демократія (Immature Democracy) М. Келлі
Неконсолідована демократія (Unconsolidated Democracy) Дж. Хайлі та Р. Гунтер
Неоколоніальна демократія (Neocolonial Democracy) Л. Вайтхед
Неоліберальна демократія (Neoliberal Democracy) Л. Вайтхед
Неповна (незавершена) демократія (Incomplete Democracy) Р. Хіллман
Обмежена демократія (Limited Democracy) Г. О’Доннелл і Ф. Шміттер
Обмежувальна демократія (Restrictive Democracy) К. Вайсман
Олігархічна демократія (Oligarchical Democracy) Дж. Хартлін,  

С. Валенсуела
Опікунська демократія (Tutelary Democracy) А. Пшеворські
Охоронена демократія (Guarded Democracy) Е. Т. Рівас
Парламентська демократія (�arliamentary Democracy) Х. Лінц
Плебісцитарна демократія (�lebiscitarian Democracy) Г. Тамас
Подвійна (дуальна) демократія (Dual Democracy) В. Сміт та К. Акуна
Популістська демократія (�opulist Democracy) Ф. Шміттер та Т. Л. Карл
Поставторитарна демократія (�ostauthoritarian Democracy) С. М. Ліпсет
Потьмяніла (затьмарена) демократія (Tarnished Democracy) Д. Хеллінгер
Проблемна демократія (�roblematic Democracy) Дж. Хартлін
Протодемократія (�rotodemocracy) А. Кохлі
Псевдодемократія (�seudodemocracy) Дж. Хайлі та Р. Гунтер
Слабка демократія (Weak Democracy) Ф. Веффорт
Стабільна обмежена демократія (Stable Limited Democracy) Дж. Хайлі та Р. Гунтер
Фактично однопартійна демократія (De Facto One-�arty 
Democracy)

А. Лефтвіч

Фантомна демократія (�hantom Democracy) Р. Голдман
Фасадна демократія (Faзade Democracy) С. М. Ліпсет
Фіктивна демократія (Sham Democracy) Е. Бернтзен
Формальна демократія (Formal Democracy) Л. Даймонд
Хвора демократія (Sick Democracy) А. С. Паріс
Часткова демократія (�artial Democracy) Р. Вессон
Шалена (непокірна) демократія (Unruly Democracy) А. Лефтвіч

Закінчення табл. 4.1
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Д. Колліер і С. Левіцькі зауважують, що в новітній політичній науці 
відбувається “поширення альтернативних форм концептів” демократії, 
внаслідок чого можемо прослідковувати таку колосальну кількість 
її (демократії) підтипів. Досить часто такі поняття, як “авторитарна 
демократія”, “неопатримоніальна демократія”, “військово-домінуюча 
демократія”, а також “протодемократія” вживають як синонімічні та 
уточнювальні. Таких випадків є дуже багато (вчені виокремили понад 
550 уточнень терміна демократія). На цій підставі прийнято ідею про 
трактування “демократії з прикметниками”1. Прикметники виникли 
як уточнювальні атрибути “демократії” (у її мінімальному розумінні) 
за наслідками закінчення перших фаз демократичного транзиту в біль-
шості країн, які піддавали порівняльному аналізу (на першій стадії було 
достатнім трактування країн як автократичних, так і неавтократичних). 
Так відбулось, якщо до уваги брати класичне визначення Дж. Сарторі, 
“концептуальне розтягування” [611], на яке мала відповісти (і відпо-
віла) методологічна стратегія зі “зменшення підтипів” (яку свого часу 
розробили Д. Колліер та Дж. Магон). Унаслідок цього виокремлено 
три генералізовані стратегії оцінювання різних концептів демократії: 
1) “докладне” (“пунктуальне”) визначення демократії на основі засто-
сування різних дефінітивних атрибутів; 2) переміщення всеохоплюю-
чих концептів (політичних режимів), з якими асоціюється демократія;  
3) конструювання різних форм концептів.

На цій основі було запропоновано поглиблену класифікацію підходів 
стосовно трактування концептів демократії. В її структурі виділяємо 
частини: 1) електоральне дефініювання (електоралізм) – на основі 
прирівнювання демократії до виборів (цей підхід похідний від Й. Шум-
петера) через застосування принципів виборчого права та відсутність 
масових фальсифікацій (представники – Дж. Кіркпатрік, Т. Ванханен, 
Ф. Фукуяма, Ч. Х. Чі, Й. Шумпетер тощо); 2) дефініювання на підста-
ві процедурного мінімуму – до уваги беруть електоральні процедури, 
проте паралельно потрібно наголошувати на гарантіях громадянських 
прав та свобод (головні представники цього напряму досліджень –  
Г. О’Доннелл та Ф. Шміттер, Г. Ді Палма, Х. Лінц та С. Майнверінг); 
3) дефініювання на основі розширеного процедурного мінімуму – за 
аналогією до попереднього підходу, проте до уваги беруть розширений 
аналіз громадянських прав і свобод, а також деякі інституційні пара-
метри здійснення влади (як, наприклад, здатність виборного органу 

1  Контраверсійну ідею (“демократія без прикметників”) використано раніше у деба-
тах із приводу транзиту в країнах Латинської Америки, коли відбувалось виокремлення 
“неповних” і “кваліфікованих” форм демократії.
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влади впливати на політичний процес) (представники цього напря-
му – Т. Л. Карл, Ф. Шміттер, С. Хантінгтон, С. Валенсуела та інші);  
4) прототипне дефініювання демократії – на підставі конструювання 
так званої “індустріальної демократії”, яка спричиняє поєднання по-
літичних, соціальних і/чи економічних функцій; 5) максималістське 
дефініювання демократії – на основі широкого набору індикаторів і 
маркерів, які трапляються у небагатьох країнах світу: з-поміж цих 
індикаторів йдеться про рівність соціальних та економічних відносин, 
широку участь населення в процесі управління та прийняття рішень на 
всіх рівнях політичного процесу (в підході часто помітне заперечення 
процедурного механізму дефініювання демократії) (головні представни-
ки підходу – Р. Фаген, Т. Хардінг, Дж. Петрас та інші). У межах запро-
понованого класифікаційного підходу потрібно поетапно зосередитись 
на аналізі класичних і, більшою мірою, новітніх концептів демократії –  
електоральної, ліберальної, гібридної, дефектної, а також консолідова-
ної тощо (на це є декілька причин, які зводяться до того, що вказані 
новітні та класичні концепти демократії є найбільш реферованими, 
агрегованими й операціоналізованими в сучасній політології).

4.2. Концепт “гібридного режиму”: 
операціоналізація та політичні наслідки

Концептуалізували гібридні режими такі вчені, як Т. Л. Карл, 
Л. Даймонд, А. Менокал, Ф. Фрітз/Л. Ракнер, М. Александер, 
Л. Морліно, Дж. Браунлі, М. Богаардс, Н. Петров, М. Ліпман/ 
Г. Хейл, Г. Робертсон, Є. Баракані, С. Левіцькі і Л. Вей, Й. Лінде й  
Дж. Екман та інші (в ієрархічному порядку від найбільш ранніх до 
найбільш новітніх ідей), переважно упродовж 1995–2010 рр. Водночас 
очевидно, що однозначного трактування гібридних політичних режи-
мів сьогодні немає. Тим не менше, зазначена проблематика є однією з 
найбільш актуальних у політології політичних режимів, починаючи з 
“третьої хвилі” демократизації. Ми не будемо зупинятись на оцінюванні 
ідей усіх зазначених науковців, натомість зосередимо увагу здебільшого 
на конструюванні цілісного уявлення з приводу того, що таке “гібридні 
режими” (зокрема “гібридні демократії”), а також на емпіричному на-
повненні їхнього змісту, зокрема на прикладі посткомуністичних країн 
Європи (варто зауважити, що часто у політології як синонімічний ви-
користовують термін “змішані режими” – до розмежування й уточнення 
понять звернемось згодом).
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Попри те, що порівняльний аналіз гібридних режимів (у форматі 
комбінування демократичних й автократичних елементів) розпочався 
наприкінці ХХ ст., феномен та його зародження не є настільки новими. 
Приміром, вже у 1960–1970 рр. існували багатопартійні електораль-
ні, проте недемократичні режими (наприклад, в Мексиці, Сінгапурі, 
Малайзії, Сенегалі, ПАР, Родезії, Тайвані тощо). Крім того, помічено 
ще більш ранні випадки обмеженої (або елітистської) партійної конку-
ренції з лімітованим виборчим правом у країнах Латинської Америки 
та Європи (такі режими часто були описані в науковій літературі як 
“олігархічні демократії”), що зрештою стали основою формування у 
більшості з них повних (тобто ліберальних) демократій. Саме ці випад-
ки втілили оптимальний шлях до “стабільної поліархії”, який описав  
Р. Даль (спочатку культура демократії формується серед еліт, а згодом 
поширюється на електоральному рівні). Значною мірою дослідження 
“гібридних режимів” (проте без використання однойменного терміна) 
помічаємо у ранніх ідеях Х. Лінца (зокрема в його праці “Тоталітарні й 
авторитарні режими” від 1975 р.), в яких згадується про існування ба-
гатопартійної виборчої конкуренції у середовищі авторитарних режимів 
(попри те, що вся партійна політика у таких системах конфігурується 
навколо однієї (зазвичай мобілізаційної) партії, а спогад про багато-
партійність умовний – швидше доцільно говорити про феномен “псевдо 
багатопартійності”). Хоча Х. Лінц з базових семи типів авторитаризму 
(які він досліджував) і не вивів такого його різновиду, як “змагальний 
авторитаризм” (що стало продуктом часу і досягненням С. Левіцькі 
та Л. Вея – про що йтиметься у наступних розділах), проте теоретичні 
підстави для його виокремлення були проведені. 

Одним із ранніх термінів, які можуть стосуватись феномена електо-
рального режиму, є категорія “електорального авторитаризму”. Дещо 
відокремленим є такий термін, як “псевдодемократія”: потрібно за-
уважити, що всі чинні тепер гібридні політичні режими є псевдоде-
мократичними (у тому змісті, що існування формально демократич-
них політичних інститутів, таких як багатопартійні вибори, приховує 
реальність домінування авторитарних тенденцій). Подібна постанов-
ка питання стала новою для порівняльної політології, починаючи з 
середи ни 90–х років ХХ ст. Проте її дещо раніше почались змістовно 
використовувати у транзитології. З цього приводу варто звернутись 
до ідей Г. О’Доннелла та Ф. Шміттера, які виокремили притаманні 
невизначеності та відмінності результатів транзиту режимів. Перехід 
від авторитаризму може породити або демократію, або розрив із лібе-
ралізованим авторитарним режимом, або “обмежувальну ілліберальну 
демократію”. Схожий висновок запропонувала і Т. Л. Карл стосовно 
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країн Центральної Америки (через критику прирівнювання демокра-
тії до змагальних багатопартійних виборів). Подібно Р. Даль визна-
чив (як “майже поліархії”) шість змагальних електоральних режимів.  
Х. Лінц, С. Ліпсет і Л. Даймонд виокремили так звані “напівдемокра-
тичні режими”, у яких ефективна влада обраних посадовців є дуже лі-
мітованою, партійна конкуренція – дуже звуженою, свобода та чесність 
виборів – дуже скомпрометованими, внаслідок чого результати виборів 
значно відхиляються від електоральних переваг виборців. Крім того, 
тут громадянські та політичні свободи настільки лімітовані, що окремі 
політичні орієнтації та інтереси електорату навіть не можуть бути ви-
ражені та/або репрезентовані. 

Л. Даймонд простежує, що найважливішою особливістю “пізнього 
періоду” “третьої хвилі” демократизації є збільшення кількості таких 
політичних режимів, які є ні демократичними, ні автократичними. 
Кількість таких “проміжних режимів” суттєво зростає, якщо демокра-
тію трактувати максималістсько (річ у тім, що нові “демократії” часто 
є “ілліберальними” [574, 661]). Однак правомірним є виокремлення (в 
мінімалістській дефініції) електоральних та ліберальних демократій. 
Крім того, недемократичні режими також можуть бути розподілені на 
такі, в яких відбувається багатопартійна електоральна конкуренція 
(тобто “електоральні автократії”), і такі, що є “політично закритими”. 
За логікою Дж. Сарторі, С. Левіцькі та Л. Вея, потрібно розподіляти 
різні електоральні автократії на системи змагального авторитаризму та 
незмагального (гегемоністського) авторитаризму. Окремим типом полі-
тичних режимів Л. Даймонд вважає так звані “неоднозначні системи”. 
Станом на 2001 р. автор виділив (на основі розрахунків організації 
“Freedom House”) 73 ліберальні демократії (або 38 %), 31 електоральну 
демократію (понад 16 %), 17 “неоднозначних” режимів (майже 9 %), 
21 систему змагального авторитаризму (або майже 11 %), 25 режимів 
гегемоністського авторитаризму (або 13 %) та 25 режимів закритого 
авторитаризму (13 %) [436]1. Введена Л. Даймондом класифікація по-
літичних режимів має такий вигляд у випадку її застосування стосовно 
посткомуністичних країн Європи. Серед ліберальних демократій (станом 
на 2013 р.) треба виокремлювати Чехію, Угорщину, Польщу, Словенію, 
Словаччину, Естонію, Латвію, Литву, Болгарію, Хорватію та Румунію. 
Поміж електоральних демократій виділено Албанію, Македонію, Сербію, 

1  Після цього почалось сповільнення демократизаційних процесів у світі. Причина 
цього подвійна: кількість ліберальних демократій залишається стабільною, а кількість де-
мократичних провалів у світі зростає. Крім того, зросла кількість країн, які, відійшовши від 
різних типів автократії, так і не стали демократіями у повному змісті цього поняття (тобто 
ліберальними демократіями у максималістському трактуванні) [409, 536, 647]. 
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Молдову та Чорногорію. “Неоднозначні” режими репрезентували Грузія, 
Боснія та Герцеговина, Україна, Косово. Змагальні електоральні авток-
ратії – це Вірменія та Росія. Гегемоністські електоральні автократії –  
це Азербайджан та Білорусь. Якщо б ми розглядали такі пострадян-
ські країни, як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан 
і Узбекистан, то їх варто було б зачислити до систем гегемоністських 
електоральних і закритих автократій.

Важливо помітити і той момент, що кореляція проекту “Свобода 
у світі” організації “Freedom House” (про який йшлось у попередніх 
розділах) та ідеї гібридних режимів є переважно лінійними, бо “част-
ково вільні країни” тлумачать переважно як електоральні автократії й 
електоральні демократії (хоча трактування електоральних демократій 
у проекті “Свобода у світі” дещо ширше).

Л. Даймонд визначає електоральні демократії як “конституційні 
системи, в яких парламент і виконавча влада є результатом регуляр-
них, змагальних, багатопартійних виборів з універсальним виборчим 
правом”. Проте електоральні демократії зовсім не мінімальні ліберальні 
демократії, адже в них існує додатковий “зарезервований домен” впливу 
для акторів, які не є електорально відповідальними. Втім, електоральні 
демократії характеризуються міжінституційною відповідальністю та 
наявністю норм підтримки/збереження політичного плюралізму, інди-
відуальних і групових свобод.

Проект “Свобода у світі” трактує електоральні демократії як ба-
гатопартійні змагальні системи з універсальним виборчим правом, а 
також чесними і змагальними виборами (через гарантованість таємного 
голосування та безпеки виборців, а також відкритість виборчої кампанії 
тощо). У такому визначенні всі демократії постають електоральними, 
але не всі – ліберальними. У трактуванні Л. Даймонда мають місце як 
ліберальні, так й електоральні демократії, а самі поняття є розрізне-
ними. Тим не менше, у методиці “Freedom House” навіть режими, які 
не отримують максимального балу за індикаторами виборів, розрахову-
ються як електоральні демократії (частково вільні країни, які за показ-
никами виборів отримують понад “7” балів, тлумачать як електоральні 
демократії). Тому в обох дефінітивних випадках концепт електоральної 
демократії може бути лише специфічним зразком гібридного режиму, 
проте зовсім не мінімальної демократії [395].

Зворотним ракурсом функціонування гібридних режимів вважають 
переважний розвиток у напрямі автократії, який, щоправда, не можна 
визначити однозначно саме як автократію. Для уточнення (на випадок 
демократизаційних перспектив) вчені запропонували різні процесуальні 
особливості автократії/авторитаризму, зокрема “авторитаризму з при-
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кметниками”. З огляду на це, потрібно виокремлювати такі різновиди 
авторитаризму (деякі з них вже означені вище, про більшість йтиметься 
у наступних розділах): напівавторитаризм (М. Оттавей і Ф. Гулієв [492]), 
змагальний авторитаризм (С. Левіцькі та Л. Вей [536]), електоральний 
авторитаризм, а також гегемоністський електоральний авторитаризм  
(Л. Даймонд [437]) або лібералізована автократія (Д. Брумберг [396]) тощо.

У цьому випадку феномен гібридності стосується двох різновидів 
політичних режимів – електоральних демократій та електоральних 
автократій. Згідно з зауваженням А. Скедлера, відмінність між ними 
відбувається винятково з приводу оцінювання свободи, чесності, від-
критості та осмисленості (чи значення) виборів. С. Левіцькі та Л. Вей 
свідчать, що політичний режим прямує в напрямі змагального (електо-
рального) авторитаризму в тому випадку, коли порушення “мінімальних 
критеріїв демократії” настільки серйозні, що вони створюють “нерівні 
умови між урядом та опозицією”.

З огляду на це, помічаємо деяку відмінність гібридних режимів від 
змішаних – гібридність трактують як значно ширшу дефінітивну ка-
тегорію, аніж змішаність. Остання, за словами В. Банса та С. Волчік, 
“розміщується у середині політичного континууму”. Втім, у випадку 
гібридних режимів коректно спрацьовує визначення С. Левіцькі та  
Л. Вея про те, що до уваги беруть ті випадки, де є “посадовці, які 
регулярно зловживають державними ресурсами, заважають опозиції 
адекватно висвітлювати інформацію в ЗМІ й переслідують опозиційних 
кандидатів та їхніх прихильників, а в окремих випадках маніпулюють 
результатами виборів” [535].

Однак із цього приводу варто зауважити декілька дефінітивних мо-
ментів. По-перше, гібридний режим завжди є набором неоднозначних 
інститутів та інституцій, які підтримують аспекти минулого. По-друге, 
гібридний режим – це своєрідна ідея “корумпованості” попереднього 
режиму, наділена одним або більше атрибутами характеристик цього 
режиму, проте не в змозі досягнути інших характеристик, які роблять її 
повністю демократичною або автократичною. Саме тому для визначення 
гібридних режимів варто зважати на попередній інституційний досвід 
розвитку політичних режимів. На цій підставі термін “гібридний” може 
бути застосований до всіх тих режимів, які досі були автократичними 
(традиційними), але у яких недавно розпочались лібералізаційні і транс-
формаційні перетворення. Крім того, йтиметься про ті режими, які після 
періодів розвитку мінімальної демократії (у зазначеному вище сенсі) 
характеризуються втручанням “непредставницьких центрів впливу”, що 
веде до лімітації політичного плюралізму без створення стабільного авто-
кратичного режиму. Отож, можливі три причини-гіпотези походження 
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гібридних режимів, які експлікуються так: 1) від авторитарного (проте 
не тоталітарного) режиму; 2) від режиму традиційного типу (традиціона-
лізму, монархізму та султанізму); 3) від кризи демократичного режиму 
(переважно мінімальної демократії). Додатковим ракурсом формування 
гібридних режимів може бути результат процесів деколонізації, які 
відбувались у тих суспільствах, які ніколи не були стабільними авто-
кратичними чи демократичними за своєю суттю. Втім, як демонструє 
політична практика, кількість гібридних режимів сьогодні збільшується 
переважно внаслідок першої причини-гіпотези.

З огляду на таку дефінітивну специфіку, цілісне визначення гібрид-
ного режиму виглядатиме так: це набір інститутів, які були стійкими 
близько десяти років, яким передував авторитаризм, традиційний по-
літичний режим (можливо, з колоніальними характеристиками) чи 
навіть мінімальна демократія, і які сьогодні характеризується роз-
падом до обмеженого плюралізму і самостійної (автономної) участі, 
за відсутності достатніх умов мінімальної демократії (визначення за-
пропонував Л. Морліно [562] 2009 р.). Характерною рисою гібридних 
режимів уважають існування специфічних вето-акторів (вето-гравців) –  
колективних чи індивідуальних акторів, які є впливовими або вирі-
шальними у збереженні/підтримці політичного режиму в прив’язці 
до його невизначеності або двозначності. З-поміж таких вето-акторів 
варто виокремлювати закордонну (або зовнішню) владу та силу (за 
умови втручання у внутрішні справи), автократичного главу держави, 
релігійну й/чи економічну олігархію тощо.

З огляду на специфіку визначення гібридних режимів у Л. Морлі-
но, потрібно зауважити, що останні можуть бути вкрай нестабільними: 
можна помітити зсув у напрямі до демократії, до авторитаризму або до 
традиціоналізму. Тому гібридний режим може виявлятись як інститу-
ційно стабільним, так і нестабільним. Ось чому треба виокремлювати 
різні варіанти транзиту від гібридного режиму: 1) в напрямі до демо-
кратії; 2) в напрямі до автократії; 3) у невизначеному напрямі. Втім, 
задля характеристики третього різновиду транзиту політичних режимів 
Л. Морліно задає два відмінні сценарії: а) у невизначеному напрямі в 
демократичному контексті; б) у невизначеному напрямі в автократич-
ному контексті. Приклади транзиту до демократії продемонстрували 
Бразилія, Хорватія, Індія, Румунія, Тайвань тощо; до автократії –  
Афганістан, Азербайджан, Білорусь, Таїланд тощо; до невизначеності 
у контексті демократії – Венесуела, Філіппіни, Болівія тощо; а до не-
визначеності у контексті автократії – Киргизстан, Кенія, Ліберія тощо.

На підставі компонування тривалості та гібридності Л. Морліно 
виокремлює чотири різновиди гібридних режимів (наголошено на  
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посткомуністичних країнах): 1) стабільні гібридні режими (понад  
15 років тривалості елементів гібридності) – Албанія, Вірменія, Грузія, 
Македонія, Молдова, а також Україна; 2) помірно стабільні гібридні ре-
жими (до 15 років тривалості гібридності) – Боснія та Герцеговина тощо; 
3) гібридні режими, які зміщені в напрямі до демократії (до 2010 р.  
йшлося про Україну); 4) гібридні режими, які зміщені в напрямі до 
автократії – Росія. Крім того, за даними С. Ліндберга, потрібно за-
уважити, що сьогодні помітна досить велика кількість переходів від 
одного політичного режиму до іншого, – а тому це не тільки специфі-
ка, пов’язана з гібридністю, хоча в найбільшій мірі стосується саме її 
(про це у порівняльній перспективі свідчать дані Г. Рейча про те, як 
відбувався транзит режимів у 1945–1998 рр. у всьому світі1). Так або 
інакше, проте концепт гібридних режимів сьогодні використовують не 
тільки в науковому плані, а й у міжнародних рейтингах та індексах 
демократії (про що було зазначено у попередніх розділах). Йтиметься 
про результати/емпіричні дані, які пропонує організація “The Econo-The Econo- Econo-Econo-
mist Intelligence Unit” (одним із типів режимів визначено гібридний/
перехідний режим). Крім того, самі наукові дослідження гібридних 
режимів стають більш широкими і комплексними (а не регіональними 
й одновекторними) – про це свідчать доробки таких дослідників, як  
М. Вігелл (“Картування гібридних режимів: типи та концепти режимів 
у порівняльній політології”), М. Богаардс (“Як класифікувати гібридні 
режими: дефектна демократія та електоральний авторитаризм” [387]), 
Дж. Екман (“Політична участь і стабільність режимів: структура ана-
лізу гібридних режимів”), А. Скедлер (“Електоральний авторитаризм: 
динаміка невільної конкуренції”) та С. Левіцькі і Л. Вей (“Змагальний 
авторитаризм: гібридні режими після “холодної війни”).

Використовуючи результуючі висновки Л. Даймонда (“дефінітив-
на модель” у трактуванні гібридних режимів), Л. Морліно (“модель 
взаємозв’язку стабільності і типу політичного режиму”), Дж. Лінде та 
Дж. Екмана (“модель співвідношення типу та стабільності режимів у 
посткомуністичних країнах”), які в підсумку дуже сильно корелюють 
з дослідженнями “Свобода у світі” (“Freedom House”), а також “індек-Freedom House”), а також “індек- House”), а також “індек-House”), а також “індек-”), а також “індек-
сом демократії” (“The Economist Intelligence Unit”), – отримуємо таку 

1  Понад 22 % – це транзити від авторитаризму до демократії; 7 % – це транзити 
від напівдемократії до демократії; 30 % – це транзити авторитаризму до напівдемократії;  
4 % – це транзити демократії до напівдемократії; понад 20 % – транзити від напівдемокра-
тії до авторитаризму; понад 15 % – транзити від демократії до авторитаризму. Загалом, до 
демократії транзит характерний у 30 % випадків; до напівдемократії (чи, умовно, гібридного 
режиму) – у 35 % випадків (проте помітне превалювання тенденцій руху гібридних режимів 
до демократії); до авторитаризму – у 35 % випадків. 
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порівняльну картину (стосовно періоду 1992–2008 рр.): 1) найбільшу три-
валість (загалом) демонструють гібридні режими; 2) найбільше тривалими 
у Центральній Європі є демократичні режими; 3) найбільше тривалими у 
Південно-Східній та Східній Європі є гібридні режими;  4) найбільше три-
валими у Центральній Азії є автократичні режими (див. табл. 4.2). Тільки 
демократичними упродовж 1992–2008 рр. були такі країни, як: Польща, 
Словенія, Угорщина (у 2011–2012 рр. ситуація погіршилась, про що було 
зазначено у попередніх розділах) та Чехія. Переважно демократичними 
у період 1992–2008 рр. були такі країни, як: Болгарія, Естонія, Латвія, 
Литва, Румунія та Словаччина. Винятково гібридними були такі країни: 
Албанія, Македонія, Сербія, Чорногорія, Вірменія, Грузія, Молдова та 
Україна. Переважно гібридними були такі країни: Боснія та Герцегови-
на, Хорватія (з урахуванням даних до 2012 р., можна стверджувати, що 
Хорватія сьогодні переважно є демократичною країною), Росія (проте по-
мітно тенденцію до вирівнювання періодів гібридності й автократичності, 
коли аналізувати дані впродовж 1992–2012 рр.), а також Киргизстан. 
Винятково автократичними були Таджикистан, Туркменістан, Узбекис-
тан. Натомість переважно автократичними були Білорусь, Азербайджан 
і Казахстан. У часовій площині варто зауважити, що найстрімкіше кіль-
кість гібридних режимів зменшувалась у 90–х роках минулого століття. 
Починаючи з ХХІ ст., стабільність усіх політичних режимів залишається 
практично незмінною (подібну тенденцію помітили інші науковці, зокрема  
Ф. Роесслер та М. Говард).

Утім, Дж. Лінде та Дж. Екман чітко зауважують, що найчастішою 
векторною динамікою розвитку політичних режимів у посткомуністич-
них країнах (особливо Європи) є транзит від гібридності до демократії 
(переважно упродовж 90–х років ХХ ст.). Висновоком цього є ідея про 
те, що процес демократизації досить часто є саме регіональним фено-
меном: найчастіше він трапляється у таких країнах, які наближені до 
Європейського Союзу. Одночасно, за винятком країн Балтії, жодна з по-
страдянських країн так і не провела успішного транзиту в напрямі до 
демократії (до 2010 р. велика частина західних науковців розглядала 
як умовний сценарій такого розвитку Україну, проте політичний досвід 
2010–2013 рр. цю гіпотезу спростував). Загалом, тенденція розвитку 
гібридних режимів у посткомуністичних державах виглядає так: 1) від 
гібридності до демократії – Болгарія (1992–1993 та 2000–2001), Естонія 
(1994–1995), Латвія (1994–1995), Литва (1992–1993), Румунія (1996–1997 
та 2005–2005), Словаччина (1997–1998), Хорватія (2000–2001); 2) від гі-
бридності до автократії – Росія (2003–2004), Азербайджан (1992–1993 
та 1999–2000), Казахстан (1993–1994), Білорусь (1995–1996) та Киргиз-
стан (1999–2000); 3) від автократії до гібридності – Боснія (1995–1996), 
Азербайджан (1996–1997), Сербія та Чорногорія (1998–1999), Киргизстан 
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(2004–2005); 4) від демократії до гібридності – Болгарія (1995–1996) та 
Румунія (2003–2004) (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Стабільність політичних режимів у посткомуністичних країнах (1992–2008)

Країна
Стабільність 

демократичного 
режиму, р.

Стабільність 
гібридного 
режиму, р.

Стабільність 
автократичного

режиму, р.
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 11 6 0
Естонія 14 3 0
Латвія 14 3 0
Литва 16 1 0
Польща 17 0 0
Румунія 11 6 0
Словаччина 11 5 0
Словенія 17 0 0
Угорщина 17 0 0
Чехія 16 0 0
Середні дані 14,4 2,4 0
Сумарні дані, № (%) 144 (85,7) 24 (14,3) 0

Південно-Східна Європа
Албанія 0 17 0
Боснія і Герцеговина 0 13 4
Македонія 0 17 0
Сербія 0 3 0
Хорватія 8 9 0
Чорногорія 0 3 0
Середні дані 1,3 10,3 0,7
Сумарні дані, № (%) 8 (10,8) 62 (83,8) 4 (5,4)

Східна Європа
Азербайджан 0 4 13
Білорусь 0 4 13
Вірменія 0 17 0
Грузія 0 17 0
Молдова 0 17 0
Росія 0 12 5
Україна 0 17 0
Середні дані 0 12,6 4,4
Сумарні дані, № (%) 0 88 (73,9) 31 (26,1)

Центральна Азія
Казахстан 0 2 15
Киргизстан 0 12 5
Таджикистан 0 0 17
Туркменістан 0 0 17
Узбекистан 0 0 17
Середні дані 0 2,8 14,2
Сумарні дані, № (%) 0 17 (19,3) 71 (80,7)
Разом, № (%) 152 (34,0) 188 (42,2) 106 (23,8)
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Помічено, що зазвичай гібридні/змішані режими (попри те, що 
вони сумарно є у регіоні тривалими) не є стабільними. Це доцільно 
пояснювати такими причинами та чинниками [448]: 1) наділеність ви-
раженою тенденцією “зміщення вперед та назад” у межах режимного 
континууму, що визначений крайнощами демократії та автократії;  
2) явище “політичного дефіциту” (порівняно з демократіями, а також 
автократіями), що проявляється у слабкості держави, економічних по-
казників і надзвичайно високих показниках політичного безладу (як 
зауважують дослідники, гібридні/змішані режими у сім разів частіше 
розраховуються як “держави, які не відбулись” (англ. failed states), ніж 
демократичні й автократичні країни); 3) наділеність гібридних режимів 
атрибутом нездатності досягати “політичний еквілібрум”. Крім того, 
гібридні режими є умовно “значно режимнішими”, ніж демократії чи 
автократії. Тому часто трапляється так, що окремі політичні події, на-
приклад, вибори та діяльність політичних лідерів, можуть відіграти 
надзвичайно важливу роль у тому, як піде розвиток гібридних режимів. 

З огляду на це, варто зауважити, що гібридні режими у посткому-
ністичному світі відображають загальнонаукові тенденції та висновки 
практично повною мірою. Так, гібридні режими значно менше економіч-
но та соціально розвинені, ніж демократичні й авторитарні режими (про 
економетричні параметри політичних режимів йтиметься у наступних 
розділах). В. Банс та Т. Фрай зауважують, що гібридні режими най-
менше розвинені у посткомуністичному регіоні [401, 460] (особливо це 
стосується таких держав, як Грузія, Сербія, Україна, Молдова та свого 
часу Росія). Крім того, саме гібридні режими найчастіше стикаються 
з проблемами державних кордонів. Така тенденція простежується з 
огляду на те, що лідери гібридних режимів намагаються розширити 
розміри держав до територій своїх інституційних країн-попередників 
(як свого часу, наприклад, у випадку Хорватії, Сербії та Вірменії), роз-
раховують своїх територіальних сусідів як ворогів (наприклад, Азер-
байджан та Македонія), а також з огляду на те, що регіональні лідери 
у гібридних режимах часто є ініціаторами процесів сепаратистського 
відокремлення окремих регіонів (наприклад, Боснія, Грузія, Росія, Мол-
дова й Україна), або внаслідок того, що напруженість у відносинах між 
певними державами використовується в інтересах політичних лідерів з 
метою консолідації їхньої влади (наприклад, у випадку президентства 
Б. Єльцина та В. Путіна стосовно проблем у Чечні або президентства 
М. Саакашвілі стосовно проблем в Абхазії, а також в Південній Осетії). 
Втім, усі зазначені сценарії (крім подій у Косово) варто розглядати як 
“заморожені конфлікти”, що є атрибутом гібридних режимів. 

В інституційному плані також чітко помічаємо специфіку гібридних 
режимів: зазвичай вони проводять менше стабільні політичні інститу-
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ти й інституції (зокрема урядові кабінети або їхні аналоги), аніж їхні 
демократичні чи автократичні гомологи (урядові кабінети в Молдові, 
Україні, Вірменії та Грузії є значно менш стабільними, ніж урядові ка-
бінети, з одного боку, у посткомуністичних демократичних країнах, які 
сьогодні є членами Європейського Союзу, з іншого, – в автократичних 
системах Східної Європи [26]). Проте найбільш вагомий у цьому ви-
падку той аргумент, що зводиться до присутності у гібридних режимах 
соціополітичного поділу на основі сприйняття перспектив майбутньо-
го розвитку – або у напрямі автократії, або у напрямі демократії. Ця 
специфіка безпосередньо стосується “мультиплікативності” партійних 
систем, адже останні відіграють особливо важливу роль у протистоянні 
патернам авторитаризму (особливо у контексті формування коаліційних 
урядів або парламентської більшості у країнах, де конституційно термін 
“коаліція” не означено). 

Але так чи інакше, головна проблема гібридних режимів полягає у 
кореляції, яку 1970 р. запропонував Д. Рустов [607]: сталий демокра- [607]: сталий демокра-: сталий демокра-
тичний розвиток неможливий у випадку, коли йдеться про відсутність 
“життєздатної держави”, а також народного консенсусу з приводу ви-
значення та географічного охоплення нації. До зазначеного трактування 
додається вимога прав, які асоційовані з членством у національних 
спільнотах. Річ у тім, що якщо національні та державні питання не 
врегульовані, то політичний процес із приводу цих питань може стати 
дуже розбіжним: внаслідок цього держава виявляється малоздатною 
забезпечувати мінімальний рівень політичного порядку. Ця специфіка 
властива для переважної більшості посткомуністичних гібридних режи-
мів, зокрема, Грузії, Македонії, Сербії, Молдови, Вірменії та України 
(а також свого часу для Білорусі та Росії).

Л. Морліно, керуючись моментом, що гібридні режими не мають 
“істинних” (або ж найважливіших) елементів недемократичного похо-
дження, проте й не мають усіх параметрів для забезпечення мінімаль-
ного трактування демократії, пропонує їхню додаткову класифіка-
цію. Якщо йдеться про лімітацію щодо специфічності впливу окремих 
акторів на ефективність виборчого права, ймовірність альтернатив у 
формі інакомислення й опозиційності, а також розуміння призначен-
ня виборів, то потрібно говорити про “захищену демократію” (англ. 
protected democracy). У цьому випадку йдеться про те, що в середовищі 
політичного режиму (в його окремих “доменах”) існують впливові “ве-
то-актори” (армія, сильна економічна олігархія або традиційна влада 
монарха тощо), які сильно впливають на функціонування цього режи-
му. Якщо ж до уваги беруть випадки універсального виборчого права 
та/або “коректності” виборчих процедур, а також багатопартійності, 
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проте громадянські права та свободи обмежуються поліцією й іншими 
формами політичного тиску, то варто говорити про “лімітовану демо-
кратію” (англ. limited democracy). Цей різновид гібридного режиму 
також виокремив М. Вігелл, проте у межах типології, яка містить як 
“електоральні демократії”, так і “конституційні демократії”, які є різ-
новидами демократії, що у своєму розвитку доповнюється різновидом 
“ліберальної демократії” (як найбільш повноцінної)1. Нарешті, третій 
тип гібридних режимів, який виокремлює Л. Морліно, можна іменува-
ти “демократією без закону” чи “демократією без держави”. Йдеться 
про такі гіпотетичні випадки, в яких немає ознак відносної інститу-
ційної спадщини, впливових “вето-акторів”, а також ознак тиску на 
громадянські права і свободи, але традиційною є ситуація поширення 
всезагальної незаконності, саме за якої держава нездатна виконувати по-
кладені на неї та її інститути/інституції функції. За даними на 2007 р.,  
Л. Морліно виокремив такі емпіричні приклади цих різновидів гібрид-
них режимів: 1) захищені демократії (квазідемократії2) – Албанія, Бос-
нія і Герцеговина, Грузія, Македонія, Молдова, Сінгапур, Шрі-Ланка 
тощо; 2) лімітовані демократії – Бангладеш, Гватемала, Нікарагуа, 
Парагвай тощо; 3) “демократії без держави” – Вірменія, Ефіопія, Ку-
вейт, Марокко, Нігерія тощо. 

Попри значну увагу дослідників до концепту “гібридних режимів”, 
не всі з них погоджуються з тією думкою (й частково це було зазначено 
вище), що гібридність аналогічна змішаності політичних режимів. Коли 
говорять про “змішані режими”, то найчастіше до уваги беруть єдиний 
дефінітивний атрибут, суть якого полягає у комбінуванні елементів 
демократії і диктатури у формі ознак реформ економічного характеру 
крізь призму ліберально-ілліберального соціополітичного поділу (цю 
позицію запропонували відомі транзитологи, зокрема Дж. Хеллман 
[503]). Однак, коли йдеться саме про змішані політичні режими на 
початку 90–х років ХХ ст., то вчені виокремлюють такі країни, як: 
Албанія, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, 
Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Україна та Хорватія. Як 
зауважують С. Вайт і Я. МакАлістер, С. Фішер, Дж. Келлі, Т. Бейхельт, 
Ф. Шіммелфенніг, а також Х. Шольц, типовою траєкторією розвитку 
змішаних режимів є “осідання” на узбіччі європейської цивілізації у 

1  Для конструювання такої типології демократій М. Вігелл використав два класичні 
індикатори Р. Даля – тобто “політичну участь” і “політичну конкуренцію”, – модифіковані у 
контексти “електоралізму” та “конституціоналізму” у вимірі двох логічних фаз порівняльного 
аналізу (фаза лімітації та фаза ефективності) політичних режимів.

2  На підставі перевірок емпіричних даних, а також деякої трансформації заявленої ана-
літичної методики вчений виділив когорту гібридних режимів під назвою “квазідемократії”.
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ролі “нових аутсайдерів”. Крім того, такі режими (якщо до уваги брати 
саме пострадянський транзит) часто орієнтовані на російський варіант 
політичного розвитку. Так головний теоретико-методологічний момент 
дефініювання змішаних режимів полягає в тому, що вони логічно роз-
міщені в середині політичного (або режимного) континууму.

Проте деякі змішані політичні режими змагальніші, ніж інші. Крім 
того, здатна до кореляції й незалежність засобів масової інформації, 
сила президентів/парламентів, послідовність законодавчого процесу, а 
також стратегій політичного розвитку. В транзитологічному плані під 
час аналізу змішаних режимів варто зважати на висновки Л. Даймонда, 
Т. Карозерса [410], Ф. Роесслера, М. Говарда, А. Хаденіуса і Я. Тео-
релла [496] про те, що автократичні режими зрідка трансформуються 
в ліберальні демократії, а розвиваються переважно як автократії або 
змішані режими (детальніше про це йтиметься у наступних розділах). 
Посткомуністичні країни як в Європі, так і в Азії демонструють зазна-
чену специфіку (“стрибок до демократії” в умовах ослаблення автократії 
є регіональним або глобальним винятком, проте зовсім не нормою).

З огляду на це, доцільно зауважити, що існує кілька причин ста-
новлення саме змішаних (або гібридних – в такому випадку трактуємо 
їх як синонімічні поняття) політичних режимів: 1) історична спадщина 
[470, 479, 635] (бо більшість змішаних режимів у світі мала довгу іс-
торію авторитаризму, найбільш успішні демократизації – це ситуації 
“редемократизації”1); 2) складність визначення нації й укріплення меж 
держави; 3) вплив міжнародних чинників; 4) вплив переговорної спе-
цифіки на хід послаблення автократичних режимів.

4.3. Концепт “дефектної” та “вбудованої” демократії:  
логіка й емпіричні свідчення

Попри виокремлення й емпіричне наповнення концепту “гібридних 
режимів”, а також їхніх різновидів, особливо у контексті демократизації 
(про що було зазначено в попередньому параграфі), на противагу їм у 
новітній політичній науці використовують ідею “дефектної демокра-
тії” як збірної (частково синонімічної) аналітичної категорії. Відразу 
потрібно наголосити, що “дефектність” у зазначеному зрізі розуміють 
винятково у вузькому значенні. Річ у тім, що ліберальні демократії 
інколи також можуть бути позначені дефектами, проте вони не ведуть 

1  Запропонована причина пояснює чому саме гібридні режими найбільше поширені 
серед країн Південної Африки та посткомуністичної частини країн Латинської Америки.
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до проявів автократії. Тому під дефектними демократіями треба ро-
зуміти винятково ті політичні режими, у яких відбувається поєднання 
рис демократій та автократій (точніше демократій та авторитарних ре-
жимів), які врешті ведуть до небезпек авторитаризму (автократизму). 
В інституційному вимірі дефектні демократії, як і гібридні політичні 
режими, наділені елементами електоральності, але все ж ігнорують 
ключові принципи демократичного розвитку (рівність, свободу, горизон-
тальну та вертикальну підзвітність). Тим не менш (це особливо вагомо), 
дефектні демократії не обов’язково є перехідними (транзитними) або 
гібридними режимами, які рано чи пізно перетворяться у демократичні 
або ж автократичні (найперше авторитарні) режими.

Конструювання концепту дефектної демократії розпочалось у напра-
цюваннях В. Меркеля [551]. Головний теоретико-методологічний зріз 
формулювання цього концепту визначено критикою ідеї “електораль-
них демократій”, яку використала у дослідженнях організація “Freedom 
House”. В. Меркель зазначає, що електоральність позиціонується як 
“незадовільна категорія” з теоретичного і нормативного погляду. Вона 
демонструє навіть вужче трактування демократії, аніж концепт по-
ліархічності Р. Даля (у межах інституційного мінімуму визначення 
демократії). Крім того, з якісної сторони проекти різних організацій 
(зокрема “Freedom House”) не зовсім ефективно зважають на усі наявні 
наукові висновки і результати. Приміром, до уваги не беруть важливе 
зауваження з приводу розуміння та осмислення “демократичних ви-
борів”. Унаслідок цього В. Меркель наголошує: термін “електоральна 
демократія” теоретично позиціонується як неповний, а аналітично – як 
некорисний. Для того, щоб зазначений термін більш успішно викорис-
товували на практиці, він має бути диференційований.

На основі зауважень А. Каратницького та Л. Даймонда треба ви-
окремлювати три різновиди демократії – ліберальну, напівліберальну 
та ілліберальну. Проте така “проста” диференціація затьмарює успіхи 
демократизації наприкінці ХХ ст. Головна проблема полягає у тому, 
що велика кількість країн, які визначено як “електоральні демокра-
тії”, зовсім не є ліберальними демократіями: за даними на 2012 р., 
відсоток електоральних демократій із усіх країн світу становив 60, а 
відсоток ліберальних демократій (з електоральних демократій) – лише 
70. Станом на 2001 р. ліберальними демократіями були тільки 58 % 
електоральних демократій. Крім того, не зовсім ефективною, на думку 
В. Меркеля, є й сама диференціація демократій на ліберальні, напівлі-
беральні та ілліберальні. А. Каратницький та Л. Даймонд задля визна-
чення різновидів демократії використовують просту порядково-кількісну 
шкалу на основі перевірки того, як забезпечуються громадянські права:  
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1) режим, який за показником політичних прав і громадянських сво-
бод організації “Freedom House” отримує “1–2” бали, визначають як 
ліберальну демократію; 2) режим, який за цим показником отримує 
“2,5–3” бали, має бути оцінений як напівліберальна демократія;  
3) режим, що за показником отримує “3,5” і більше балів, повинен бути 
оцінений як ілліберальна демократія (отож, відмінність з-поміж част-
ковою і повною автократією (інколи це поняття окремі вчені трактують 
як “тоталітаризм”, хоч ми схильні дефініювати його не як тоталітаризм, 
а як авторитаризм з “синдромом тоталітаризму” або ж “повний авто-
ритаризм”) становить “5,5–7,0” бала). Саме тому особливо цікаво, що в 
проекті “Свобода у світі” організації “Freedom House” не подано чіткої 
теоретичної вказівки на виокремлення диференціації “ліберальності” 
політичних режимів. Тому зазначена методика, на думку В. Меркеля, 
має бути доопрацьована з урахуванням усіх вище запропонованих за-
уважень, а також таких атрибутів, як горизонтальна та вертикальна 
підзвітність і верховенство права. 

На противагу ідеям організації “Freedom House”, чимало науковців 
(починаючи з початку ХХІ ст.) розвиває кількісні та якісні методики 
концептуалізації “вбудованої демократії” – мовиться, наприклад, про 
напрацювання В. Меркеля й А. Майчела, А. Ветзель і Я. Орбі, Д. Чамп-
ліна тощо. Цей концепт характеризується використанням альтернатив-
них та більш науково амбітних (порівняно із проектом “Свобода у світі”) 
характеристик і постулатів, які цілком уможливлюють систематичну 
ідентифікацію й операціоналізацію “дефектності” у функціонуванні 
більшості гібридних режимів або так званих політичних режимів “сі-
рої зони”. Для дефініювання вбудованої демократії використано ідею 
“часткових режимів”, які не можуть бути трактовані як однозалежні 
змінні (такий аналітичний постулат помічаємо навіть у класичних пра-
цях Р. Даля). Внаслідок цього стає очевидно, що політичний режим 
повинен бути зрозумілий як “співіснування набору правил та норм”, 
які є взаємопов’язаними. Тому В. Меркель і А. Кройссант розуміють 
демократію як комплекс взаємозалежних та незалежних часткових 
режимів. С. Шмідт уточнює, що “вбудована демократія” складається з 
п’яти часткових режимів, при чому кожний із них має власний набір 
індикаторів: 
1) частковий режим “1” – електоральний режим (доступ до влади, здій-

снення виборцями санкцій до обраних представників, вертикальна 
підзвітність); 

2) частковий режим “2” – політична участь (політичні права окреслено 
як передумову виборів – це право політичної комунікації, право на 
свободу думки та висловлювання); 
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3) частковий режим “3” – громадянські права і свободи (верховенство 
права, незалежна судова система тощо); 

4) частковий режим “4” – розподіл влади та горизонтальна підзвіт-
ність (баланси та перевірки між гілками влади, незалежна та ефек-
тивна судова система відносно виконавчої та законодавчої гілок 
влади); 

5) частковий режим “5” – владна впливовість обраних посадовців (від-
сутність неконституційних повноважень у всіх сферах політичного 
процесу) [617, 418].
В. Меркель зазначає, що концепт “вбудованої демократії” наслідує 

ідею про те, що стабільні конституційні демократії “вбудовуються” 
двома шляхами: 1) по-перше, внутрішньо – специфічна взаємозалеж-
ність і незалежність різних часткових режимів демократії забезпечує 
їхнє нормативне та функціональне існування; 2) по-друге, зовнішньо –  
часткові режими “вбудовані” у сфери створення сприятливих умов 
для демократії, що захищає її від зовнішніх та внутрішніх потрясінь 
і дестабілізуючих тенденцій. Якщо політичний режим вибудовано на 
всіх п’яти часткових режимах, треба говорити про те, що він є “вбудо-
ваною ліберальною демократією”, якщо режим не вибудовано на всіх 
часткових режимах – “вбудованою дефектною демократією”. Вчені 
вважають, що такий концепт є реалістичним, оскільки він сконстру-
йований винятково на інституціональній архітектурі демократії і не 
використовує категорій “вхід” чи “вихід” як визначальних характе-
ристик конституційної демократії. Саме тому визначення демократії 
у цьому концепті здійснено проміжно із-поміж ідеями Й. Шумпетера 
та Х. Хеллера (або мінімалістським і максималістським трактуванням 
демократії). Це означає, зокрема, що добробут держави, чесний розподіл 
економічних і соціальних благ [553], соціальна справедливість можуть 
бути цілями демократичного режиму, але вони в жодному випадку не 
є її обов’язковими дефінітивними атрибутами. Також очевидно, що 
концепт “електоральної демократії” внаслідок застосування ідеї част-
кових режимів розширюється: електоральність означає не тільки фак-
тичність демократичності виборчих процедур, проте й їхню значимість 
і конституційність.

Часткові режими можуть ефективно функціонувати в демократії за 
умови, що вони “взаємно вбудовані”. Це означає, що окремий частковий 
режим підтримує факт функціонування іншого часткового режиму, що 
окремі часткові режими змушують політичних акторів не посягати на 
функціональні сфери інших часткових режимів. Через це функціональ-
на/нормативна взаємозалежність та незалежність детермінують “код 
комунікації” між п’ятьма частковими режимами. Баланс між ними 
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крихкий і корелює від демократії до демократії. Саме на цій основі  
Ф. Шміттер зазначає, що демократія є комплексом взаємозалежних 
і незалежних часткових режимів. З іншого боку, це означає, що де-
мократія може бути дисагрегована на основі її часткових режимів. У 
цьому полягає функціональна логіка процесу “вбудованості” демократії, 
яка методологічно розміщується за межами концепту електоральної 
демократії. Значимість концепту “вбудованості” полягає у тому, що 
можливе точне визначення дефектів у межах демократії (чи в межах 
“невбудованості” часткових режимів). Крім того, будь-які означені де-
фекти можуть бути операціоналізовані компаративно залежно від різних 
випадків і вибірок. Ця методологічна специфіка спрощує всі наукові 
кроки з приводу взаємозв’язку дефектності та транзитності режимів.

В. Меркель демонструє, що якщо хоча б один із часткових режимів 
“вбудованої демократії” пошкоджений так, що це значно змінює сумар-
ну логіку конституційної демократії, тоді немає підстав говорити про не-
доторканість “вбудованої демократії”. З огляду на те, який із часткових 
режимів “пошкоджено”, можна говорити про тип дефектності демократії 
(утім, ніколи не потрібно забувати, що йдеться про дефектні демократії, 
а не про дефектні режими). Саме тому дефектну демократію потрібно 
розглядати як демократію, в якій часткові режими більше “взаємно 
невбудовані”, а логіка конституційної демократії внутрішньо чи зо-
внішньо порушена. Це означає, що дефектні демократії – не обов’язково 
транзитні суспільства (чи гібридні режими), які розвиваються в напрямі 
демократії чи автократії задля відновлення системної рівноваги. За-
лежно від їхньої політичної влади, а також соціальної, економічної та 
культурної вбудованості вони можуть утверджуватись і протягом більш 
тривалих періодів часу. Це може стосуватись різних випадків: коли 
різні політичні дефекти підтримуються як політичною владою, так і 
соціально-економічним або соціально-культурним контекстами. Чимало 
таких дефектних демократій стали традиційними у Східній Європі та 
Латинській Америці. З цього приводу В. Меркель виділяє чотири “опо-
рні” типи дефектних демократій: 1) ексклюзивні (несумісні) демо-
кратії (англ. exclusive democracy); 2) доменні (інтервальні) демократії 
(англ. domain democracy); 3) ілліберальні демократії; 4) делегативні 
демократії. Вони різною мірою опираються на принципи мінімальної 
(мінімалістської) електоральної демократії, але, разом із тим, поєдну-
ють елементи авторитаризму (це можуть бути різні комбінації таких 
рис і атрибутів, як нестача/відсутність політичної конкуренції (лімі-
тований плюралізм), нестача/відсутність політичних і громадянських 
свобод, неформальний і таємний відбір політичної еліти, відсутність 
інституційних стримувань та противаг, спроби деполітизації населення, 
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переконання у ролі політичної еліти як “рятівника нації”). Одночасно 
зрозуміло, що мінімальна демократія також визначається по-різному 
(про що вже йшлося вище). Тим не менше, як це демонструє консолідо-
ваний досвід наукових досліджень, найчастіше головними векторними 
індикаторами мінімальної демократії (у мінімалістському розумінні) 
постають політична конкуренція і політична участь. Варто також за-
значити, що усі вказані типи дефектних демократій було виокремлено 
через поєднання часткових режимів й елементів їх “невбудованості”. 

Ексклюзивна демократія має місце тоді, коли один/кілька сегментів 
дорослого населення тієї або ж іншої країни виключені від громадян-
ських та політичних прав і свобод (зокрема виборчого права). Доменна 
демократія трапляється у випадках, коли в певних сегментах політич-
ного процесу превалюють “вето-повноваження” над повноваженнями об-
раних посадовців, наприклад, у військовій сфері, поліції та транснаціо-
нальних корпораціях тощо (найчастіше такий тип простежуємо з-поміж 
країн Латинської Америки). Ілліберальна демократія має місце там, 
де особистісні права не створені або частково не виконуються, де немає 
принципу верховенства права (це найбільш поширений тип дефектних 
демократій). Нарешті, делегативна демократія стосується випадків, 
коли контроль законодавчої та судової влади над виконавчою владою 
є лімітованим (через вплив харизматичного лідера).

За даними на 2002 р., В. Меркель виокремив такі різновиди політич-
них режимів у країнах Східної Європи (утім, науковець регіон Східної 
Європи розуміє у широкому зрізі): 1) ексклюзивні демократії (Латвія); 
2) ілліберальні демократії (Албанія, Болгарія, Хорватія, Македонія, 
Молдова, Румунія, Росія, Україна); 3) делегативні демократії – немає; 
4) доменні (опікунські) демократії – теж немає; 5) ліберальні демократії 
(Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Угорщина); 
6) автократії (Білорусь). Прикладами делегативних демократій у світі 
було визначено Аргентину та Південну Корею. Прикладами доменних 
демократій означено Чилі, Еквадор та Індонезію. З-поміж ексклюзивних 
демократій у світі було виокремлено Бразилію, Гватемалу та Таїланд. 
Цікаво, що з-поміж країн Латинської Америки виокремлено тільки 
одну ліберальну демократію – Уругвай. Аналогічну ситуацію помічено 
у країнах Азії, зокрема в Тайвані. Безумовно, станом на 2012 р. ситу-
ація змінилась.

Також потрібно виокремлювати багато чинників, які вплинули на 
формування концепту “дефектної демократії”. Перша група чинників –  
це так звані структурні пояснення, які чинять суттєвий вплив на 
поведінку суб’єктів політики. З-поміж них вчені виокремлюють такі: 
історична спадщина, яка позначається повною відсутністю досвіду де-
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мократії (наприклад, Росія до 1991 р.); недемократична чи автокра-
тична політична культура (зокрема більшість країн Магрибу1); ракурс 
неопатримоніального правління (переважно африканські країни, але й 
деякі пострадянські республіки – часто до цієї групи чинників відносять 
Україну, про що свідчать наукові розвідки, у тім числі й вітчизняних 
науковців [286–291, 293–298]).

Друга група чинників – це так звані “орієнтовані на суб’єкта/
актора” підходи. У цьому випадку увагу сфокусовано на недемокра-
тичній поведінці суб’єктів (або акторів) політики, які не можуть (або 
ж не хочуть) поважати демократичні ідеали і принципи. Такі актори 
не сприймають традиційного “гасла демократії” (яке свого часу запро-
понував А. Пшеворські) про те, що “демократія має бути єдиною грою 
у місті”. Внаслідок цього у таких випадках гальмується консолідація 
самої демократії, а також ідеї її необхідності (у цьому зрізі консолідацію 
ідеї демократії розуміємо як стабілізацію демократичної ідеї загалом: 
про це йтиметься у наступному параграфі).

Нарешті, третя група чинників – це інституційний дефіцит. “Не-
правильні” чи несприятливі інститути, які створено протягом пере-
хідного періоду та закріплено у конституціях, можуть призводити до 
нестабільності політичного режиму та всієї політичної системи. Таким 
прикладом вважаємо пропорційне представництво без виборчих бар’єрів 
для партій (у Польщі в 1989–1993 рр. і в Грузії 1993 р. тощо).

Серед причин того, чому окремі політії розвиваються як дефектні 
демократії, також варто виокремлювати декілька моментів: 1) напрям/
шлях модернізації (сценарій дефектності може розвиватись у випадку, 
коли соціально-економічна модернізація відбувається “напівмодерним” 
курсом, внаслідок чого формується дисбаланс влади, коли деякі соці-
альні групи вважають демократію загрозою своїх інтересів); 2) рівень 
модернізації (дефектність властива більшою мірою тим країнам, де 
нижчий рівень соціально-економічного розвитку та вищий рівень со-
ціальної нерівності – у такому випадку демократія часто лише форма-
лізована); 3) економічні тенденції (економічна криза спричиняє інсти-
туціоналізацію різних дефектів неконсолідованої демократії, особливо 
в напівпрезидентських і президентських конституційних моделях);  
4) тип соціального капіталу (коли соціальний капітал більшою мірою 
акумульований довкола етнічних або релігійних груп, ймовірне фор-
мування ексклюзивної та ілліберальної демократій); 5) розвиток гро-

1  Магриб – назва, яку середньовічні арабські географи та історики дали країнам, роз-
ташованим на захід від Єгипту та Аравійського півострова. До складу Магрибу належать: 
Мавританія, Західна Сахара, Марокко, Алжир, Туніс, Лівія.
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мадянського суспільства (відсутність міжособистісної довіри провокує 
розвиток дефектів демократії); 6) особливості процесу державного бу-
дівництва (параметри вирішення проблем з кордонами і національними 
меншинами впливають на те, наскільки розвиток демократії відповідає 
ліберальним цінностям); 7) тип попередньої автократії (чим довший 
період тоталітаризму, посттоталітаризму, султанізму та неопатримо-
ніалізму, тим ймовірніші дефекти демократії); 8) модель політичного 
транзиту (рівень підтримки політичною елітою демократичних ідей 
впливає на швидкість її інституціоналізації та консолідації); 9) розви-
ток політичних інститутів (чим поширенішими є поставтократичні 
тенденції до патримоніалізму, клієнтелізму та корупції, тим дефектні-
шими виявляються демократії; чим більше впливовими є неформальні 
процедури, тим дефектніша демократія); 10) контекст регіонального 
та міжнародного розвитку (якщо вплив міжнародних інституцій на 
захист ліберальних цінностей лімітується, то збільшується дефектність 
демократій).

Одночасно потрібно виокремлювати кілька гіпотетичних сценаріїв 
розвитку дефектних демократій. Перший (регресивний) сценарій пе-
редбачає концентрацію політичних повноважень у руках виконавчої 
влади на підставі “нанесення збитків” принципам верховенства права, 
внаслідок чого відбувається “інформалізація” усіх політичних процедур 
і рішень. Унаслідок цього формально демократичний каркас залиша-
ється, проте важливі політичні рішення виконують поза його межами. 
Як приклад такого сценарію, Т. Бейхельт виокремлює Білорусь (яка 
позиціонується як автократичний режим). Другий (стабілізаційний) 
сценарій передбачає надання переваги дефектам демократії, але не 
відкритому авторитаризму, внаслідок чого у системі забезпечується 
відносна стабільність еліти. Унаслідок цього формується так звана 
“самовідтворювальна рівновага політичних сил”, а це призводить до 
статусу-кво дефектної демократії. Стабільність забезпечується доти, 
доки специфічні дефекти демократії впливають у процес зміцнення 
еліти і задоволення інтересів тих верств населення, які підтримують 
чинну політичну систему. Прикладом таких сценаріїв В. Меркель та 
А. Кройссант вважають Таїланд, Україну та Росію. Третій (прогресив-
ний) сценарій передбачає, що неформальні демократичні ракурси ви-
тісняються формальними (на вимогу громадянського суспільства). Як 
наслідок, зростає резистентність до неформальних процедур і рішень, 
а демократія набуває все більше рис конституційної моделі. Внаслідок 
цього дефекти трансформуються у риси консолідованості демократії 
елементами права (Словаччина, Чилі тощо).
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4.4. Концепт “консолідованості” і “консолідації”  
в аналізі демократії та демократизації

Наведена у попередньому параграфі логіка розуміння “дефектної 
демократії” у контексті порівняльного аналізу феномена демократії 
та процесу демократизації повинна інтерпретуватись як “лінійна па-
радигма” трактування політичних режимів. Йдеться про дефініюван-
ня демократії не як одномоментного явища і наслідку, а як багатьох 
процесуальних властивостей та атрибутів. Це означає, що демократію 
треба розглядати як більш або менш розвинену. Тут під конструкцію 
меншого розвитку демократичного режиму потрапляє категорія “дефект-
на демократія” (у цьому зрізі використовують не лише мінімалістське 
трактування демократії, а й її максималістсько-ціннісне наповнення). 
Конструкцію ж більшого розвитку демократичного режиму позначає 
(згідно з транзитологічною традицією) процедура її консолідації1.

І. Тітар зауважує, що проблема визначення такої категорії, як “кон-
солідація демократії”, є досить давньою. За словами А. Скедлера, це 
обумовлено насамперед тим, що поняття “консолідація демократії” ви-
явилось неоднозначним, бо вживаючи його, різні вчені не могли бути 
впевнені в тому, що вони мають на увазі однакове [615]. З часом цю 
проблему все більш усвідомили: це втілилось у різних методологічних 
рефлексіях та дебатах. Звертаючись до зауваження Г. О’Доннелла, ви-
словлювалися пропозиції з приводу відмови використовувати поняття 
“консолідація демократії”2. Проте загалом домінуючою стала більш 
помірна позиція, яка полягає у вимогах приділяти увагу визначенню 
консолідації демократії та ретельніше аргументувати своє бачення. 
Тим не менше, як це демонструють новітні порівняльні дослідження 
(особливо російські та українські), особливістю категорії “консолідація 
демократії” є здатність означати процес та його результат, тобто стан3 
(при чому одночасно).

1  Поняття “консолідація демократії” набуло поширення спершу в американській, 
а згодом у світовій порівняльній політології та політичній соціології, починаючи з 
70–х років ХХ ст., і стало центральною категорією в одній із субдисциплін політичної 
науки, за якою закріпилася неофіційна назва “консолідологія”. У визначення поняття 
“консолідація демократії” внесли вклад багато вчених. З них найбільший вплив на 
розуміння концепту зробили Г. О’Доннелл, Ф. Шміттер, С. Валенсуела, А. Пшеворські, 
Р. Гюнтер, Н. Діамандоурос, Г-Ю. Пуле, Л. Даймонд, Х. Лінц, А. Степан, В. Меркель. 
У методологічних дебатах, що розгорнулися навколо поняття, найбільш значну роль 
відіграли ідеї Д. Колліера, Г. О’Доннелла й А. Скедлера.

2  Вчений зазначив, що “консолідація та демократія – надто багатозначні слова, щоб 
бути гарною парою” [576].

3  Більш загальне, стосовно “консолідації демократії”, поняття “консолідація режиму” 
використовують з початку 70–х років ХХ ст. Найбільш ранні праці з цього приводу запропо-
нував Х. Лінц (дослідження “Консолідація режимів”).
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Проте для того, щоб більш детально зрозуміти суть консолідації 
демократії, доцільно здійснити її порівняльний аналіз у площині де-
фінітивних характеристик. У цьому ракурсі апелюємо до доробків 
українського науковця І. Тітара [281], який спеціалізовано займається 
проблематикою консолідації демократії. Точно не відомо, хто ввів тер-
мін “консолідація демократії” в науковий обіг, проте першим активно 
використовувати його почав Х. Лінц. У книзі “Крах демократичних 
режимів” він дуже багато уваги приділяє консолідації демократії, осо-
бливо, як він пише, “початковій консолідації”. Науковець зазначає, 
що для успіху останньої дуже важливу роль має розробка і прийняття 
конституції (як формальної мережі меж взаємодії політичних акторів). 
Ще важливіше те, який на цій стадії був прийнятий “початковий по-
рядок денний”. Утім, Х. Лінц зазначає такий момент, що період консо-
лідації – боротьба за прихильність “нейтральних секторів” населення.

Починаючи з 80–х років ХХ ст., проблематика консолідації демо-
кратії починає привертати все більшу увагу в науковому середовищі 
(значною мірою це спричинено завершенням транзиту до демократій 
у країнах Північної Європи). У поширених в той період дефініціях 
“консолідації демократії” її визначали через (прогнозовано) тривале 
існування демократичного режиму чи неповернення до авторитаризму 
(про неповернення до тоталітаризму вже не йшлось): політична демокра-
тія консолідована, тобто така, що, ймовірно, триватиме; демократична 
консолідація зменшує вірогідність анулювання демократизації. Проте 
1987 р. на конференції “Питання консолідації демократії в Латинській 
Америці і Південній Європі” Ф. Шміттер став автором думки про те, 
що консолідацію демократії варто визначати як стан (а не як момент 
часу), в якому елітні актори мають досить надійні очікування у плані 
політики, наприклад, із приводу того, що партії та правила політичної 
гри відомі та передбачувані.

У 1990 р. в дослідженні “Демократична консолідація у постперехід-
них умовах” С. Валенсуела описав консолідацію демократії як “другий 
перехід”. Утім, науковець фактично поставив знак рівності між консолі-
дацією демократії та стабільністю демократичного режиму. Тим самим 
він продемонстрував одну дуже примітну річ – поняття “консолідована 
демократія”, характерне для транзитологічної парадигми (з акцентом 
на динаміці), прийшло на зміну терміна “стабільна демократія” (“ста-
більна поліархія”), властивому для попередніх парадигм дослідження 
демократії, зокрема модернізаційної. Специфікою визначень С. Вален-
суела є й те, що вони головно негативні: консолідацію демократії не 
можна визначити через тривалість існування демократичного режиму. 
З його слів, “консолідована демократія – це демократія, яка не має 
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перверзивних елементів, які підривають її головні характеристики”. 
А в негативістському ракурсі дослідник чітко зауважує, що “режим 
не може вважатися консолідованою демократією, якщо ті, хто виграв 
необхідні для формування уряду вибори... підпорядковані представни-
кам необраних еліт”.

Окрему увагу треба приділяти визначенню консолідації демократії, 
яке 1991 р. запропонував А. Пшеворські у дослідженні “Демократія та 
ринок”. Він виділяє інституціоналізований характер і прийняття спіль-
них правил взаємодії. Демократія консолідована, “коли в чітко заданих 
політичних і економічних умовах певна система інститутів стає “єдиною 
соціальною грою” в місті, коли ніхто навіть не думає, щоб діяти поза 
демократичними інститутами, коли все, чого хочуть переможені, – це є 
спроба зіграти ще раз в рамках тих же інститутів, за яких вони програли” 
[226, c. 47]. Крім того, науковець зазначає, що демократична держава стає 
консолідованою, коли вона стає самопримусовою, тобто коли релевантні 
політичні сили виявляють, що для них краще продовжувати підкоряти 
свої інтереси та цінності невизначеній взаємодії, грі інститутів. У цьому 
проявляється найбільша відмінність зазначеного підходу від ідей С. Ва-
ленсуели – ракурс А. Пшеворські є більше позитивним.

Ще пізніше, 1995 р., Р. Гюнтер, Н. Діамандоурос та Г.-Ю. Пуле у 
своїй праці “Політика демократичної консолідації: Південна Європа 
в порівняльній перспективі” зазначили: “... поняття демократичної 
консолідації є двоскладовим – воно об’єднує два різні концепти, які 
повинні оцінюватися окремо при аналізі статусу політичних режимів. 
Щоб дійти висновку про те, що демократична консолідація мала успіх 
у конкретному випадку, необхідно спочатку переконатися, що режим 
повною мірою демократичний, а потім визначити, чи є цей режим 
консолідованим”. Дослідники розглядають демократичний режим як 
консолідований, коли всі політично значущі групи відносяться до його 
ключових політичних інститутів як до єдиних легітимних структур по-
літичного змагання та дотримуються всіх демократичних правил гри.

У 1996 р. дещо оновлено концепт консолідації демократії Х. Лінца –  
саме в цей період у світ вийшло його дослідження (у співавторстві з  
А. Степаном) “Проблеми демократичного переходу та консолідації: Пів-
денна Європа, Південна Америка та посткомуністична Європа”. Визна-
чення консолідації демократії, яке міститься у цій книзі, сьогодні можна 
вважати найбільш конвенціональним: “... ми маємо на увазі під консолідо-
ваною демократією політичну ситуацію, коли, за формулою, демократія 
стала “єдиною грою в місті”. Запропоноване визначення значною мірою 
вважається синтетично-компромісним за своєю суттю, оскільки в ньому 
було частково об’єднано попередні підходи та визначення.
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Нарешті, 1999 р. опубліковано працю Л. Даймонда “Розвиток де-
мократії: в напрямку консолідації”. Автор пише, що консолідацію де-
мократії можна зрозуміти тільки через зрушення у політичній куль-
турі: “Консолідація вимагає більшого, аніж схильність до демократії 
взагалі…, що демократія в принципі “є кращою формою правління”. 
Щоб демократія була консолідованою, еліти, організації й масові гру-
пи повинні вважати, що політична система, яка є в країні, заслуговує 
слухняності та захисту. Стійка легітимність припускає поділювану 
всіма нормативну/поведінкову прихильність до специфічних правил і 
практик конституційної системи країни. За словами І. Тітара, визна-
чення консолідації демократії у Л. Даймонда дуже вузьке, адже зосе-
реджене головно на політичній культурі. У такому сенсі його навряд 
чи можна розцінити як “просування вперед”. Якщо порівняти його, 
наприклад, із визначенням А. Пшеворські, то воно виявиться більше 
максималістським (адже від акторів Л. Даймонда “потрібно” набагато 
більше, ніж від акторів А. Пшеворські), а також більше нормативно 
орієнтованим (адже в ньому відчувається аналіз скоріше ідеальної си-
туації, а не реальної).

Наведені вище визначення консолідації та консолідованості демо-
кратії – лише невелика частина всіх дефініцій у зазначеному напрямі. 
Проте й вони неоднозначні: одні визначення мають на увазі зовсім незна-
чні відмінності між собою, тоді як інші визначення не мають між собою 
взагалі нічого спільного. Тому найбільша проблема полягає у шляху 
систематизації визначень або ж у виборі найбільш адекватного та повно-
цінного визначення. І. Тітар демонструє, що в порівняльній політології 
і/чи транзитології з цього приводу сформовано декілька підходів:
1) “пошук спільного знаменника” (опирається на просту і корисну ідею 

Дж. Сарторі): реконструюючи поняття, по-перше, потрібно зібрати 
репрезентативний набір визначень, по-друге, вивести їх характерис-
тики, по-третє, згенерувати матрицю, яка організовує ці характе-
ристики значуще (з аналізу запропонованих підходів очевидно, що 
таким спільним знаменником поняття “консолідована демократія” 
є “єдина гра у місті”);

2) поділ на мінімалістські та максималістські визначення (на цьому 
наполягають різні вчені, зокрема В. Меркель і К. Фауленбах): мі-
німалістські ідеї наголошують на “звуженому” трактуванні консо-
лідації демократії (наприклад, А. Пшеворські), а максималістські 
ідеї стосуються визначення консолідації демократії в деталях (на-
приклад, В. Меркель);

3) формування так званих актор-орієнтованих, подія-орієнтованих, 
інституційних (“внутрішніх” та “зовнішніх”) визначень консоліда-
ції демократії (таку ідею запропонували Д. Колліер та А. Скедлер).
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За словами Д. Колліера, актор-орієнтований підхід визначення кон-
солідації демократії концентрується на готовності значущих політичних 
акторів працювати в межах демократичних правил. Подія-орієнтований 
підхід розглядає як маркери консолідації демократії вибори, а також ра-
тифікацію конституцій. “Внутрішній” інституційний підхід наголошує 
на ступені інституціоналізації, а “зовнішній” інституційний підхід –  
на стійкості нових політичних інститутів та обсязі значущих змін у 
них. Жодний з підходів не самодостатній, оскільки наявні каузальні 
зв’язки між інститутами, акторами, подіями тощо.

Інша спроба систематизації поняття “консолідація демократії” зоб-
ражена   в ідеях А. Скедлера [612]. Він називає різноманітність підходів 
розумінь та визначень консолідації демократії потенційно небезпечним 
явищем і навіть вживає метафору “вавилонський хор, що співає про 
консолідацію демократії”. Дослідник пропонує повернути суть консолі-
дації в центр аналізу. Щоб зрозуміти, що конкретний автор розуміє під 
консолідацією демократії, треба з’ясувати, де існує той чи інший режим 
(його “емпіричний референт”), а також якої мети він повинен досягти 
(“нормативний горизонт”). І саме тому, залежно від “спрямованості” 
руху режимів, усі підходи можна умовно об’єднати у дві великі групи: 
“негативні” та “позитивні”. Перші, по суті, припускають недопущення 
“відкату” назад, а другі – перехід до більш розвиненої версії демокра-
тії. “Завдання” консолідації демократії можуть бути “мінімальними” 
і “максимальними”. “Мінімальні” – це недопущення повернення від 
“електоральної демократії” до авторитаризму (чи розвиток електораль-
ної демократії в напрямі щодо ліберальної демократії). “Максимальні” –  
це недопущення “сповзання” ліберальної демократії до електоральної 
(чи розвиток ліберальної демократії до рівня “розвиненої” демократії). 
Утім, розвинена демократія у такому випадку визначена як результат 
позитивної консолідації, тому її можна трактувати як консолідовану 
демократію за умови, що консолідованість позначає позитивний ре-
зультат консолідації. Загальна логіка А. Скедлера полягає у виокрем-
ленні кількох різновидів політичних режимів: 1) автократії (автори-
тарні та тоталітарні режими); 2) електоральні демократії (вони біль-
ше влаштовують логіку гібридних режимів); 3) ліберальні демократії;  
4) розвинені демократії. Між цими чотирма фазами режимності дослід-
ник виокремлює декілька фаз консолідації (деякі у своїй основі мають 
мінімальні завдання, а деякі – навпаки максимальні): а) запобігання 
краху демократії (недопущення відкату електоральної та ліберальної 
демократії до автократії); б) запобігання ерозії демократії (недопущення 
відкату ліберальної демократії до електоральної); в) завершення демо-
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кратії (сприяння переходу від електоральної демократії до ліберальної);  
г) поглиблення демократії (сприяння переходу від електоральної або ж 
ліберальної демократії до розвиненої); д) організація демократії (“само-
замкнутість” розвитку демократії на рівні ліберальних цінностей, коли 
демократія стає “єдиною грою в місті”).

З огляду на це, стає зрозуміло, що сьогодні трактування консоліда-
ції демократії стало вкрай урізноманітненим. А це має як свої плюси, 
так і свої мінуси, суть яких полягає у тому, що в поняття консолідації 
долучають й інші концепти, які не завжди можна трактувати як мето-
дологічно паралельні. Саме тому адекватним є висновок А. Скедлера 
про необхідність наукового повернення “назад – до джерел”: до такого 
тлумачення консолідації демократії, в якому засадничими визначаль-
ними складниками стають “стабілізація” та “посилення”. У такому 
контексті спрацьовує визначення консолідації демократії, яке запропо-
нував І. Тітар, – це стабілізація та посилення демократичного режиму. 
Разом з цим, можливі деякі інші методологічні уточнення з приводу 
сучасного (на основі класичного) трактування консолідації демократії.

Приміром, консолідацію варто розуміти у подвійному сенсі: перший, 
коли йдеться саме про процесуальну складову, яка здатна характери-
зувати не тільки глибоко інституціоналізовані демократичні країни, 
а й ті держави, які на різних етапах свого транзиту визначаються як 
гібридні чи дефектні демократії, що успішно та послідовно прямують у 
напрямі розширення (максимізації) принципів демократії; другий, коли 
йдеться про результативно-фактичну складову, яка стосується лише 
тих країн, які (наприклад, під час проведення порівняльного аналізу) 
потрібно вважати консолідованими демократіями. Тому доречніше в 
першому випадку говорити про консолідацію (тобто як про процес), а 
в другому – про консолідованість (тобто як про результуючий дефіні-
тивний наслідок). Це означає, що існує значна відмінність між такими 
визначеннями, як “консолідована демократія” (це є, обов’язково, лібе-
ральна демократія) і “демократія, яка консолідується” (необов’язково 
ліберальна демократія, однак така модель мінімальної демократії, в 
якій поступово розширюються ліберальні політичні права та громадян-
ські свободи). Часто дослідники для трактування такого процесуаль-
ного різновиду вживають поняття “напівконсолідована демократія”. 
Як приклад, демонструємо логіку трактування політичних режимів 
пост комуністичних країн Центральної Європи (які сьогодні є членами 
Європейського Союзу), розроблену в проекті “Нації у транзиті” орга-
нізації “Freedom House” (про цей проект йтиметься у наступних розді-Freedom House” (про цей проект йтиметься у наступних розді- House” (про цей проект йтиметься у наступних розді-House” (про цей проект йтиметься у наступних розді-” (про цей проект йтиметься у наступних розді-
лах): Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія та 
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Угорщина позначені як демократії консолідованого типу, а Болгарія та 
Румунія – як демократії напівконсолідованого типу1. 

Пропозицію використовувати у трактуванні консолідації демокра-
тії поняття “політичний режим” зроблено недаремно. Річ у тім, що за 
словами Т. Першінга (стаття “Переходи від авторитарного правління 
і консолідація режиму. Залишаючи демократію осторонь”), “консолі-
дація демократії” – це часткове поняття, адже більш загальним щодо 
нього є поняття “консолідація політичного режиму”. У такому сенсі 
“консолідація демократії”, “консолідація авторитаризму”, а також “кон-
солідація тоталітаризму” – це однопорядкові поняття, приклади яких 
були або є помітними в історичному зрізі чи сьогодні2. Така постановка 
питання змушує детальніше зупинитись на аналізі консолідації та/або 
консолідованості демократії.

Варто зауважити, що найчастіше, коли йдеться про консолідацію 
демократії, зважаємо на часовий вимір демократичності. А це не озна-
чає, що чим довше країна залишається демократичною, тим більше 
вона консолідується. У такому визначенні наявна методологічна по-
хибка, пов’язана з визначенням демократії, яке береться за основу. 
Якщо йдеться винятково про збереження мінімалістського трактування 
демократії, тоді навряд чи доречно говорити про те, що відбувається 
консолідація. Швидше потрібно говорити про те, що вимогою консолі-
дації має бути тривалість у часі й інституційно-ціннісна якість розвитку 
політичного режиму. В цьому плані свої дослідження проводили такі 
науковці, як: Х. Лінц (він довів, що за парламентської (парламентаризо-
ваної. – Авт.) системи консолідація демократії є більш успішною та ем-
пірично представленою, аніж за президентської: так, з 1990 до 2012 рр.  
із цього правила помічено тільки один виняток, представлений пере-
ходом Молдови від напівпрезидентської системи до парламентської, 
внаслідок чого було лімітовано деякі ознаки політичного плюралізму), 
Х. Лінц і А. Степан, С. Валенсуела (автор засвідчив попередній висно-
вок на основі аналізу політичної системи Чилі), О. Г. Аркайа та інші. 

1  Аналогічно можна трактувати динаміку розвитку політичних режимів і в інверсному 
напрямі від дефектних демократій (так званих гібридних режимів) до авторитаризму – є 
системи консолідованого та напівконсолідованого авторитаризму. Ті системи, які складно 
піддаються цілісному оціночному висновку, найчастіше, трактують як гібридні режими 
(це також системи, які демонструють змінну динаміку розвитку): до них варто зачислити 
Молдову й Україну. 

2  Прикладами консолідованого авторитаризму можна вважати режими (свого часу або 
й сьогодні) в Афганістані, В’єтнамі, Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Ку-
вейті, Бахрейні тощо. Прикладами консолідованого тоталітаризму були режими у нацистській 
Німеччині, сталінському СРСР, Кубі, маоїстському Китаї тощо (неконсолідовані тоталітарні 
режими були властиві для коротких проміжків часу в деяких країнах Європи й Азії).
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Зазначені вище висновки демонструють, що вибори не є достатнім 
елементом демократичності. З цього приводу звертаємось до вказівки 
Г. О’Доннелла про те, що в процесі політичного транзиту (в напрямі 
демократії) країна проходить дві фази: 1) “встановлення демократич-
ного уряду” (під урядом розуміємо систему влади); 2) “консолідація 
демократії” чи “ефективне функціонування демократичного режиму”. 
Втім, між двома фазами існує комплекс відносин “перервності й на-
ступності”. З погляду концепту “вбудованої демократії” (як зазначено у 
попередньому параграфі) про повну консолідацію (або консолідованість) 
доцільно говорити у тому випадку, коли брати до уваги всі “часткові 
режими” у межах демократії. Іншими словами, під консолідацією треба 
розуміти “прогресуючу” інституціоналізацію демократичного політич-
ного режиму, тобто утвердження та зміцнення інститутів, зокрема, 
виборчої та партійної системи, судової системи та прав людини, які 
створені/відтворені під час першої фази транзиту до демократії. Тому 
обов’язковою передумовою демократичної консолідації є відсутність 
“розворотів” політичних режимів та/або дестабілізуючих чинників у 
базових параметрах/індикаторах консолідації демократії (про що за-
значено вище). Якщо виконується лише часова вимога, то вкрай зрідка 
можна говорити про консолідацію демократії, оскільки (з досвіду) в 
цих умовах немає такого атрибуту розвитку демократичного режиму, 
як підзвітність. Тому результуюча стабільність політичного режиму – 
не достатній показник консолідації (Г. О’Доннелл такі ситуації іменує 
“повільною смертю” демократії), а тим більше консолідованості режиму.

Разом з цим, варто розуміти, що консолідовані демократії не 
обов’язково мають бути позбавлені дестабілізуючих умов, наприклад, 
наявності разючих ідеологічних розбіжностей між основними партіями 
і лідерами, громадських заворушень, расової та етнічної напруженос-
ті. Наявність таких чинників на різних етапах політичного розвитку 
слугує перевіркою консолідованості демократії. Також очевидно й те, 
що консолідовані демократії не застраховані від процесів “руйнуван-
ня”. Насправді вони можуть бути уразливими з приводу сприйняття 
“міцності” їх демократичних еліт, які суттєво впливають на наявність 
демократичних інститутів. З зазначеного приводу Х. Лінц зауважує, 
що “крах” демократії частіше відбувається не внаслідок впливу ан-
тидемократичних сил, проте внаслідок небажання чи неможливості 
“захисників” режиму погодитись між собою з приводу “патернів інсти-
туційного розвитку”.

З огляду на таку специфіку стає зрозуміло, що консолідована демо-
кратія – це майже завжди ліберальна демократія. Однак для констру-
ювання концепту процесу консолідації потрібно оперувати атрибутами 
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“мінімальної демократії”. Аналогічну позицію свого часу запропонували 
Г. О’Доннелл та Ф. Шміттер, які виокремили так званий “процедур-
ний мінімум” демократії (в нього увійшли такі індикатори, як таємне 
голосування, загальне виборче право для дорослих, регулярні вибори, 
партійна конкуренція, асоціативне визнання та доступ, підзвітність 
виконавчої влади). Схожі наукові кроки зробили інші дослідники (про 
це зазначено вище). Але застосування концепту мінімальної демокра-
тії стосовно дефініювання консолідованої демократії є тільки першим 
методологічним кроком. Річ у тім, що, крім “мінімальності” атрибутів 
демократії, в аналізованому випадку потрібно апелювати й до більш 
формального параметру – тобто комплексної інституціоналізації. На цій 
основі розвиваються та розширюються комунікаційні канали демократії 
та відбувається багатовимірне відокремлення держави та громадянсько-
го суспільства. Тому потрібно говорити про так звану “доброчесну інсти-
туціоналізацію” демократії, в якій завжди відроджуються мінімальні 
процедурні параметри. Вагомість уживання мінімального трактування 
демократії полягає у тому, що відбувається вихід на реальні політичні 
інститути і/чи процеси, які піддаються порівнянню (на відміну від зна-
чною мірою ідеалізованих конструктів максималістського розуміння 
демократії).

З іншого боку, вчені пропонують звертатись до концепту так званої 
“порочної інституціоналізації”. Йдеться про такі атрибути розвитку 
політичного процесу, коли виникають загрози “доброчесної інститу-
ціоналізації”. Саме ця дихотомія може слугувати межею консолідації 
та консолідованості. З-поміж значної кількості “порочних” елементів 
інституціоналізації вирізняємо такі: 1) існування опікунських владних 
повноважень (коли всенародно вибраних посадовців підміняють не-
вибрані); 2) існування зарезервованих доменів владних повноважень 
(коли певні сфери владних повноважень не належать всенародно ви-
браним посадовцям; проте, звертаючись до напрацювань А. Лейпхарта, 
треба розуміти, що винятком у цьому ракурсі повинні бути специфічні 
інтереси сегментів меншин; крім того, часто про винятки (зокрема 
про Федеральну резервну систему США) доречно говорити у систе-
мах мажоритарних демократій: умовою такого позиціонування стає 
формальний або ж неформальний “суспільний” договір між владою 
та громадянським суспільством; часто зазначені зарезервовані домени 
владних повноважень трактують як “авторитарні анклави” чи “залишки 
авторитаризму” – хоча таке визначення М. Гарретона вважаємо менш 
доцільним, оскільки дефінітивно анклав становить вторинну сферу по-
літичного процесу, а домен – центральну/первинну); 3) дискримінація 
процесів виборів (у тім числі йтиметься про те, що вибори повинні віді-
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гравати головну роль у формуванні систем влади). Якщо виконуються 
зазначені елементи “порочної інституціоналізації”, підстав говорити 
про консолідованість демократії немає. Іншими словами, демократія є 
консолідованою: коли електоральні та/чи постелекторальні процедури 
позбавлені навмисного спотворення реальності, спрямованого на сис-
тематичну нерепрезентацію певного сегмента думки; коли до владного 
формаційного процесу допускаються усі значущі політичні сили, а ця 
тенденція є перманентною; коли система влади не піддається впливу 
“політичних опікунів” та в ній немає зарезервованих галузей політич-
ного процесу. Зазначена специфіка типова для напрацювань відомих 
західних науковців, зокрема, Х. Лінца, С. Валенсуели, А. Пшеворські, 
Р. Гюнтера, А. Степана, а також трапляється у вітчизняній науці, зо-
крема в доробках І. Тітара [110, 278]. 

Проте Г. О’Доннелл зазначає, що в науковій літературі існує не мен-
ше дванадцяти ознак (про це наголошує й І. Тітар) в аналізі консолідації 
та консолідованості. Втім, головні ознаки або сутнісні риси консолідації 
демократії (процесуальної властивості), які виділяють різні дослідники, 
переважно зводять до таких: легітимність і підтримка демократичного 
режиму більшістю населення; визнання основними політичними грав-
цями демократичних норм і правил “гри”, відповідна до цих правил 
політична поведінка; відсутність значущих недемократичних акторів 
й антидемократичної поведінки; відсутність спотворень у проведенні 
демократичних процедур, а також сфер політичного життя, на які їхній 
вплив не розповсюджується.

Цікавий підхід до трактування консолідації демократії запропо-
нував І. Тітар. Український дослідник зауважує, що різні погляди з 
приводу того, що є консолідація демократії, варіюються залежно від 
підходу, якого дотримується вчений. Більшість з них доповнює один 
одного, але деякі є “взаємовиключними логіками” (проблему “взаємо-
виключності” наукових підходів запропонував ще 1970 р. Д. Растоу). 
На цій основі вагомим є питання з приводу того, чи всі структурні 
елементи для всіх підходів потрібно вважати необхідними і достатніми. 
Існує як мінімум два основні погляди на цю проблему (про них вже 
йшлося у попередніх розділах та в цьому параграфі як про засадничі 
в дефініюванні/виділенні демократій): максималістська і мінімаліст-
ська. Прихильники першої вважають необхідними не тільки більшість 
перелічених вище ознак консолідації, але також чимало додаткових 
ознак, наприклад, розвинене громадянське суспільство, верховенство 
права тощо. Мінімалістська ж точка зору полягає у тому, що далеко 
не всі ознаки є дійсно важливими. Оскільки остання точка зору для 
автора є переконливішою, він виокремлює такі дефінітивні ознаки/ін-
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дикатори консолідації демократії: 1) демократична поведінка основних 
політичних гравців; 2) висока легітимність демократичного політично-
го режиму; 3) відсутність значущих антидемократичних альтернатив. 
Проте попри це, І. Тітар вибудовує дуалістичну модель демократичної 
консолідації (тобто консолідації демократії): одна її частина опирається 
на ракурс статистичної операціоналізації, а друга – на ракурс динаміч-
ного впорядкування. 

У статистичному ракурсі консолідацію демократії розглядають 
як рівновагу, яка опирається на три ознаки консолідації (які зазначені 
вище). Якщо одна з ознак ослаблюється, це позначається на міцності 
загальної конструкції, але не обов’язково призводить до її дестабілізації 
або руйнування. Якщо ослаблені або ж зруйновані дві ознаки, стійкість 
системи різко зменшується (хоч якісь шанси встояти зберігаються). 
Остаточно система руйнується, коли їй більше немає на що опертись. 
Такий режим більше не є консолідованим. Внаслідок цього І. Тітар 
виокремлює комбінації для структурування ознак (виконання/неви-
конання) консолідації демократії, на підставі яких можна визначити 
рівні стійкості стану консолідації демократії: дуже високий (збережено 
всі ознаки консолідації), середній (збережено дві ознаки консолідації), 
низький (збережено лише політичну поведінку як ознаку консолідації 
демократії), відсутній (збережено одну ознаку консолідації чи всіх 
ознак консолідації немає)1.

У динамічному ракурсі консолідацію демократії розглядають як 
процес. А це означає, що консолідація демократії не виникає нізвідки. 
Такий стан досягається, проте цілком різними шляхами. Річ у тім, що 
накопичений під час “третьої хвилі” демократизації досвід не дає єди-
них схем процесу консолідації демократії, хоча й загальне теоретичне 
уявлення про нього набагато бідніше, ніж про демократичний транзит. 
Беручи до уваги попередній досвід, а також інші концепти демократії, 
ми можемо окреслити варіанти консолідації на підставі таких кате-
горій – “позитивна та негативна консолідація демократії”, а також 
“консолідація часткових режимів”. Паралельно І. Тітар зауважує, що 
на підставі статистичного ракурсу дуалістичної моделі можна виділити 
такі напрями консолідації демократії: 1) розширення кола політичних 
гравців, що дотримуються демократичних правил гри; 2) посилення 

1  І. Тітар зазначає, що неможливо не згадати ситуацію, частину якої А. Скедлер 
називає “проблемою порогів”. Суть у тому, що відсутність або присутність певного 
компонента – умисне спрощення, ідеальна ситуація, яка має дуже опосередковане від-
ношення до реальності. Емпіричний аспект цієї проблеми цілком зрозумілий. Не може 
бути, щоб жодний політичний гравець не вів себе демократично або антидемократично, 
або щоб легітимність політичного режиму завжди дорівнювала “0” або “100” % [614].
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підтримки демократичного режиму з боку населення; 3) ослаблення/
маргіналізація антидемократичних альтернатив. Перші два напрями 
належать до “позитивної консолідації” (підсилюють демократичні атри-
бути та властивості), а останній – до “негативної консолідації” (через 
ліквідацію антидемократичних атрибутів).

Конструкцію виокремлення “позитивної” та “негативної” консо-
лідації значно раніше започаткував дослідник Дж. Прідхем у своєму 
дослідженні “Міжнародний контекст демократичної консолідації: Пів-
денна Європа у порівняльній перспективі”. Демократії вважаються 
консолідованими негативно, якщо відсутність відповідних політичних 
і соціальних суб’єктів, які переслідують інтереси та цілі поза межа-
ми демократичних інститутів, пов’язана з відсутністю привабливої 
альтернативи для демократії (це трактування наближує нас до моделі 
А. Пшеворські, згідно з якою демократія є “єдиною грою у місті”). І 
навпаки, демократії консолідовані позитивно у тому випадку, коли 
політична еліта розглядає всю політичну систему як законну та без-
альтернативну модель, коли особливості взаємовідносин, цінностей 
і поведінки громадян відображають “стабільну віру” в легітимність 
демократії. Мінімалістське (негативістське) трактування переважно 
опирається на теорію дії, максималістська (позитивістська) концепція 
залежить від принципів теорії систем.

Цікаво, що у науковій літературі виокремлено такі можливі напря-
ми процесу досягнення консолідації демократії (І. Тітар не використовує 
ракурсу трактування цієї атрибутивної особливості розвитку, як кон-
солідованості): ліквідація небезпечних інституційних пережитків, що 
залишилися або від попереднього режиму, або ж від процесу транзиту; 
ліквідація або ж маргіналізація “антидемократів”; боротьба за підтрим-
ку “нейтральних” сил; “залучення” до “демократичної гри” напівлояль-
них чи нелояльних до демократичного режиму гравців; “примирення 
сторін” (тобто об’єднання еліт у демократичних умовах). Фактично усі 
ці процеси зводяться до одного – залишається тільки один великий і 
значимий гравець (хоч і колективний), і цей гравець демократичний. 
Попри свою наукову специфічність зазначений підхід є паралельним 
та логічним відображенням зазначеного ракурсу на подвійність і пара-
лельність досліджень консолідації та консолідованості. Консолідація 
швидше є динамічною характеристикою, а консолідованість – як ста-є динамічною характеристикою, а консолідованість – як ста- динамічною характеристикою, а консолідованість – як ста-
тично-результуючою.

Ще один (із новітніх) підхід щодо структурування консолідації 
запропонував В. Меркель у дослідженні “ Правдоподібна теорія, не-
сподівані результати: швидка демократична консолідація в Централь-
ній та Східній Європі” [552]. Автор виділив чотири рівні консолідації 
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демократії у позитивному (максималістському) розумінні (за моделлю 
Дж. Прідхема, а також, опираючись на попередні доробки Х. Лінца й 
А. Степана, В. Меркеля і на “дилему одночасності”, про яку йтиметь-
ся згодом). Утім, “рівневість” консолідації демократії градуйована в 
часі. А це означає, що перший рівень триває найменше, а четвертий 
– найдовше. Крім того, для консолідації демократії потрібне усвідом-
лення цього феномена як елітами, так і масами (останні визначальні 
для прийняття висновку про консолідованість). Із рівнів консолідації  
В. Меркель виокремлює такі: 
1) конституційна/інституційна консолідація: відбувається консолі-

дація всієї системи на рівні її головних інституційних параметрів 
(глава держави, уряд, законодавча і судова влада, партійна й вибор-
ча система), які разом становлять макрорівень чи рівень структур. 
Конституційна чи інституційна консолідація невід’ємна на всіх на-
ступних рівнях розвитку демократії;

2) репрезентативна консолідація: це консолідація демократичного 
режиму через звернення до територіальної та функціональної репре-
зентації інтересів – на рівні партій і груп інтересів, які становлять 
мезорівень колективних акторів;

3) поведінкова консолідація: це консолідація демократичного режиму 
на основі неформальної “участі” таких акторів, як армія, поліція, 
землевласники та представники бізнесу, радикальні групи та/чи 
рухи, які становлять другий мезорівень колективних (неформальних) 
акторів; завершеність попередніх стадій консолідації демократії є 
основою конструювання громадянського суспільства, яке стабілізує 
демократію (тобто відбувається залучення мас);

4) консолідація громадянської культури (демократична консолідація 
політичної культури): виникнення громадянської культури як ба-
зової соціокультурної субструктури демократії (зазначений процес, 
як це демонструє “друга хвиля” демократизації у ФРН, Австрії, 
Японії, Італії після 1945 р. може тривати й десятиліттями – проте 
він досить швидко відбувся у більшості країн, які становлять регіон 
Центральної Європи, про що йтиметься згодом).
Успішне проходження всіх чотирьох рівнів консолідації за наслі-

док має такі атрибути, як демократична легітимність (чи легітимність 
демократії) і демократична стабільність (чи стабільність демократії). 
Однак В. Меркель зауважує, що сам процес демократичної консолідації 
не є незворотним; крім того, незворотними є також всі його результати. 
Трактуємо зазначену позицію навіть так, що будь-яка держава, будучи 
консолідованою демократією, може перестати (у силу різних причин) 
бути такою. Консолідованість, а тим більше консолідація, – це відносно 
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стабільний стан рівноваги усіх визначальних для демократії компо-
нентів. А це означає, що навіть умовно “максимально” консолідовані 
демократії не застраховані від потенційних тенденцій до “деконсоліда-
ції”. Проте, якщо демократія консолідована на чотирьох рівнях, вона 
отримує значний ресурс для протистояння дестабілізуючим екзогенним 
“шокам” тощо. Тому скочування від консолідованої демократії до авто-
кратії постає як теоретично можливий процес, проте він надзвичайно 
ускладнений “природою консолідованості”. З огляду на це, стає оче-
видно, що концепт консолідації демократії має колосальний ресурс 
позитивного для системи прогнозування (тим більше, коли йдеться про 
максималістське/позитивістське трактування консолідації).

Так можна дійти висновку, що консолідованість – певна “точка 
незворотності”, після проходження якої суспільно-політичний лад кра-
їни має мінімальну кількість шансів повернутися до автократії. Така 
специфіка постає очевидною найбільшою мірою у тому випадку, коли 
до уваги беремо припущення, що демократизаційний транзит (або, 
точніше, транзит політичного режиму) потрібно трактувати як такий, 
який не можна повністю дослідити, виміряти чи визначити. 

На основі цього поширення набула тенденція до розуміння демо-
кратизації як нескінченного процесу поглиблення та/чи укорінення 
(тобто інституціоналізації) демократичних процедур і практик, а та-
кож утвердження і підтримки стабільності існування демократичних 
інститутів. Унаслідок цього можна виділити три кластери розуміння 
консолідованої демократії: 1) конституційний порядок, за якого всі 
політичні актори в державі як метод вирішення конфліктів використо-
вують тільки право, процедури й інституції, які були створені винятково 
демократичною системою; 2) соціальне управління, яке нівелює загрозу 
досягнення цілей шляхом використання наявних ресурсів задля ски-
нення демократичного режиму, поширення насильства; 3) психологічне 
ставлення й оцінка більшістю населення демократичних інститутів і 
процедур як найбільш ефективного та адекватного способу соціальної 
регуляції (всі ці параметри об’єднуються під класичне обґрунтування 
моделі консолідованої демократії Х. Лінца й А. Пшеворські як “єдиної 
гри у місті”)1. Х. Лінц і А. Степан з цього приводу виокремлюють три 
кластерні дефініції консолідованої демократії:
1)  поведінкова дефініція: демократичний режим певної території по-

зиціонується як консолідований, коли жодний значимий національ-

1  У праці “Проблеми демократичного переходу та консолідації: Південна Європа, Пів-
денна Америка та посткомуністична Європа” Х. Лінц й А. Степан конвенціонально зазнача-
ють, що показниками консолідації демократії є її поведінковий, ціннісний та конституційний 
ракурси.
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ний, соціальний, політичний, економічний чи інституційний актор/
суб’єкт не витрачає значних зусиль/ресурсів на спробу досягнення 
своїх цілей через створення недемократичного режиму або через 
“сецесію від держави”;

2)  позиційно-установча дефініція: демократичний режим є консолідова-
ним у тому випадку, коли значна (абсолютна) більшість громадської 
думки, навіть у тому ракурсі, якщо йдеться про значні економічні 
проблеми та глибокі невдоволення громадян, зберігає впевненість 
у тому, що демократичні процедури та інститути є найбільш відпо-
відним шляхом упорядкування/управління колективного життя, 
та коли підтримка антисистемних альтернатив є слабкою чи більш-
менш ізольованою від продемократичних сил;

3)  конституційна дефініція: демократичний режим вважається кон-
солідованим у тому випадку, коли урядові й неурядові сили (або ж 
сили політичної системи), а вони до цього звикли, є предметом і 
способом вирішення конфліктів у межах чинних законів, процедур 
та інституцій, які санкціоновані новим демократичним процесом 
[539] (такий різновид дефініції А. Скедлер іменує “структурним”). 
Зокрема, консолідована демократія вимальовується як складне та 

синтетичне явище, що важко означати в межах одного конкретного 
дискурсу (політико-правового і психологічно-філософського). З одно-
го боку, воно пов’язане з політичною культурою еліт і населення, що 
обумовлює його утвердження на рівні цінностей/переконань. З іншого 
боку, важливою умовою успішної консолідації (тобто консолідованості) є 
відповідні рівні інституційного компоненту політичної системи держави. 
А тому консолідація демократії, як концепт, виходить із необхідності 
не лише становлення демократичних інститутів, а й утвердження їх 
стабільного функціонування.

Одночасно варто зауважувати, що в політології “консолідована де-
мократія” як наукове поняття стосується двох цілей. Перша з них 
зародилась у межах політичної транзитології і стосується необхіднос-
ті трактування завершення перехідного етапу розвитку політичного 
режиму в напрямі демократії. Йдеться про ті випадки, коли певна 
аналізована країна вважається успішною й ефективною демократією, 
а тому можна припустити, що в ній вже не відбудеться повернення 
до автократії. Такий приклад у транзитологічній традиції становить 
випадок консолідованої демократії. Друга (інша) ціль меншою мірою 
заснована на парадигмах транзиту та стосується у своєму становленні 
переважно принципів порівняльної політології. Річ у тім, що не всі 
сучасні демократії (ліберальні і консолідовані за визначенням) аналі-
зують із позицій транзитологічної парадигми (наприклад, Сполучене 
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Королівство, Франція тощо). В такому випадку консолідованість демо-
кратії означає рівень їхнього розвитку, тобто рівень демократичності 
тієї чи іншої країни в порівняльному ракурсі. Через таку кореляцію 
часто (хоча і методологічно помилково) консолідована демократія має 
за знаменник концепцію ліберальної демократії (проте, з іншого боку, 
на практиці ці феномени є паралельно-сумісними) – тим більше, якщо 
однією зі стадій демократичного транзиту вважати лібералізацію.

Безумовно, найбільш поширеним є концепт консолідованості демо-
кратії саме як акту завершеності перехідного періоду. В процесуальному 
вимірі консолідація ілюструє рух у напрямі усталення тих атрибутів, які 
характеризують консолідовані демократії (про них вже йшлося вище), 
а також у зворотному напрямі від традицій авторитаризму. З цього 
приводу ми знову ж таки апелюємо до ідей Х. Лінца, який є автором 
циклу праць, присвячених дослідженням взаємопов’язаних концепцій 
“консолідації демократії” та “завершеного демократичного транзиту”. 
Тут примітне також зауваження Л. Даймонда про те, що консолідація –  
“це є процес настільки глибокої і широкої легітимізації демократії у 
громадян, що крах демократії стає малоймовірним” [64].

Ступінь просування та характер змін у країні, яка переходить до 
демократії, можуть бути оцінені за допомогою таких характеристик, 
як: демократичний транзит завершився у тому випадку, коли досягнута 
згода з приводу політичних процедур зміни уряду (акцентовано саме 
на виконавчому трактуванні уряду – як урядового кабінету або ж як 
адміністрації президента залежно від типів систем), коли його (уряду) 
прихід до влади є результатом вільного голосування народу. В той самий 
час, як зазначає А. Юшкевич, процес консолідації буває перерваний 
і не завершений до кінця, створюючи симбіотичні утворення (“демо-
кратичний авторитаризм” або ж “авторитарна демократія” [340]). Це 
пов’язано з різними причинами: йдеться про інституційну причинність 
“перериву консолідації” та соціокультурну зумовленість “краху консо-
лідації” (“реакція відторгнення” демократичних ідей і цінностей тощо). 

В основі ж поняття “консолідована демократія” є процес консо-
лідації якщо не всіх, то більшості соціальних класів, прошарків та 
груп. Причому консолідуючою підставою є саме демократія. Саме тому 
в політичних системах, що досягли рівня консолідованої демократії, 
демократія має незворотний характер, вона стабільна й здатна до “са-
мореформування”. У такому плані потрібно апелювати до прогнозу  
С. Хантінгтона, який у розвідці “Третя хвиля: демократизація наприкін-
ці ХХ ст.” запропонував “тест двома передачами влади”. Демократія 
стає незворотною (або консолідованою) лише тоді, коли “партія-демо-
кратизатор” поступається владою після поразки на виборах, а згодом 
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повертається до влади в наступному електоральному циклі. В країні 
повинні існувати щонайменше дві політичні сили, здатні й брати, й 
віддавати владу за демократичними правилами [302]. 

На цій основі російський політолог Б. Макаренко сформулював “мі-
німалістські параметри консолідованої демократії”: 1) в країні треба 
скласти систему виборів усіх рівнів влади, яка би регулярно діяла та 
ґрунтувалася на загальноприйнятих стандартах вільного та чесного 
волевиявлення; 2) в країні мають бути прецеденти зміни влади через 
вибори, які не викликали радикальних змін у рисах суспільного ладу; 
3) політична сила, яка зазнала поразки у процесі демократичних ви-
борів, має зберігати шанси на повернення до влади; 4) ті правила, які 
визначають порядок обрання влади й повноваження вищих загальнона-
ціональних владних інститутів, не повинні піддаватися суттєвій корекції 
впродовж тривалого часового інтервалу; 5) наявність територіальної 
цілісності держави (ознаки частково модифіковано).

У зазначеному плані (для відображення прикладів та практичних 
політичних наслідків консолідації демократії) апелюємо до досвіду пост-
комуністичних країн Центральної та Східної Європи. З кінця 80–х –  
початку 90–х років ХХ ст., коли системи країн лише почали формува-
тись/оновлюватись, у науковому світі з’явилась (згодом надзвичайно 
популярна) праця Й. Елстера “Необхідність та неможливість одночасних 
економічних та політичних реформ”, назва якої говорить сама за себе. 
Категорії “необхідність”, “неможливість” й “одночасність” (на основі 
їхньої тісної взаємозалежності) стали основою “теореми”, яка в соціаль-
них науках отримала назву “дилема одночасності” та породила чимало 
наукових перевірок, окрему та дуже вагому частину яких відображено 
у доробках В. Меркеля.

Згідно з теоремою, трансформація комуністичних режимів у Цент-
ральній та Східній Європі, а також у посткомуністичних країнах Цент-
ральної Азії суттєво відрізняється від “зміщень” усіх політичних режи-
мів у “першій” та “другій хвилі” демократизації. Головна відмінність 
полягає у тому, що в зазначеному регіоні одночасно відбувається два 
або навіть три трансформаційні процеси. Йдеться про політичну транс-
формацію (від автократії до демократії чи гібридності, хоч і було по-
мічено зворотні тенденції), економічну трансформацію (від командної 
економіки до ринкової економіки – хоч і тут помічено деякі винятки, 
наприклад Білорусь), а також системну трансформацію (у плані “за-
снування” чи “перезаснування” націй-держав). Зміни у цьому регіоні 
за своєю суттю відповідали змінам, які колись мали місце у Західній 
Європі – проте за тим винятком, що у західному світі вони відбувались 
еволюційно та поступово, а не одночасно й акселераційно.
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Зокрема, “дилема одночасності” демонструє, що просте об’єднання 
трьох проблем транзиту є зовсім не пояснюючим у посткомуністичній 
трансформації – воно, швидше, виконує роль логічного взаємозв’язку 
цих проблем. Така постановка означає, що одночасність, взаємоза-
лежність та внутрішня логіка впливатимуть на те, що кожна сфера 
транзиту може бути причиною для перешкод і навіть “взаємно обструк-
тивних ефектів” з-поміж “навздогінних модернізаційних процесів”. З 
цього приводу очевидно, що консолідація демократії у такому сценарії 
має ускладнюватись в силу структурної ускладненості демократичного 
транзиту, на відміну від окремих країн Південної Європи та Латинської 
Америки.

Як показала практика, до кінця 90–х років ХХ ст. більшість вчених 
у контексті порівняльної транзитології погодилась, що багато нових 
демократій цього регіону повинні класифікуватись як консолідовані. 
В 2004 та 2007 рр. кульмінація консолідації демократії проявила себе 
у приєднанні десяти країн (зазвичай саме їх сьогодні у політично-
му плані трактують як Центральну Європу) до Європейського Союзу.  
Ф. Шміттер та К. Шнайдер взагалі зазначили, що ці країни регіону свої 
демократичні системи консолідували швидше, ніж країни Латинської 
Америки чи Південної Європи. З цього приводу апелюємо до висновків 
В. Меркеля, яким було оцінено перспективи консолідації демократії 
(за чотирирівневою моделлю, про яку йшлося вище, а також на під-
ставі паралельного застосування результатів індексу трансформації 
Бертельсманна, про яку йтиметься у наступних розділах) у Східній 
та Центральній Європі. Кожний із рівнів консолідації складається з 
кількох маркерів та індикаторів, які сумірні з показниками індексу 
трансформації. Кожний рівень консолідації демократії оцінюють за де-
сятибальною шкалою: консолідація за наслідок має вищий показник у 
балах для кожного рівня аналізу. Спочатку для аналізу беруть усі рівні 
консолідації, а потім обчислюють середній показник у балах з приводу 
демократичної консолідації загалом (див. рис. 4.1).

На цій підставі дослідники (зокрема В. Меркель) виокремлюють 
кілька груп країн із приводу успіхів консолідації. Перша група склада-
ється зі Словенії, Чехії, Естонії, Угорщини (для аналізу запропоновано 
дані за 2010 р.), Хорватії, Польщі, Литви та Словаччини – це консолі-
довані демократії Центральної Європи. Друга група складається з Бол-
гарії, Латвії, а також Румунії, які значно наближені до консолідованих 
демократій (і можуть ними стати), проте сьогодні вони такими не є (пер-
спективою консолідації найчастіше вважають участь цих країн у ЄС). 
Часто для тлумачення цих країн пропонують застосовувати категорію 
“напівконсолідовані демократії” (візьмімо, наприклад, проект “Нації у 
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транзиті” організації “Freedom House”). Третя група країн представлена 
Македонією, Албанією, Україною, Боснією та Герцеговиною, Сербією. 
В. Меркель для їх трактування вживає таке поняття, як неконсолідо-
вані електоральні демократії. Четверту групу становлять Молдова та 
Росія – так звані напівавторитарні режими, для яких властиві досить 
демократичні вибори. Нарешті, п’ята група репрезентована Білоруссю –  
це авторитарний режим.

Разом із цим, В. Меркель, як допоміжний інструмент для оціню-
вання рівня консолідації демократії, використовує так званий (про 
це детальніше йтиметься у наступних розділах) “статусний індекс” 
трансформації Бертельсманна, модифікуючи підтипи режимів, які ви-
окремлено за десятибальною шкалою. Серед останніх було виділено 
такі (станом на 2005 р.): 
1) конституційна демократія (від “8” до “10” балів): Словенія, Чехія, 

Естонія, Угорщина, Литва, Польща, Словаччина, Хорватія, Болга-
рія, Латвія, Румунія;

2) дефектна демократія (від “6” до “8” балів; нагадаємо, що саме  
В. Меркель є творцем концепту дефектних демократій): Македонія, 
Сербія, Чорногорія, Албанія, Україна, Боснія та Герцеговина;

3) дуже дефектна демократія (від “4” до “6” балів): Молдова та Росія;
4) автократичний режим (до “4” балів): Білорусь.

На цій основі В. Меркель дотримується висновку, що серед усіх 
аналізованих країн регіону в семи випадках відбулась прискорена кон-
солідація демократії. Такі країни у категоріях якості урядування й 

Рис. 4.1. Рівень консолідації демократії в країнах  
Центральної та Східної Європи, за методикою В. Меркеля (2010)
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інституційної стабільності вже не суттєво відрізняються, наприклад, 
від країн Західної Європи. Ще чотири країни (Болгарія, Латвія, Ру-
мунія та Хорватія) хоч і є конституційними, проте внаслідок проблем 
із корупцією, організованою злочинністю та слабкістю судової влади 
сьогодні ще не можуть бути класифіковані як консолідовані демокра-
тичні режими. Шість країн у регіоні виявились неспроможними навіть 
розпочати консолідацію демократії. Це, на думку В. Меркеля, є під-
ставою вважати, що “дилема одночасності” в регіоні не спрацювала. З 
іншого боку, вчений пояснює прискорену консолідацію демократій в 
окремих країнах на підставі таких чинників, як сучасність, урядування, 
зовнішні актори. Це “категоричні” елементи, які виокремлено у межах 
теорії модернізації, системного підходу і структуралізму для пояснення 
демократизації. З-поміж країн Центральної Європи (більшість яких при-
скорено консолідувала демократії) властиві ефективніші модернізаційні 
патерни, які вплинули на розвиток та стабілізацію демократичних тен-
денцій – на відміну від країн Східної Європи: насамперед йдеться про 
рівень освіти (рівень освіти є вирішальним прогностичним маркером 
стійкої демократизації) та/чи розвиненості громадянського суспільства. 
Вплив урядування проявляється через здатність різних країн вирішува-
ти свої територіальні питання: помічено, що чим швидше це має місце, 
тим швидше починається процес консолідації демократії. В цьому ви-
падку йдеться про необхідність державою виконувати усі покладені на 
неї функції. З цього приводу спрацьовує таке зауваження Х. Лінца й  
А. Степана: “Без держави не може бути громадянства, без громадянства 
не може бути держави”. Нарешті, такий показник, як вплив зовнішніх 
акторів, було помічено на прикладі країн Центральної Європи – саме 
вони швидше демократизувались, а згодом й взагалі консолідувались 
(на відміну від країн Східної Європи)1.

4.5. Концепт “постдемократії”:  
проблеми й перспективи розвитку теорії  

та практики демократії

Свого часу М. Вебер зазначав, що безпосередній обов’язок про-
фесійних “мислителів” полягає в тому, щоб зберегти тверезість перед 

1  Логіку впливу зовнішніх акторів на демократизацію помічено із подій минулого 
розвитку не лише в країнах Центральної Європи. Під час “другої хвилі” демократизації 
силами зовнішніх акторів відбувалась демократизація в Іспанії, Греції та Португалії. 
Після закінчення Другої світової війни аналогічний вплив помічено у випадку Італії 
та ФРН. Щодо Центральної Європи варто зазначити, що вплив зовнішніх акторів тут 
простежувався на основі висунення критеріїв членства в ЄС.
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обличчям панівних ідеалів, якими би величними вони не здавалися, 
зберегти здатність “плисти проти течії”, якщо в цьому існуватиме необ-
хідність. Демократія (як політичний режим і як філософія) сьогодні 
звичайно є системою домінуючих ідеалів, за якими пропонують “плисти 
за течією”. Проте консолідована демократія вже не є тією, якою була 
після Першої і/чи після Другої світової війни. Тому коректне порів-
няння модифікованої демократії і постдемократії. Це стало особливо 
актуально у світлі подій фінансово-економічної та “системної кризи”, 
яка розпочалась 2008 р. та зумовила становлення такого дискурсу, як 
“цивілізаційна криза”, тобто криза у найважливішому аспекті життє-
діяльності людини – у сфері думки.

Ще 2005 р. президент Чехії В. Клаус у своєму виступі у Варшаві на 
саміті Ради Європи заявив, що приходить час “протистояти небезпеці” 
постдемократії: він заявив, що Європейський Союз – “постдемократична 
інституція”, що активно інтегрує до свого політичного простору недер-
жавні громадські організації. Згодом у своїй передвиборчій кампанії 
�. Проді закликав вибирати між “Проді і демократією” чи “Берлусконі 
і постдемократією”. У таких словах політиків досить чітко розуміли 
позицію про те, що в життя держави та суспільства все більш активно 
втручаються різні неурядові організації, які, не маючи мандата виборців 
(головної детермінанти демократичного політичного режиму), чинять 
вплив на життя кожного громадянина. Серед таких організацій, на 
думку політиків, потрібно виокремлювати радикальні правозахисні й 
агресивні екологічні організації. Крім того, термін “постдемократія” 
неодноразово використовував у своїх виступах мер Москви Ю. Лужков, 
але в нього він не ніс особливого смислового навантаження. У цьому 
ракурсі взагалі примітно, що політики та так звані “інтелектуали” 
майже повсякчас використовують поняття “постдемократія”, не на-
повнюючи його будь-яким змістом. І справа не в тому, що політики 
не роблять посилань на праці А. Бодю чи К. Крауча, у яких зроблено 
спробу виявити окремі елементи постдемократії. Ж. Рансьєр виділив 
більш суттєве пояснення цьому: “Постдемократія – не описовий, а по-
лемічний вираз”. Саме ця детермінанта окреслює формат утилітарного 
використання терміна “постдемократія” практично всіма політиками 
традиційних (консолідованих) демократичних країн.

У цьому ракурсі варто дотримуватись припущення, що постдемо-
кратія – це щось, що має позначати явища та процеси, які є наступ-
никами демократій [341]. Як наголошують німецькі вчені Г. Бухш-
тайн і Ф. Нулльмайєр, поняття “постдемократія” у науковому дискурсі 
з’являється майже одночасно в п’ятьох мовах: французькій, іспанській, 
англійській, італійській і німецькій. За словами німецьких дослідників, 
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поняття “постдемократія” вперше використав французький науковець 
Ж. Рансьєр 1995 р. Терміном “postdйmocratie” Ж. Рансьєр у своїх пу-
блікаціях позначав стан “зникнення політики” із суспільного життя 
та його “економізацію і юридизацію”. Трохи пізніше термін “постде-
мократія” починає використовувати аргентинський суспільствознавець  
Н. Сересоле, дослідження якого позначені лівими поглядами та під-
тримкою режиму У. Чавеса у Венесуелі. Саме венесуельський режим  
Н. Сересоле позначає як postdemocratico, адже вважає, що за У. Чавеса у 
державі відбувся перехід від ідеї ліберальної представницької демократії 
до плебісцитарної демократії, яку вчений і називає постдемократією. У 
латиноамериканських наукових публікаціях термін “постдемократія” 
також використовують С. Кансіно та І. Коваррубіас для позначення анти-
демократичних форм лівого популізму. Разом із тим, найбільш система-
тизовано концепцію “постдемократії” опрацював британський дослідник 
К. Крауч. А видатні німецькі дослідники стосовно проблем демократії 
Д. Йорк, І. Блюдорн, Е. Ріхтер, К. Фішер та деякі інші вибудували 
свої дослідження саме на теоретичних засадах К. Крауча, ідеї якого про 
постдемократію потрапили до німецькомовного простору через видатного 
німецького соціолога �. Дарендорфа, який ознайомився з монографією 
К. Крауча італійською мовою – “�ostdemocrazia”, – що вийшла 2003 р.,  
тобто за рік до однойменної англомовної монографії, та критикував 
деякі позиції її автора. Згодом поширення ідей про “постдемократію” 
(проте не у зовсім політологічному ракурсі) розпочалось у Росії та Укра-
їні; воно пов’язане з іменами таких філософів та науковців (але зрідка 
політологів), як: П. Лощілов, Д. Юрьєв, А. Міліцький, Д. Андрєєв,  
С. Волков, Ю. Гіренко, А. Зінов’єв, М. Делягін, М. Веллер, А. Неклесса, 
А. П’ятигорський, М. Яковлєв та інші. Тим не менше, “предтечами” ідей 
і концепту про постдемократію можна вважати західних науковців –  
Е. Тоффлера, Л. Туроу, Дж. Гріно та інших.

Огляд поняття “постдемократія” Г. Бухштайн і Ф. Нулльмайєр 
підсумовують так: французький науковець Ж. Рансьєр й американ-
ський філософ політики Ш. Волін застосовують його передусім для 
розгляду політичної культури сучасних демократій; британський вче-
ний К. Крауч – насамперед для позначення порушень функціонування 
традиційних ліберально-демократичних інституцій; аргентинський сус-
пільствознавець Н. Сересоле позначає ним іберо-романську альтерна-
тиву демократіям Заходу, до арсеналу якої, на його думку, належать 
й автократичні методи перерозподілу благ. Варто також зазначити, що 
деякі німецькі вчені критикують концепт “постдемократії”. Профе-
сор Інституту політології Вищої технічної школи Рейнланд-Вестфалії  
Е. Ріхтер розглядає потенціал концепту “постдемократії” як дескриптив-
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ну та нормативну категорію і доходить висновку, що “постдемократія 
є хибним поняттям (частково правильної критики)”. Інший німецький 
науковець, викладач політології та політичної соціології Університету 
м. Бат (Велика Британія), І. Блюдорн вважає, що можна вести мову не 
про “постдемократію”, а винятково про “постдемократичну зміну”, яка 
призвела до кризи демократії у країнах Заходу (її дослідник називає 
“симулятивною демократією”).

К. Фішер порівнює концепт постдемократії Ж. Рансьєра та К. Кра-
уча. Дослідник зауважує, що демократія для Ж. Рансьєра – “простір 
вираження політичного”, а не форма правління. Тому постдемократія 
для нього є саме зведенням, “дегенерацією” демократії до інституційних 
форм правління. Натомість К. Крауч наголошує на впливові різних по-
тужних фінансових структур на політику, адже в його концепті пост-
демократії ключовою інституцією є “глобальна фірма”. Дослідження 
явищ інституційного ізоморфізму, за словами українського дослідника  
М. Яковлєва, зосереджуються на уподібненні форм діяльності політич-
них інституцій. У концепті К. Крауча наголошується саме на особли-
вості діяльності інститутів представництва інтересів громадян. У цьому 
аспекті вчений звертає увагу на розуміння демократії як “влади народу” 
(детальніше до ідеї К. Крауча, як провідної у контексті дослідження 
різних інституційних та процесуальних атрибутів політичних режимів 
сучасності, звернемось згодом).

На підставі розгляду різних передумов постдемократії (у різних 
концептах, які частково окреслено вище) очевидно, що у демократії є 
паростки постдемократії, однак постдемократія – це якісно інший етап 
розвитку людства. Постдемократія суттєво відрізняється від демокра-
тії, точно так само, як автократія відрізняється від демократії. Постде-
мократія – це наступна цивілізаційна сходинка розвитку людства, а не 
пізня мутація класичної демократії (у будь-якій її інтерпретації). Саме 
тому досить часто в науковому дискурсі звучить думка про те, що пост-
демократія у контексті свого становлення вбирає в себе краще з демо-
кратії, проте безжально відкидає неефективне і віджите минуле ХХ ст.  
Не таємниця, що постмодерн заперечує більшість символів модерну. 
Постдемократія відкидає чимало архаїчних (тому що неефективних) 
уявлень про суспільно-політичні відносини. Але чи все це відбувається 
насправді?

Аргументуючи сутність постдемократії, варто виокремити найбільш 
поширені хибні уявлення про неї. Перше хибне уявлення – це “по-
стмодернова демократія”. Так, П. Лощілов зазначає: “Постдемократія 
зневажає колись священні для модерну основи і права, легко йде на 
пригнічення і знищення “недемократичних” суспільств ... Демократія 
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руйнується, змінюється, деформується, на її каркасах є виразні риси 
нового явища політичної надбудови – постмодерної демократії чи пост-
демократії”. 

Друге помилкове уявлення про постдемократію – це позиціонуван-
ня її у форматі “постдемократії реальності” початку ХХI ст. Особли-
во це стосується підміни понять на прикладі недемократичних режи-
мів сучасності, зокрема й Росії. Типову оману зображено у розвідці  
Д. Юрьєва “Режим Путіна. Постдемократія”. Немає потреби загострю-
вати увагу на хибному позиціонуванні, над яким іронізували раніше: 
“При президенті Єльцині була демократія, а за Путіна – постдемокра-
тія”. З цієї логіки випливає, що при президенті Медведєві настала ера 
“постпостдемократії”? А що ж знову трапилось при третьому (з 2012 р.)  
президентстві Путіна? Зазначимо, що така помилка географічно не 
пов’язана з Росією. А. Міліцький, наприклад, констатує: “Українська 
дійсність – постдемократична. Основна інтрига боротьби, якщо говорити 
грубо та цинічно, полягала в тому, який із двох кланів отримає доступ 
до великих грошей і великих ресурсів”. Річ у тім, що саме в цьому 
контексті вибудовується конструювання постдемократії із недемократії 
(чи будь-якого недемократичного політичного режиму), що є логічною 
та концептуальною помилкою.

Третє хибне уявлення про постдемократію – спроба пов’язати її з 
інформаційним суспільством або ж “інтернет-демократією”. Виділимо у 
цьому плані знакову працю російського вченого Д. Андрєєва “Російська 
постдемократія – шлях до інформаційного суспільства”, а також чимало 
західних праць про “інтернет-демократії”. Неправда, що перехід до го-
лосування через Інтернет (як, наприклад, в Естонії) – постдемократія. 
А тому й немає потреби перечислювати весь “легіон творців задуму про 
інтернет-демократію”. 

Загалом проблема полягає в тому, що всі викладені погляди на пост-
демократію, як на те, що виникає після відмирання демократії, змушу-
ють фіксувати деструктивний “мутагенез демократії”. Замість того, щоб 
вписати ці ознаки у формат природного походження демократії, грубо 
кажучи, визнати стадію “старіння” або “розкладання” демократії, це 
позначається як “постдемократія”. Класичну демократію ХХ ст., мо-
дифіковану під впливом толерантності, мультикультуралізму та інших 
знакових процесів епохи постмодерну й “інформаційного суспільства”, 
зовсім не потрібно трактувати як постдемократію.

У цьому ракурсі потрібно дотримуватись постулату, що грандіозною 
помилкою було би стверджувати, що демократія – це кінцевий пункт 
розвитку людства. Так, американський економіст Л. К. Туроу зазначає, 
що: “Демократія ще не є видом, що вижив у боротьбі за існування”. 
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Російський історик С. Волков доповнює, що існує “таке відчуття, що 
“світова демократія” зовсім недавно пройшла фазу, в якій “світовий 
комунізм” перебував у другій половині 70–х. Коли країна за країною 
падала в його обійми, Солженіцин відчайдушно закликав вільний світ 
чинити опір, а той страху ради волів “наводити мости” та міркувати 
про конвергенцію”. Натомість Ю. Гіренко констатує, що демократія 
запанувала у всесвітньому масштабі і тим самим “наблизила свій смерт-
ний час”.

Дуже поширеною (однак не завжди науково обґрунтованою) є думка 
російських суспільствознавців (які займаються проблематикою “пост-
демократії”) про те, що демократія – це політична архаїка ХХ ст. 
Далеко не всі країни апробували досвід політичної демократії, яка за 
формою максимально відповідала та відповідає вимогам національних 
держав. Проте зауважено, що політична демократія гарантовано буде 
“відкинута” у міру проявів реальних плодів економічної демократії, 
які вже сьогодні виражає економічна глобалізація. Тому наголошено, 
що глобальному світу потрібна постдемократія, а повсюдне ослаблення 
національних держав – це непрямий аргумент вичерпаності демократії, 
як “панацеї” від усіх внутрішніх та зовнішніх викликів. Про “вичер-
паність демократії” дуже часто говорять російські науковці (це у тій 
країні, яка після розпаду СРСР практично не знала демократії). Так,  
Ю. Гіренко вважає: “Колись демократії не було – й одного разу її не 
буде. Причому швидше за все досить скоро”. Для російського філософа 
А. Зінов’єва демократія є “пустушкою”: “Слова “капіталізм” і “демо-
кратія” – ідеологічні пустушки”. Реальний Захід зовсім інший. І та 
соціальна система, яка там зараз панує, – це вже надсуспільство”. Тим 
не менш, не доводиться в науковому зрізі погоджуватись на жорстку 
позицію М. Делягіна: в Росії демократія зжита як змістовно, так і фор-
мально. Річ у тім, що в Росії після розпаду СРСР як такої демократії 
не було. А натомість постдемократія можлива лише у країнах, які 
апробували досвід демократії.

З цього приводу М. Веллер не виділяє демократію як щось само-
цінне: “Ані демократія, ані диктатура, ані капіталізм, ані соціалізм –  
не самоціль та не панацея від всіх бід на всі випадки життя. Єдиних 
рецептів в історії немає. Добре й істинне те, що тут і зараз дозволяє 
жити краще – справедливо, забезпечено і щасливо. Все інше – демагогія 
негідників”. А. Неклесса говорить про переродження соціополітичних 
інститутів і концептів – публічної політики, представницької демокра-
тії, середнього класу, громадянського суспільства тощо. Саме тому за 
цією логікою виявляється, що відмирає не представницька демократія, 
а демократія загалом. Головна проблема демократії, за Л. К. Туроу, – це 
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відсутність “захоплюючої мрії про майбутнє”: “Що означає демократія, 
коли політичні партії нездатні запропонувати різні ідеологічні переко-
нання, різні мрії про природу майбутньої політичної системи, про на-
прям до обітованої землі, – щоб можна було обговорювати альтернативні 
шляхи в майбутнє? Вибори перетворилися на опитування громадської 
думки, що обертаються навколо тривіальності та залежні від того, як 
хто-небудь виглядає по телебаченню. Вибори більше починають розгля-
дати як заміну однієї шайки пройдисвітів іншою шайкою пройдисвітів”. 
Одночасно демократія сама створює проблемні поля: демократії тому й 
стикаються з проблемою зростаючої “економічної нерівності”, що вони 
вірять у політичну рівність – “одна людина – один голос”; демократія 
виробляє переконання і референтні групи, які не сумісні з великими 
нерівностями. У цьому ракурсі значною мірою правий Ю. Гіренко, ствер-
джуючи: “Справа не в тому, що демократія погана. Як і не в тому, що 
вона хороша. Просто її історичний час проходить” (у тих країнах, які 
таки є демократичними. – Авт.). Тим не менше, не повною мірою правий 
філософ А. П’ятигорський, що констатує: “Демократія – це вже м’який, 
реліктовий міф. Якраз у ньому я особливої   загрози не бачу. Він давно 
втратив свою енергетику, він давно перейшов у риторику, а риторика 
перейшла в демагогію. Це міф, але безпечний. Цей міф давно став ку-
хонним міфом. Є міфи значно небезпечніші”. Тому й складність боротьби 
демократії з постдемократією у тому, що постдемократія проростає із 
демократії, долаючи, проте, не відкидаючи її. Потрібно звернути увагу 
на те, що чимало символів реальності початку ХХI ст., зокрема такі, 
як постіндустріальна ера, інформаційна епоха, постмодерн, покликані 
тільки позначити перехідний період від демократії до постдемократії.

Отож, Е. Тоффлер у своїй розвідці “Метаморфози влади” зазначив: 
“Зараз починається більш глибокий і революційний зсув, який повністю 
змінить природу влади в бізнесі. Багато американських менеджерів досі 
уявляють собі організацію як “машину”, частини якої можна підтягнути 
чи послабити, налаштувати чи змазати”. Це бюрократична метафора. 
Навпаки, японці вже використовують постбюрократичну метафору: 
корпорація, кажуть вони, – “жива істота”. Саме тому існує уявлення, 
що перехід від “механістичного”   мислення ХХ ст., у рамках якого  
“партії – це політичні машини”, до бачення всього світу, як єдиного 
живого організму, – це суттєвий аспект “цивілізаційного мутагенезу”. 
У такому баченні осмисленою є планова зміна керівництва країни 
в Китаї, проте зухвало безглуздими є спроби зберегти незмінними 
окремі інститути влади в країнах (з демократичними чи автократич-
ними режимами) з домінуючим мисленням ХХ ст. (хоча Китай – не 
постдемократія).
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Паростки постдемократії можна знайти у багатьох країнах світу. 
Перехід від “архаїчних” форм організації життя суспільства до демокра-
тії такий же природний, як перехід від демократії до постдемократії. 
Наприклад, паростки постдемократії у Швейцарії закладені в історично 
сформованій системі організації влади. Можливості становлення постде-
мократії (проте через демократизацію) в Китаї закладено в її Конституції 
і рисах менталітету народу. Паростки постдемократії в США, безумовно, 
відрізняються від паростків постдемократії в Індії, Латинській Америці 
й Африці. Але це не означає, що паростків постдемократії в тій чи іншій 
країні немає. Варто визнати, що паростки постдемократії у світі ісламу 
та в Об’єднаній Європі – різні вектори в єдине, ймовірно глобальне, 
майбутнє. Синтез паростків може створити всі потрібні умови руху до 
майбутнього. Для ісламу рух до постдемократії допоможе створити сис-
тему “самозбереження” етнокультурної самобутності. Більше того, це 
дасть змогу вибудувати захист від нав’язуваної ззовні “деструктивної” 
демократії (табл. 4.3).

Таблиця 4.3
Порівняння параметрів демократії та постдемократії:  

маркерний аналіз [223]

Маркер Демократія Постдемократія
1 2 3

Уявлення про світ Механістичне Органістичне

Ера Індустріальна
Постіндустріальна/

меритократична
Домінуючий 
суверенітет 

Суверенітет еліт Суверенітет громадянина

Природа влади Олігархічна (влада еліт) Антропологічна (влада людини)

Базові поняття

Права людини, 
свобода слова, свобода 
віросповідання, поділ 

влади, партії

Невідчужувані політичні права 
громадян, політична воля, фонди 

добробуту, особисті накопичувальні 
рахунки

Права громадян

Зростання або 
відчуження прав залежно 

від законодавства, 
регульованого елітами

Неухильне зростання 
невідчужуваних прав громадянина, 
регульованих самими громадянами 

Прихований аспект
Форма латентного або 

конвенційного (договірного) 
рабства

Форма конвенційних (договірних) 
прав та свобод

Майбутнє 
Відмираюча форма 

суспільно-політичних 
відносин

Форма суспільно-політичних 
відносин, що “проростають” із 

демократії

Домінування Національних держав
Глобального світу (міждержавних 

союзів)

Домінуюча форма 
суспільного договору

Конституція
Змінюваний суспільний договір 
громадян про форму суспільно-

політичних відносин
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1 2 3

Домінуючі принципи
Ієрархія, підпорядкованість, 

відчуження
Довіра, суспільний договір

Домінуючий 
суб’єкт управління 

суспільством 
(державою)

Еліти (партії)
Інтелектуалітет, самокеровані 
спільноти громадян (народ)

Ініціатор змін прав 
громадян

Державні органи Громадяни

Основні права Громадянські Суспільно-політичні

Реалізація політичного 
права громадянина

Обмежене право вибирати 
окремих представників 

влади

Право наділяти владними 
повноваженнями своїх 

представників

Політичний ресурс Голос виборця
Воля – невідчужуваний владний 

голос
Відношення до 

політичного ресурсу
Відчуження голосу в день 

голосування
Делегування владного ресурсу від 

громадянина
Право на участь у 

розподілі суспільних 
фінансів

Відсутнє Гарантоване + контроль

Суспільні фінанси Бюджети
Бюджети + фонди добробуту 

громадян

Тут потрібно апелювати до концепту постдемократії, який запро-
понував у 2003–2004 рр. англійський професор К. Крауч. Науковець 
зазначає той факт, що постдемократія може бути застосована винятково 
до тих країн, у яких демократичні інститути вже “укорінені”, населення 
“насичене” ними, а еліти спритно навчилися цими інститутами маніпу-
лювати. Під постдемократією К. Крауч розуміє таку систему, в якій 
політики все сильніше замикаються у своєму власному світі, підтримуючи 
зв’язок з суспільством за допомогою маніпулятивних технік, заснованих 
на рекламі, а також маркетингових дослідженнях, у той час як всі фор-
ми, характерні для “здорових демократій”, здавалось би, залишаються 
на своєму місці. Головні причини розвитку таких тенденцій: 1) зміни у 
класовій структурі постіндустріальних суспільств, які породжують безліч 
професійних груп (особливо у сфері послуг), що, на відміну від промис-
лових робітників, селян, державних службовців і дрібних підприємців, 
так і не створили власних автономних організацій для вираження своїх 
політичних інтересів; 2) величезна концентрація влади та багатства у 
багатонаціональних корпораціях, які спроможні чинити політичний 
вплив, не прибігаючи до участі в демократичних процесах, хоча вони і 
мають величезні ресурси для того, щоб у разі необхідності спробувати 
маніпулювати громадською думкою; 3) зближення політичного класу з 
представниками корпорацій та виникнення єдиної еліти, надзвичайно 

Закінчення табл. 4.3 
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далекої від потреб простих людей, особливо зважаючи на зростаючу в 
XXI ст. нерівність [429].

У цьому ракурсі вагомо, що сьогодні ще досі немає “чистих” пост-
демократій, оскільки політичні системи демократичних країн все ще 
здатні породжувати масові рухи, які, спростовуючи “красиві” плани 
партійних стратегів та медіа-консультантів, потрясають політичний 
клас і привертають його увагу до своїх проблем. Приміром, фемініст-
ський та екологічний рухи слугують головними свідченнями наявнос-
ті такої здатності. Якщо не з’явиться інших груп, здатних вдихнути 
в систему нове життя та породити “автономну масову політику”, так 
звані демократичні країни прийдуть до постдемократії. При цьому  
К. Крауч, говорячи про ймовірну постдемократизацію суспільств, не має 
на увазі, що суспільства перестануть бути демократичними, бо в іншому 
випадку він говорив би про недемократичні, а не про постдемократичні 
суспільства. Префікс “пост” учений використав так само, як і в словах 
“постсучасний” чи “постіндустріальний”. Постіндустріальні суспільства 
продовжують користуватися усіма плодами індустріального виробництва; 
просто їх “енергія”/інновації спрямовані тепер не на промислові про-
дукти, а на інші види діяльності. Постдемократичне ж суспільство далі 
буде зберігати риси демократії: вільні вибори, конкурентні партії, вільні 
публічні дебати, права людини, певна прозорість у діяльності держави. 
Проте “життєва сила” політики повернеться туди, де вона перебувала в 
епоху, що передувала демократії, – до нечисленної еліти та заможних 
груп, які концентруються навколо владних центрів і прагнуть отрима-
ти від них привілеї. Тим не менше, К. Крауч також висуває запитання 
(особливо в контексті Росії та інших автократичних режимів) про те, чи 
постдемократія можлива у випадку відсутності досвіду справжньої або 
консолідованої (повної) демократії; чи все-таки у таких сценаріях від-
бувається ще боротьба за становлення нового політичного режиму між 
“новими демократами” й “автократичними олігархами старого режиму”.

Демократія процвітає у тому випадку, коли прості люди мають мож-
ливості активної участі – через обговорення й автономні організації – у 
формуванні порядку денного суспільного життя та коли вони активно 
використовують такі можливості. Звісно, не можна очікувати, що біль-
шість буде активно брати участь у серйозному політичному обговоренні 
та формуванні порядку денного, а не просто фігурувати як пасивні рес-
понденти під час проведення опитувань громадської думки. Це ідеальна 
модель, якої майже ніколи неможливо досягнути повною мірою. Завжди 
корисно розглянути, наскільки людська поведінка співвідноситься з 
ідеалом, адже так можна спробувати його покращити. У цьому контек-
сті варто згадати результати дослідження американських політологів 
1950–1960 рр. (наприклад, Г. Алмонда та С. Верби), які детермінували 
суть демократії так, щоб вона відповідала реальності в США та Спо-
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лученому Королівстві, не зважаючи на вади у політичній системі двох 
країн. К. Крауч наголошує, що це не була політична наука, а швидше 
ідеологія “холодної війни”. Сьогодні під впливом США демократію знову 
ж таки найчастіше визначають як “ліберальну демократію” – тобто як 
історично зумовлену форму, а не нормативний ідеал (цей підхід крити-
кували Р. Даль і Ф. Шміттер). Втім, зазначену модель демократії майже 
не цікавить широка участь громадян або роль непов’язаних з бізнесом 
організацій у політичному процесі. 

Згода людей зі скромними очікуваннями від ліберальної демократії 
приводить до задоволеності постдемократією. У цій моделі, не дивлячись 
на проведення виборів і можливість зміни урядів, публічні передвиборні 
дебати становлять дуже ретельно “режисований спектакль”, керований 
конкуруючими командами професіоналів (які володіють техніками пе-
реконання), а також обмежений невеликим колом проблем, відібраних 
цими командами. Громадяни грають пасивну, мовчазну, навіть апатичну 
роль, відкликаючись лише на надіслані їм сигнали. За цим спектаклем 
електоральної гри розгортається непублічна реальна політика, яка опи-
рається на взаємодію між “обраними” урядами та політичними елітами, 
представленими переважно діловими колами. Ця модель, як максималь-
ний ідеал, також є перебільшенням, однак в сучасній політиці достатньо 
елементів, які дають змогу підняти питання про те, яке положення на 
шкалі між нею та максимальною демократією займає політичне життя 
країн, а також визначити, в якому напрямі воно рухається. К. Крауч 
підтверджує, що весь демократичний світ все сильніше “зносить” у бік 
“постдемократичного полюса”. Саме так демократія описує параболу 
(парабола – це геометричне місце точок, що рівновіддалені від точки та 
прямої). Річ у тім, що, незважаючи на збереження форм демократії (і 
навіть їхнє безсумнівне посилення сьогодні у деяких ракурсах), політика 
та система влади все частіше опиняються під контролем привілейованих 
еліт, як це було в додемократичні часи: одним із важливих наслідків 
цього процесу є ослаблення егалітаризму.

Найближче до демократії (в максимальному її розумінні) суспільства 
були в перші роки після її “завоювання”: коли набуло поширення “за-
хоплене” ставлення до демократії; коли безліч різних груп та організацій 
простих людей спільно прагнули виробити політичну програму, яка від-
повідала тому, що їх хвилювало; коли впливові групи, які домінували 
в недемократичних суспільствах, перебували в уразливому положенні і 
були змушені захищатись; коли політична система ще не повною мірою 
дійшла до того, як управляти та маніпулювати новими вимогами. По-
літичні рухи і партії цілком могли перебувати у владі керівників, пер-
сональний стиль яких був далекий від демократичного ідеалу. Але вони 
принаймні піддавалися активному тиску з боку масового руху, який на-
самперед репрезентував деякі устремління простих людей. У більшості 
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країн Західної Європи та Північної Америки момент демократії наступив 
у середині ХХ ст.: до Другої світової війни у США та країнах Сканди-
навії, після Другої світової війни – у решті країн Заходу. Одночасно 
вагомо, що становлення демократій відбулось одночасно з економічним 
зростанням, тому відбулось уможливлення втілення на практиці багатьох 
демократичних цілей.

Через деякий час ознакою багатьох західних демократій стала ко-
румпованість системи влади. Спочатку це було властиво Італії, Греції й 
Іспанії, проте в 90–х роках ХХ ст. стало очевидно, що корупція ніякою 
мірою не обмежується лівими партіями чи країнами Південної Європи, 
що вона – поширена риса європейського політичного життя. Корупція –  
важливий показник того, що демократія “хвора”, що політичний клас 
цинічний, аморальний і усунутий від контролю з боку суспільства. Крім 
того, в кінці 80–х – початку 90–х років ХХ ст. хід глобального дерегу-
лювання фінансових ринків змістив акцент економічного розвитку із 
масового споживання на фондову біржу. В різних країнах максимізація 
акціонерної вартості стала головним показником економічного успіху. 
Частка доходу, отриманого працею, а не капіталом, яка зростала протя-
гом десятиліть, знову почала спадати. Демократична економіка ослабла 
разом із демократичною державою. Сполучені Штати продовжували ко-
ристуватися своєю репутацією “зразкової” демократії для всього світу, а 
до початку 90–х років ХХ ст. знову, як у післявоєння, стали безумовним 
“зразком” для всіх, хто жадав динамічного розвитку та сучасності. Проте 
суспільна модель, тепер пропонована Сполученими Штатами, помітно 
відрізняється від тієї моделі, що була колись. Тоді для більшості країн 
було запропоновано “творчий компроміс” між сильним капіталізмом і 
багатими елітами, з одного боку, та егалітарними цінностями, сильними 
профспілками та соціальною політикою “Нового курсу”, – з іншого. Євро-
пейські консерватори (до 30–х років ХХ ст.) здебільшого були переконані 
у тому, що між ними та масами гра з позитивною сумою неможлива: це 
переконання привело багатьох з них до підтримки фашизму і нацизму в 
міжвоєнний період. Коли ці підходи зазнали краху в ході Другої світової 
війни і “покрили себе ганьбою”, еліти з великим піднесенням звернулися 
до американського компромісу, заснованого на масовому виробництві. 
Саме цей шлях (а також його військові досягнення під час Другої світової 
війни) дозволив США із повним правом претендувати на роль “головного 
захисника” демократії у світі. Проте в “рейганівську епоху” Сполучені 
Штати суттєво змінилися. Їхня соціальна система почала працювати за 
залишковим принципом, профспілки стали маргіналізованими, а розрив 
між багатими та бідними почав нагадувати нерівність, що існує в країнах 
третього світу. Внаслідок цього повністю перевернуто звичний історич-
ний зв’язок між модернізацією та скороченням нерівності. Саме такий 
(або у такому вигляді) американський приклад політичні еліти всього 
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світу, у тім числі еліти країн, що виникли після колапсу СРСР, готові 
були прийняти з відкритими обіймами. У той самий час американські 
уявлення про демократію частіше пов’язували з обмеженнями системи 
влади у необмеженій капіталістичній економіці та зводили демократичну 
складову до проведення виборів.

Беручи до уваги складність підтримки ідеї “максимальної демокра-
тії”, “сутінки” окремих атрибутів демократії треба вважати неминучими, 
адже вони виключають нові моменти криз і змін, які роблять можливим 
нову участь і появу нових ідентичностей в уже наявних рамках. Унаслі-
док цього змінюється форма народної участі. Саме тому в довготерміновій 
перспективі потрібно очікувати “ентропії демократії”. Навіть егалітаристи 
не зможуть перешкодити розвитку постдемократії.

Утім, К. Крауч не є прихильником дихотомічного підходу стосовно 
аналізу політичних режимів сучасності. Він демонструє, що попри на-
явність тільки двох понять – демократії та недемократії – ми не надто 
далеко просунемося у дискусіях про “здоров’я демократії”. Ідея постде-
мократії допомагає описати ті ситуації: коли прихильників демократії 
охоплюють втома, відчай і розчарування; коли зацікавлена   і сильна 
меншість виявляє набагато більшу активність у спробі з вигодою для 
себе експлуатувати політичну систему, аніж маси простих людей; коли 
політичні еліти навчилися керувати і маніпулювати народними вимога-
ми; коли людей мало не за руку тягнуть на виборчі дільниці. Однак при 
тому це не те саме, що і недемократія, адже йдеться про період, коли 
люди, так би мовити, виходять на іншу гілку “параболи демократії”. 
Дослідник зауважує, що у розвитку сучасних суспільств сьогодні дуже 
багато рис цієї “моделі”: особливо це стосується розвинених країн, де 
відбувається відхід від ідеалу “максимальної демократії” у бік постдемо-
кратичної моделі. Утім, зміщення відбувається від демократії до деякої 
більш гнучкої форми політичного реагування (порівняно з конфліктами, 
які призвели до демократичних компромісів у різних країнах у середині 
XX ст.). Унаслідок цього відбувається вихід за рамки ідеї “народовлад-
дя”, кидають виклик ідеї “влади” як такої. Це чітко помічено у змінах, 
які відбуваються в середовищі громадян: втрата поваги до системи вла-
ди, характерна особливо для нинішнього ставлення ЗМІ до політичного 
процесу в різних країнах світу (йдеться про беззаперечні консолідовані 
демократії, а не про ті режими, які стали демократичними 10–15 років 
тому); висунення вимог повної відкритості до системи влади, особливо її 
виконавчої гілки (залежно від форми правління); ракурс перетворення в 
“політиків” з “правителів-крамарів”, які прагнуть зберегти свій бізнес, 
заклопотано намагаються з’ясувати всі побажання своїх “клієнтів”.

Відповідно, політичний світ по-своєму реагує на зміни, що загрожу-
ють видворити його на непривабливу другорядну позицію. Він змушений 
вдаватися до відомих прийомів сучасних політичних маніпуляцій, які 
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створюють можливість з’ясувати всі (різні) “надбудови” суспільства, не 
даючи жодної змоги їм взяти контроль за процесом у свої руки. Полі-
тичний світ імітує методи інших світів, що мають більш чітке уявлення 
про самих себе і більше впевнених у собі: йдеться про світ шоу-бізнесу 
і реклами. Звідси й виникає парадокс сучасного політичного процесу: 
у той час як технології маніпуляції громадською думкою і механізми 
контролю за політичним процесом набувають все більшої витонченості, 
зміст партійних програм і характер міжпартійної конкуренції стають все 
більш прісними і невиразними. Політику такого типу не можна назвати 
недемократичною або антидемократичною апріорі, адже її результати 
визначають і керують відносини політиків з громадянами. У той самий 
час таку політику дуже важко назвати демократичною, тому що багато 
громадян зводять у ній до пасивних об’єктів маніпулювання, а також 
зрідка беруть участь у політичному процесі.

У межах постдемократії фактично продовжують функціонувати усі 
властиві для демократії складники й атрибути. Однак в довгостроковій 
перспективі потрібно очікувати їхньої ерозії, що супроводжуватиме від-
хід “розчарованого” суспільства від “максимальної демократії”. Доказом 
цього є здебільше “млява” реакція американської громадської думки 
на скандал навколо президентських виборів у 2000 р. Ознаки втоми від 
демократії у Сполученому Королівстві помітні у підходах консерваторів 
і лейбористів до місцевого самоврядування, яке майже без опору посту-
пово віддає свої функції як органам центральної влади, так і приватним 
структурам. Крім того, за словами К. Крауча, варто очікувати зникнення 
деяких фундаментальних “стовпів” демократії та параболічного повер-
нення ознак, характерних для “переддемократії”. Особливо це стосуєть-
ся проблеми рівномірного розподілу ресурсів і багатств. Як приклади: 
держава загального добробуту з системи всезагальних громадянських 
прав перетворюється на механізм винагороди “гідних бідняків”; проф-
спілки піддаються все більшій маргіналізації; стає більш помітною роль 
держави як “поліцейського” і “тюремника”; зростає розрив у доходах 
між багатими та бідними; оподаткування втрачає свій перерозподіль-
ний характер; політики відгукуються насамперед на заклики невеликої 
групи “вождів” бізнесу, чиї інтереси є змістом публічної політики; бідні 
поступово втрачають всякий інтерес до політики і навіть не ходять на 
вибори, добровільно повертаючись до позиції, яку вони вимушено мали 
в переддемократичну епоху.

К. Крауч головною причиною формування феномена постдемократії 
вважає економічну глобалізацію: демократія не встигає за глобалізаці-
єю, а тому повинна модифікуватись. Великі корпорації інколи пере-
ростають здатність окремих держав контролювати. Якщо корпораціям 
не подобається регулюючий і фіскальний режим у певній країні, тоді 
вони загрожують зміститись в іншу країну: а тому держави, потребу-
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ючи інвестицій, сильніше змагаються у готовності надавати корпораці-
ям найбільш сприятливі умови їхнього розвитку. Прикладом незбіган-
ня швидкості розвитку є навіть Європейський Союз. Інколи, на думку  
К. Крауча, він має вигляд “незграбного пігмея” порівняно з енергійни-
ми корпоративними гігантами. Ще одна причина формування феномена 
постдемократії – зниження політичного значення працівників. Це част-
ково пов’язано зі змінами у структурі зайнятості. Річ у тім, що занепад 
тих професій, у яких виникали трудові організації, які надавали значну 
силу політичним вимогам суспільних мас, призвів до фрагментації та 
політичної пасивності населення, нездатного створити організацій, які 
є виразниками його інтересів. Ще одна передумова цього процесу – це 
занепад кейнсіанства і масового виробництва, що знизили економічне 
значення мас. Це вплинуло на роль політичної партії у її зв’язку з елек-
торатом: партійна модель, розроблена для епохи розквіту демократії, 
поступово і непомітно перетворилася на щось інше – у “модель постде-
мократичної партії”.

Стосовно ідей К. Крауча (а також інших теоретиків концепту пост-
демократії), варто виснувати, що постдемократія позиціонується най-
частіше як сума суміжних тенденцій “деполітизації” та/або “дедемокра-
тизації” політики у напрямі або ж постдемократичного, або ж постпо-
літичного консенсусу. Головні атрибутивні маркери постдемократії: 
1) занепад форм колективного регулювання і контролю ринків (сучас-
ні ринки поступово стають більш самостійними/непідконтрольними з 
боку країн); 2) маргіналізація профспілок; 3) економічна глобалізація 
та нормалізація практики й ідеології неолібералізму; 4) несправедлива 
та менше перерозподільна (ніж традиційна) система оподаткування;  
5) відчуження від політики та збільшення різних форм політичного ци-
нізму; 6) підміна політиків безпристрасними колами адміністраторів та 
зведення перших щодо логіки “споживачів”; 7) трансформація політики 
і політичних дебатів/переговорів у “жорстко контрольовані видовища” 
(де первинним стає імідж, а не зміст); 8) зростання важливості ЗМІ. Всі 
ці симптоми є складниками загальної логіки, домінуючого дискурсу, що 
намагається придушити або навіть усунути онтологічний примат “полі-
тичного”. У цьому контексті дуже наглядне визначення постдемократії 
запропонував Ж. Рансьєр: це практика системи влади та концептуальна 
легітимація демократії поза роллю демосу.

На противагу цьому, є досить багато критиків концепту постдемо-
кратії. Це, наприклад, П. Росанваллон та Д. Йорк. З одного боку, ці вчені 
цілком поділяють думку про занепад традиційних форм демократичної 
участі (насамперед через зменшення значення голосування та зниження 
ролі і цінності партійної політики). З іншого боку, вони не порівнюють 
такі події з втратою “демократичної якості”, а швидше помічають зміну 
форми “демократичної легітимності”. Отже, дослідники стверджують той 
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факт, що останніми роками виникли нові форми негативного, дорадчого 
та/чи рефлексивного народного контролю, тим не менше, громадянське 
суспільство й досі позиціонується як критичне, а, можливо, й більш 
активне, аніж раніше. Тому в ідеях критиків постдемократії стверджу-
ється, що творення нових форм демократичної легітимності відбувається 
паралельно з модифікацією концепту демократії. Дуже часто останній 
інтерпретують як “інноваційну теорію демократії”: саме вона становить 
теоретико-методологічну альтернативу ідеї постдемократії. Науковці по-
годжуються, що сучасна теорія демократії не достатньо “реалістична”, 
бо вона окреслює західні суспільства як “демократичні” винятково на 
основі їхніх параметрів як конституційних держав. Тим не менше, участь 
у політичному житті дуже часто замінена маніпулюванням громадським 
дискурсом. Тому було б більш доречно називати такі політичні систе-
ми “ліберальними олігархіями”. Запропоноване визначення апробував  
М. Лінд стосовно розвитку демократії у США 1990 р. Ще однією важли-
вою спробою окреслити стан розвитку сучасних демократій став семан-
тичний концепт “віртуальної демократії” І. Блюдорна (не плутати із 
ідеєю “віртуальної політики” Е. Вільсона, про який йтиметься нижче), 
який акцентує на стратегії деполітизації у сучасних демократичних сис-
темах. Для всіх них (й у тім числі концепту постдемократії) притаманні 
емпіричні свідчення того, що тепер відбувається зростання соціальної 
нерівності. Тим не менше, зі слів Р. Інглхарта та К. Велзела, а також 
Дж. Кіна, очевидно й те, що сьогоднішні політичні режими (які звично 
називають демократіями) країн Заходу за тридцять років суттєво змі-
нились у ракурсі політичної участі: люди перетворились із пасивних 
споживачів того, які рішення приймала еліта, в активних громадян. 
Прикладами цього є залучення тих чи інших громадян до протестних 
антиурядових рухів, участь у локальних групах або в транснаціональ-
них неурядових організаціях (наприклад, Amnesty International чи 
Greenpeace тощо). Тобто формуються новітні “деліберативні арени” 
на зразок громадянських панелей і погоджувальних конференцій, які 
стають обов’язковою ознакою відповідальності демократій. Це означає, 
що демократична участь тепер має значно більше каналів, аніж раніше, 
наприклад, тридцять років тому. Вона не повинна бути зведена тільки 
до процедур голосування та діяльності партій. 

За словами Дж. Кіна, ми, як і раніше, простежуємо “народження” 
нового виду демократії, яку називають “застережливою демократією” 
(англ. monitory democracy). Вона позиціонується як “постпарламентська 
політика” і позначена швидким ростом різних видів позапарламентських 
механізмів. Така “застережлива” структура бере свій початок у “вну-
трішніх” областях системи влади і громадянського суспільства, а також 
у “транскордонних” параметрах, які колись контролювали держави і 
бізнес-організації. Сам же Дж. Кін дуже часто синонімічно іменує цю 
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модифікацію як “постелекторальну демократію”. Головний її атрибут –  
збільшення кількості і ролі механізмів ретельного контролю влади – 
організацій із прав людини, самітів або форумів, комісій чи асамблей, – 
чий сумарний вплив поступово змінює політичну географію та динаміку 
традиційної/ліберальної демократії. З огляду на це, ракурс демократії 
значно інший (хоч не менший), аніж вільні і справедливі вибори чле-
нів парламенту (бо йдеться переважно про парламентську демократію). 
Наприклад, вибори членів парламенту відбуваються як і раніше, проте 
останньому доводиться конкурувати з тисячами “застережливих” орга-
нізацій і мереж, які також намагаються отримати/здійснювати владу. 
Це означає, що партіям та парламентам не так легко тримати руку на 
“пульсі” влади, як раніше. Колись демократія позиціонувалась лише як 
режим із періодичними виборами представників на основі верховенства 
права, а сьогодні – як режим, що керований різними комплексними 
правилами: однією людиною, багатьма інтересами, багатьма голосами 
та представниками як в країні, так і за її кордоном. Також Дж. Кін 
зазначає, що сьогодні ми опинились у площині функціонування сво-
єрідної “транскордонної демократії”, коли механізми демократії не 
окреслюються кордонами національних держав. Такі дослідники, як  
С. Сассен (автор концепту “глобальних ланцюгів”), Дж. Кін (автор кон-
цепту “космократії”) та Д. Арчібугі й Д. Хелд (концепт “космополітичної 
демократії”), погоджуються, що існують деякі об’єднані сили та ресур-
си, що ускладнюють і послаблюють звичайні механізми електоральної 
демократії всередині держав: концентрація влади в руках глобальних 
фірм; коливання парламентських механізмів в умовах глобалізації рин-
ків; невідповідно великий вплив декількох держав у рамках глобаль-
них організацій (зокрема таких, як Організація Об’єднаних Націй і 
G8 чи G20); різні наднаціональні інститути, установи та мережі, які 
повністю непідзвітні громадянам та їх обраним представникам. Напри-
клад, “дворівневе” мислення космополітичної демократії, її заклик до 
створення нових політичних інститутів, які мають співіснувати з полі-
тичною системою держав, проте які будуть превалювати над державою 
у чітко визначених сферах діяльності (насамперед транснаціональній і 
міжнародній), мовбито описує звичайну представницьку демократію. 
Однак попри бачення інтенсивної, учасницької та дорадчої чи делібера-
тивної демократії звичайно виникає питання про значення демократії 
як такої (зокрема чи буде демократія у космополітичній формі вимага-
ти концепту “глобальних людей”, здатних брати участь в обговоренні  
й/чи прийнятті глобальних політичних рішень).

Усі запропоновані вище концепти “нової демократії” (інноваційна, 
віртуальна, застережлива, транскордонна) детерміновані тим, що їх від-
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правна точка – діагноз радикальної зміни сучасного суспільства1. Як 
наслідок цього, відбувається зміна “демократичної легітимності”, яка 
тепер ґрунтується на великих перетвореннях: по-перше, втрата револю-
ційної надії та зростаючий страх перед майбутнім, але не демократична 
надія; по-друге, перехід від фордистського до постфордистського типу 
суспільства, тобто зростання індивідуалізації та плюралізації. Ці дві 
події є основоположними особливостями нової ери: “Те, що ми спостері-
гаємо, кажучи в двох словах, є зорею “нової ери конкретності”, в якій 
різні зміни, перечислені вище, є просто проявами”. Для П. Росанвалло-
на принцип особливості чи конкретності є панівною рисою сучасного 
західного суспільства: це абсолютно “новий світ”, який проти “старого 
порядку” демократичної одностайності та спільності. Ці зміни мають 
вирішальне значення, оскільки вони підривають саму основу виборної 
демократії, тобто припущення про більш-менш однорідний демос і про 
уряд чи адміністрацію, які здатні виконувати демократичну волю. Так, 
функцію виборів зведено нанівець: вибори – це просто процес, за допо-
могою якого ми визначаємо тих, хто управляє. Вони більше не забезпе-
чують легітимності влади. Це нагадує відоме визначення демократії як 
методу, запропоноване Й. Шумпетером. Тим не менше, П. Росанваллон 
не ставить за мету якийсь демократичний реалізм чи мінімалізм. На-
впаки, він хоче продемонструвати, що нова форма “постмодерністської 
демократії” навіть веде до “більш вимогливого демократичного ідеалу”. 
Тому його теза у тому, що в західному постмодерністському суспільстві 
ідея демократії вийшла на більш високе інституційне та культурне напо-
внення. Дослідник аналізує дві базові тенденції демократичної інновації: 
нову роль народу та розвиток нових інститутів.

Перша, це поява нових форм участі громадян. Відправною точкою 
є описана вище “революція участі”, яка означає політичну взаємодію 
людей через інші канали, ніж вибори та членство у політичних партіях. 
Ці нові канали здебільшого негативні, бо значно простіше організувати 

1  Крім того, не завжди виконують й інші функціональні передумови демократії, 
які були властивими для ХХ ст.: 1) наявність “суверенної” національної держави, 
яка гарантує фізичну безпеку своїх громадян і постійно проживаючого населення;  
2) демократична політична культура, окреслена функціонуванням механізмів, що 
часто трактують як синоніми демократії – конкуренції між політичними партіями, 
періодичні вибори, парламентська форма правління; 3) більш-менш гомогенна соціальна 
інфраструктура та “національна ідентичність”, пов’язані поміж собою спільною мо-
вою, спільними звичаями, здоровим глуздом розуміння спільної історії; 4) економіка, 
здатна генерувати багатство, піднімати громадян з бідності, гарантувати їм базові 
стандарти життя (детальніше про деякі аспекти та їхню модифікацію буде наголошено 
згодом). Це означає, що демократія ХХ ст. була “коренізована” (у ній мова та інститути, 
а також нормативні ідеали були основою). Натомість наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.  
“коренізація” почала занепадати або її не брали до уваги, особливо коли принципи 
демократії почали апробувати на незнайомому ґрунті. 
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“вето-коаліцію” проти політики уряду/адміністрації президента (залежно 
від форми правління), ніж організувати позитивну більшість. Зокрема, 
роль участі громадян змінилася зі здійснення демократичної волі через 
вибори на “демократію відмови” від дій уряду. Влада народу – це право 
вето. Тому демократична система влади (урядування) більше не визна-
чається винятково як процедура авторизації та легітимації. Її структура 
визначена як постійна конфронтація різних типів вето від різних соці-
альних груп, а також економічних і політичних сил.

П. Росанваллон виокремлює три форми такої негативної або контр-
демократії: 1) люди – як “сторожові пси”; 2) люди – як “вето-гравці”;  
3) люди – як “судді”. Якщо люди позиціонуються як “сторожові пси”, 
то вони діють у двох напрямках: 1) засуджують урядові та ділові за-
ходи, наприклад, шляхом демонстрацій проти використання атомної 
енергії або великих інфраструктурних проектів (наприклад, проти про-
екту нового головного вокзалу в Штутгарті); 2) створюють та публікують 
контрекспертизи, дають паралельну правову оцінку поряд з державними 
органами. Якщо люди позиціонуються як вето-гравці, тоді вони можуть 
просто відмовитися співпрацювати чи підтримувати дії уряду: у цьому 
плані політична більшість має роль забезпечення загальної легітимності 
й існує протягом законом встановленого періоду, а соціальна більшість 
відіграє роль уможливлення прийняття конкретних дій (як приклади, 
реформа системи соціального забезпечення потребує підтримки принай-
мні найбільш потужних соціальних груп; невдача заходів запровадження 
зеленого/екологічного палива у Німеччині). Також у цьому ракурсі людей 
варто трактувати як “моральну силу” народу чи суспільства. Одним з 
прикладів цього була відставка колишнього міністра оборони ФРН Карла 
Теодора фон Гуттенберга. Але випадок Гуттенберга також показує те, що 
негативна влада народу – не завжди влада більшості. Нарешті, роль на-
роду як “суддів” є своєрідним розширенням ролі народу як “сторожових 
псів”. Це, наприклад, проявляється в участі людей у ролі присяжних 
у судах, в залученні людей у громадянські панелі тощо. “Судді” діють 
більш нейтрально чи раціонально, аніж виборці. Примітно, що три форми 
участі громадян у політичному процесі зросли за останні два десятиліт-
тя. Тому теза про занепад “ідеї громадянства”, яку часто репрезентують 
прихильники концепту постдемократії, має бути відкинута. Скоріше 
відбувається “зміна” демократії, хоча вона й позначена деліберативним 
чи дорадчим “розворотом”.

Друга тенденція демократичної інновації – це розвиток нових де-
мократичних інститутів, а також переосмислення ролі чинних (кла-
сичних). Наприклад, дуже важко (не лише сьогодні, а й завжди) іден-
тифікувати/зіставити результати виборів із волею народу. Особливо це 
помітно у випадку фундаментального протиріччя під час демократичних 
виборів між принципом обґрунтування/юстифікації та методом при-



 221Рівні, різновиди та концепти демократії і демократизації

йняття рішень. Ці протиріччя зменшилися за останні два десятиліття, 
оскільки функція виборів втратила сакральний зміст. Однак теоретичне 
ослаблення значущості виборів є тільки підготовчим кроком радикальної 
зміни самого сенсу демократії. Наприклад, замість передбачуваної і про-
блемної форми використання виборів як засобу створення “демократичної 
волі” П. Росанваллон пропонує “нові” форми демократичної легітимності:  
1) неупередженість; 2) рефлективність; 3) близькість.

У зрізі неупередженості вчений звертається до незалежних регулю-
ючих органів, які діють без урядового/владного контролю. Для цього 
він згадує приклади минулого – американську Комісію з торгівлі між 
штатами, Європейський центральний банк. Річ у тім, що безпартійні 
експерти в таких установах гарантують раціональність і точність рі-
шень, створюють свого роду “вихідну легітимність”, яка підтримується 
громадською думкою. Паралельно відбувається зміна концепту суверені-
тету, яка означає перехід від старої форми правління багатьох до нового 
більш абстрактного розуміння суверенітету, як ідеї неупередженості. 
Ми є свідками кульмінації тривалого процесу дисінкорпорації поняття 
“суспільне благо” і “загальна воля” – це збільшило значимість катего-
рії “неупередженість” як вираження негативної спільності, а з нею і 
важливість судової влади. Висновок нового розуміння демократичного 
суверенітету – те, що рішення безпартійних експертів більш легітимні, 
аніж обраних представників.

Що стосується рефлективності, то П. Росанваллон оновлює “стару” 
ідею про ліберальний страх перед тиранією більшості. Інституціоналі-
зація рефлективності є засобом, що запобігає тиранії, та засобом для 
збільшення соціального контролю обраних представників. Саме тому 
рефлективність слугує перевіркою виборчої демократії на рівні питань 
про справедливість або навіть конституційність рішень. Особливо вагомим 
інститутом нових (рефлективних) демократій потрібно вважати консти-
туційні суди, авторитет яких зріс за два останні десятиліття. Конститу-
ційні суди – представники “народу як принципала”, але не “виборчого 
народу”. Оскільки старі соціополітичні поділи (наприклад, капітал-пра-
ця) зникають у більшості західних суспільств, то не партійність й влада 
більшості повинні бути центральними рисами демократичного порядку, 
а захист різноманітності. Але у цьому ракурсі конституційні суди мають 
бути максимально незалежними від партійної політики. Це відповіда-
тиме традиції ліберальної думки, де конституційний суд задуманий як 
“противажна влада демократії”.

Зауваження П. Росанваллона про близькість є більш дифузними. Річ 
у тім, що близькість не пов’язана з певними інститутами або установами: 
швидше йдеться про соціальні очікування з приводу поведінки тих, хто 
урядує. З цього випливає такий вимір демократичного універсуму, як 
творення демократичного мистецтва управління. Мовиться про щось на 
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кшталт близькості політиків до звичайних людей, з одного боку, та про 
повагу до відмінностей між собою, – з іншого. Саме тому близькість озна-
чає особливі відносини між державою та суспільством, які полягають у 
тому, щоб виявляти взаємну увагу, вдячність й співчуття. Це ідея новіт-
ніх вертикальних відносин між громадянами, яких вони (громадяни) до-
тримувалися незалежно від національності чи свого соціального статусу.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Що таке концепт демократії? 
	 Які є докласичні, класичні та новітні концепти демократії? 
	 Які інституційні ознаки властиві для новітніх концептів демократії?
	 Що таке мінімалістське/вузьке і максималістське/широке трактування 

демократії?
	 Окресліть атрибути консоціативної (спільнотної) демократії.
	 Означте електоральну (мінімальну) та ліберальну (повну) демократію.
	 У чому суть концепту “демократії з прикметниками”?
	 Опишіть відомі Вам спроби класифікації підходів до трактування демокра-

тії.
	 Схарактеризуйте концепт “гібридного режиму”. 
	 Які є типи гібридних режимів?
	 В чому різниця гібридного, змішаного та проміжного політичного режиму?
	 Що таке “захищена” і “лімітована” демократія? 
	 Що таке “демократія без держави”? 
	 Які ознаки “вбудованої” і “дефектної” демократії? 
	 Що таке “частковий режим”?
	 Розкрийте сутність типів дефектної демократії.
	 Окресліть причини формування різних типів дефектної демократії.
	 Що таке ліберальна, напівліберальна та ілліберальна демократія?
	 Що таке консолідація демократії та консолідована демократія?
	 Які ознаки “доброчесної” та “порочної” інституціоналізації демократії?
	 Розкрийте параметри “негативної” та “позитивної” консолідації демократії.
	 В чому суть концепту постдемократії? 
	 Розкрийте зміст моделі постдемократії К. Крауча.
	 Яка відмінність демократії та постдемократії?
	 Що таке “інноваційна теорія демократії”?
	 Що таке “застережлива”, “постелекторальна” та “віртуальна” демократія?
	 Що таке “транскордонна” та “постмодерністська” демократія?
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ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ  
ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

5.1. Порівняльний аналіз ефективності та якості 
демократії: дефінітивні параметри.

5.2. Ефективність демократії (демократизації) крізь 
призму верховенства права.

5.3. “Рейтинг демократії” як інструмент порівняльного 
аналізу якості демократії у світі.

5.4. “Демократичний барометр” як інструмент оці-
нювання якості демократії у світі.



Основні поняття: політичний режим, демократія, демокра-
тизація, ефективність і якість демократії, мінімалістське 
та максималістське трактування демократії, електораль-
на демократія, процедурна та процесуальна частина визна-
чення якості демократії, концептуальні компоненти та 
індикатори якості демократії, політична демократія, по-
ліархія, операціоналізація якості демократії, атрибути 
якості (“внутрішні/вбудовані”, “зовнішні/невбудовані”), 
індекс ефективної демократії, права і можливості людей, 
верховенство права, “категоріальна бімодальність”, мо-
дель безперервних даних, “сила людини”, персональні свобо-
ди, політичні свободи, “омани” демократією, номінальна 
демократичність, обмежені та необмежені автократії, 
ефективні та неефективні демократії, множинність (або 
плюралізм) концептів, “сфокусоване” та “всеохоплююче” 
визначення демократії, “Рейтинг демократії”, ліво-правий 
“трансідеологічний” підхід, зв’язок “свобода – рівність – 
ефективність”, “сектори” суспільства (політика, гендер, 
економіка, оточення, знання та здоров’я), демократії 
дуже низької та низької, середньої, високої та дуже ви-
сокої якості, “демократичний барометр”, “система влади 
людей”, “система влади людей, через людей і для людей”, 
проміжний варіант трактування демократії, “система 
влади людей і через людей”, принципи демократії, зв’язок 
“свобода – рівність – контроль”, горизонтальний контроль, 
вертикальний контроль, функції демократії, індекс якос-
ті демократії, індивідуальні свободи, верховенство права, 
публічна сфера, конкуренція (або змагальність), взаємні 
обмеження, урядові можливості, прозорість, участь, пред-
ставництво, процедура “найкращої практики”, “профілі 
демократії”, різновиди демократії, ліберальні й егалітар-
ні демократії, ліберальні та неліберальні, прямі та пред-
ставницькі, інклюзивні та ексклюзивні, федералізовані та 
централізовані, мажоритарні та консенсусні демократії.
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5.1. Порівняльний аналіз ефективності  
та якості демократії: дефінітивні параметри

Безпосередній розгляд концептів і різновидів демократії (як було 
зазначено в попередньому розділі) – вагоме завдання порівняльного по-
літологічного аналізу. Та все ж не можна оминути тієї очевидної осо-
бливості, що демократичні політичні режими не ідентичні: деякі з них 
більш демократичні, деякі з них менш демократичні. Іншими словами, 
деякі демократичні політичні режими більш ефективні або якісні, деякі – 
менш. З огляду на це, дуже вагомо окреслити, що у сучасній політичній 
науці розуміють під ефективністю та якістю демократії. Зрозуміло, 
можна говорити про якість демократії на основі її мінімалістського 
(електорального) трактування. Та все ж, якщо розглядати демократію 
у світлі її максималістського (ліберального і соціального) трактування, 
то очевидно, що деякі демократії більше відповідають ліберальним і/
чи соціальним цінностям, а деякі менше: деякі демократії більш якіс-
ні та ефективні, а деякі – менш. Особливо це помітно у науковому та 
політичному дискурсі з початку 90–х років минулого століття, коли 
дослідники та політики почали говорити про демократію як про “щось 
більше, ніж просто вибори”. З огляду на це, стало цілком зрозуміло, 
що мінімалістське трактування демократії (а про нього значною мірою 
йшлось у попередніх розділах) вичерпно не окреслює демократії як такої. 
Натомість розширення дефінітивної суті демократії є одним із найваго-
міших завдань сучасної політології. У цьому ракурсі, зі слів Г. Мунка, 
виникли судження та теоретизування з приводу того, що варто розуміти 
під ефективною та/чи якісною демократією [566]. 

Примітно, що більшість наявних сьогодні досліджень із проблема-
тики якості і/чи ефективності демократії зосереджені на розвинених 
країнах, які здійснили транзит до демократії не менше, ніж 20 років 
тому, а сьогодні, говорячи концептуальними термінами, становлять пе-
реважно випадки консолідованих демократій. Не будемо тут вникати 
у відмінність категорій “консолідовані демократії” та “демократії, які 
консолідуються” – це зроблено у попередньому розділі1, – замість цього 
запропонуємо зауваження Е. Робертса про те, що дослідження якості 

1  Деякі дослідники, зокрема С. Андрєєв, зазначають, що ідейні засади концепту 
якості/ефективності демократії похідні від міркувань про розмежування демократії та 
автократії, а також утворені на відокремленні консолідованих демократичних режимів 
від політичних режимів, які консолідуються (будучи в певному аналітичному ракурсі не-
консолідованими). Зрозуміло, що консолідовані демократії більш ефективні/якісні, аніж 
неконсолідовані демократії. Схожу думку свого часу запропонували Х. Лінц, А. Степан, 
Дж. Сарторі, С. Хантінгтон, Д. Растоу, А. Пшеворські, Л. Даймонд і М. Платнер. 
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демократії забезпечує нову “об’єднуючу тему компаративної політики”. 
У ній відбувається злиття класичної теорії демократії та порівняльного 
аналізу демократичних режимів сучасності. Як наслідок, забезпечується 
синтез доробків теоретичного плану до 1990 р. (наприклад, ідей Р. Даля, 
Й. Шумпетера, А. Хіршмана тощо) і доробків теоретично-емпіричного 
характеру після 1990 р. (їх частково було розглянуто у попередньому роз-
ділі). Цей особливий акцент отримує наголос у виникненні (формуванні) 
нових електоральних демократій у світі (найперше в посткомуністичних 
країнах) на початку 90–х років ХХ ст. та у диференціації їх (цих демо-
кратій) розвитку впродовж двох десятиліть.

Г. Мунк зазначає, що якість/ефективність демократії як предмет 
порівняльного аналізу політичних режимів сучасності – це “молода” 
(“підліткова” або “дитяча”) проблематика. Річ у тім, що до 1990 р., як 
зазначено вище, домінував мінімалістський підхід, у якому мало уваги 
приділялось категоріям ефективності та якості демократій, особливо 
в емпіричній площині. Лише нещодавно (наприкінці 1990 – початку 
2000 рр.) з’явились перші спроби концептуалізації та операціоналізації 
ефективності/якості демократії. Попри це, доробки варто розподіляти 
на дві групи: перші утворені на чинних концептах демократії – йдеть-
ся про наукові розвідки Г. О’Доннелла та Х. Варгаса-Куллелла; другі 
спрямовані на створення “незалежних” концептуальних ліній, які не 
мають (чи майже не мають) аналогів у порівняльній політології – йдеться 
про наукові розвідки Л. Даймонда та Л. Морліно [435], М. Бухлманна,  
В. Меркеля, Л. Мюллера і Б. Веселса, К. Велзела й А. Александера [654], 
С. Рінгена. Крім того, деякі вчені (наприклад, Е. Робертс і М. Барреда) 
оперують ідентичними причинно-наслідковими чинниками, як компара-
тивісти в аналізі політичних режимів сучасності, інші вчені (наприклад, 
С. Маззука [546]) пропонують нові теоретичні концептуалізації. Сьогодні 
ще дуже багато треба зробити для того, щоб звести наявні доробки у зрізі 
порівняльного аналізу якості та ефективності демократії до спільного 
знаменника. Річ у тім, що концептуалізація та причинно-наслідкове 
наповнення якості/ефективності демократії – взаємопов’язані інстру-
менти аналізу останньої як проблеми порівняльної політології. Загалом 
же огляд наукової літератури із приводу якості/ефективності демократії 
демонструє чимало теоретичних і/чи емпіричних особливостей. 

Перед тим як підійти до їхнього розгляду, зосередимось на репрезен-
тації самих досліджень якості/ефективності демократії у порядку їхньої 
появи. У 1997 р. з’явилась праця Е. Гріна й К. С. Леффа “Якість демокра-
тії: взаємна залежність маси й еліти у Чеській Республіці”; 1998 р. – до-
слідження М. Саварда “Терміни демократії” та Р. Роуза і Д. Чулла Шина 
“Якість незавершених демократій: Росія, Чеська Республіка і Корея у по-



 227Ефективність і якість демократії та демократизації

рівнянні”, Р. Роуза та К. Херпфера “Барометр нових демократій V: огляд 
12 націй”; 1999 р. – праці А. Лейпхарта “Патерни демократії”, Б. Бейкера 
“Якість демократії у розвиненому світі: як та чому її слід вимірювати”, 
Дж. Фоверейкера та К. Крзнаріча “Конституційний дизайн і порівняль-
на демократична ефективність”; 2000 р. – розвідка Дж. Фоверейкера та  
К. Крзнаріча “Вимірювання ефективності ліберальних демократій: ем-
пірична та концептуальна критика”; 2001 р. – розвідка Д. Делла Порти 
та Л. Морліно “Права і якість демократії в Італії. Дослідницький звіт”; 
2002 р. – праці А. Кайсера, М. Легнерта, Б. Міллера й У. Сіеберера 
“Демократична якість інституційних режимів: концептуальна основа” 
[512], Д. Альтмана й А. Переза-Лінана “Оцінювання якості демократії: 
свобода, змагальність й участь у вісімнадцяти країнах Латинської Аме-
рики” [368], Дж. Фоверейкера і К. Крзнаріча “Конституційний дизайн 
та демократична ефективність”; 2003 р. – дослідження Дж. Фоверейкера 
та К. Крзнаріча “Диференціація демократичної ефективності Заходу” 
та Л. Морліно “Якість демократії: покращення чи повалення? Вступ-
ні зауваження”; 2004 р. – напрацювання Д. Берга-Щльоссера “Якість 
демократій в Європі, заміряна через чинні індикатори демократизації і 
хорошого урядування”, В. Меркеля “Вбудовані і дефектні демократії”, 
Л. Морліно “Хороші та погані демократії: як здійснювати дослідження 
якості демократії”, “Що таке хороша демократія” [563]; 2007 р. – праця 
С. Рінгена “Для чого демократія: про свободу і моральну систему влади”; 
2008 р. – розвідка Д. Бітхама, Е. Карвальйо, Т. Ландмана та С. Вейра 
“Оцінювання якості демократії: практичне керівництво”; 2009 р. – праця 
Е. Робертса “Якість демократії у Східній Європі: публічні переваги та по-
літичні реформи”; 2010 р. – розвідка С. Маззуки “Доступ до влади проти 
здійснення влади: реконцептуалізація якості демократії у Латинській 
Америці”; 2011 р. – розвідки М. Бухлманна, В. Меркеля, Л. Мюллера 
та Б. Веселса “Демократичний барометр: новий інструмент вимірювання 
якості демократії і потенціал для порівняльних досліджень”, Д. Левіне і 
Х. Моліни “Якість демократії: сила і слабкість у Латинській Америці”, 
“Вимірювання якості демократії”, “Оцінювання якості демократії у Ла-
тинській Америці” тощо.

Усі дослідники, які займаються проблематикою якості/ефективності 
демократії, опираються на конкретну базову концептуалізацію демократії 
і лише на цій основі пропонують концепт якості/ефективності демокра-
тії. Деякі взаємні концептуалізації демократії та її якості є сумісними, а 
деякі несумісними – загалом вони варіативні. Так, одні науковці (напри-
клад, А. Лейпхарт) зазначають, що підвищення якості чи ефективності 
демократії передбачає демократизацію; інші (наприклад, С. Рінген та 
С. Маззука) показують, що така кореляція неправомірна; треті взагалі 
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стверджують, що концепт якості демократії повинен позиціонуватись 
як концепт демократії як такої (зокрема, Д. Альтман і А. Перез-Лінан,  
Е. Робертс, Д. Левіне та Х. Моліна). Ще більше відрізняються концеп-
туальні компоненти/складники якості демократії як теоретичної пло-
щини порівняльного аналізу: деякі науковці нагошошують на аспектах 
політичного процесу (С. Маззука, Д. Левіне та Х. Моліна), деякі – на 
синтезі процесу як субстанції та процесу як результату (більшість під-
ходів). Загалом кожний вчений пропонує свій власний набір компонентів 
у концепті якості/ефективності демократії. Проблема у тому, що деякі 
складники концепту якості демократії одних дослідників є складниками 
концепту демократії інших дослідників (наприклад, суверенітет у кон-
цепті якості демократії Д. Левіне та Х. Моліни та у концепті демократії 
Л. Морліно тощо). 

З-поміж базових ліній трактування демократії вчені найчастіше апе-
люють до концептів поліархії (Д. Альтман й А. Перез-Лінан), установле-
ної або консолідованої демократії (М. Бухлманн, В. Меркель, Л. Мюллер й  
Б. Веселс), мінімальної демократії (у процедурному/електоральному плані –  
Д. Левіне, Х. Моліна, Л. Морліно, Г. Мунк – чи в формальному/інсти-
туційному трактуванні – Е. Робертс і С. Рінген), стабільної демократії  
(А. Лейпхарт) й особливостей доступу до влади (С. Маззука). 

Унаслідок цього існує цілий набір визначень якості демократії1.  
Д. Альтман та А. Перез-Лінан під якістю демократії розуміють ступінь 
того, наскільки будь-яка поліархія актуалізує свій потенціал політичного 
режиму. М. Коппедж трактує якість демократії як відносний рівень де-
мократизації різних країн, які вже є поліархіями. Р. Патнем проводить 
паралель між якістю демократії та інституційною ефективністю (і, зокре-
ма, відповідальністю системи влади). Він зазначає, що якість демократії –  
це деякі об’єктивні міри та виміри підзвітності системи влади, а також 
ефективності її функціонування. Х. Лінц і А. Степан, застосовуючи у 
наукових доробках термін “якість демократії”, наголошують на якості 
політичного суспільства.

А. Лейпхарт через концепт якості демократії перевіряє ступінь де-
мократизації. Він зазначає, що термін “якість” стосується рівня того, 
наскільки політична система відповідає таким демократичним нормам, 
як представництво, підзвітність, рівність та участь. У цьому контексті 
подвійно наголошено: по-перше, на кількості принципів демократії; 
по-друге, на рівні того, наскільки політичний режим відповідає зазна-

1  Раніше дуже часто про якість/ефективність демократії говорили без наявних дефі-
ніцій. Це було частково властиво для ідей Х. Лінца й А. Степана, Б. Бейкера, Е. Гріна та 
К. С. Леффа, Р. Роуза та Д. Чулла Шина, А. Лейпхарта тощо.
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ченим принципам. І саме тому зрозуміло, що якість демократії зовсім 
не концептуалізована як дискретний феномен, який можна вимірювати 
у конкретний момент часу, проте як величина безперервного часового 
та національного розвитку, яка залежить від набору процесів, що де-
термінують те, чи політична система є представницькою, підзвітною, 
учасницькою та рівною для всіх громадян і груп.

Л. Морліно якість демократії позначає через процедури, зміст, а 
також результати демократії. Вчений зазначає, що будь-яке визначення 
якості демократії повинне чітко пов’язуватись не лише зі звичайними ха-
рактеристиками політичної системи, але й зі сутністю категорії “якість”. 
З огляду на це, вчений зазначає, що термін “якість” може означати:  
1) процедуру того, наскільки політична система та політичний процес є 
організованими; 2) контекст структури та політичного процесу режиму;  
3) результат діяльності/функціонування системи влади (особливо ви-
конавчої гілки влади). А тому зрозуміло, що феномен “якості” вносить 
елемент субстантивності до багатовимірного і диверсифікованого тракту-
вання політичної демократії1. З огляду на це, зрозуміло, що якість демо-
кратії може бути визначена як відносно стабільна та легітимна згода, яка 
погоджує базові принципи демократії – змагальність, участь та представ-
ництво – з підзвітністю і політичною рівністю. Це визначення, на думку 
С. Андрєєва, складається з двох частин: перша – процедурна – відображає 
обов’язковість зумовленості норм та принципів, які сумісні з загальними 
цілями демократії як системи урядування; друга – процесуальна – уточ-
нює те, в яких умовах та як ці ключові демократичні принципи діють/
впливають на політичний процес у той час, як керівники і керовані (еліта 
і маса) беруть участь у взаємних відносинах відповідальності в порядку 
забезпечення кращої якості демократії. С. Андрєєв виділяє три ракурси 
розуміння якості чи ефективності демократії: а) “відносно стабільна і 
легітимна згода” – це означає, що існує набір інституційних, колектив-
них і міжособистісних взаємодій/цінностей, якими демократія регулярно 

1  Із цього приводу Л. Даймонд і Л. Морліно пропонують три визначення якості: 
1) якість як процедура: “якісний” товар є результатом точного, контрольованого процесу, 
виконуваного відповідно до практики, а також повторювальних методів і часу; 2) якість 
як зміст: якість властива для структурних характеристик товару, таких як дизайн, 
матеріал, а також функціонування; 3) якість як результат: якість товару чи послуги 
опосередковано визначається рівнем задоволеності ними споживача. Накладаючи на них 
особливості функціонування демократії, очевидно, що якість демократії передбачає стан, 
коли політичний режим задовольняє очікування громадян стосовно системи влади (якість 
як результат); коли громадянам, групам/асоціаціям та спільнотам дозволено користуватись 
широкими свободами і бути політично рівними (якість як зміст); коли громадянство може 
оцінювати та осуджувати наслідки функціонування системи влади на підставі механізмів 
виборів (якість як процедура чи процедурна якість).
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та передбачувано оперує, а також, що демократію сприймає більшість 
населення конкретної країни як морально виправдану та політично на-
дійну систему; б) “існування конституційного правління” – це означає, 
що демократія керується лише принципами верховенства права (про це 
наголошують Б. Пауелл, Г. О’Доннелл, Б. Бейкер і Й. Шумпетер – вони 
довели, що “демократичний метод” не може існувати без примусу зако-
ну навіть у країнах, де немає писаних конституцій); в) “відповідність 
принципам і потребам громадянства”, “відповідальність активній участі 
у соціальному та політичному житті”. Інколи велике значення також 
відіграють окремі неформальні міри, наприклад, добровільна співпраця 
між громадянами і політичною елітою з метою забезпечити та поширити 
“демократичну гру” та демократизацію. 

Згідно з ідеями М. Бухлманна, В. Меркеля, Л. Мюллера та Б. Весел-
са, якість демократії – це ступінь наповнення та виконання на практиці 
головних демократичних принципів. У моделі Д. Левіне та Х. Моліни 
якість демократії перевіряє те, чи існують умови для ефективного функ-
ціонування процедурної демократії. С. Рінген зазначає, що якість демо-
кратії відображає цілі демократії, наприклад, у контексті забезпечення 
свободи. А Е. Робертс взагалі акцентує, що якість демократії показує 
функціонування демократії як такої (зокрема силу народного контролю 
за політичним процесом).

Унаслідок цього відрізняються і концептуальні компоненти й ін-
дикатори якісної чи ефективної демократії та її порівняльного аналізу. 
Найчастіше дослідники оперують категоріями/особливостями, які на-
лежать транзитології (науці, що досліджує перехідні політичні режими) 
та/чи консолідології (науці, що досліджує консолідацію політичних ре-
жимів). Як наслідок цього, індикаторами визначення ефективної/якісної 
демократії є процеси і наслідки демократизації. Також до уваги беруть 
такі особливості політичних режимів сучасності, як представництво жі-
нок, електоральна участь, захист меншин тощо. Для А. Лейпхарта інди-
каторами аналізу є представництво жінок у парламенті та в урядовому 
кабінеті, сімейна політика, явка виборців, співвідношення багатих та 
бідних, задоволеність демократією, дистанційованість системи влади, 
індекс корупції, дистанційованість виборців, всенародна підтримка уряду 
тощо. Для С. Валенсуели та Г. О’Доннелла індикаторами якості/ефек-
тивності демократії є факт відсутності так званих “зарезервованих до-
менів влади” (за військовими чи церквою) та горизонтальна підзвітність; 
для С. Хантінгтона й А. Пшеворські – ВВП і ВНП на душу населення, 
політична стабільність та стабільність режимів; для М. Гасіоровські та  
Т. Павера – демократична стійкість (консолідація) і час. Інколи по-
казником якості чи ефективності демократії (зокрема в Р. Інглхарта,  
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М. Басанеза й А. Морено, Р. Роуза та К. Херпфера) є задоволеність гро-
мадян функціонуванням демократичного політичного режиму. Проте 
такий індикатор не є тривалим та дуже часто є політичним. Крім того, 
він швидше свідчить про якість урядування, а не політичного режиму. 
Спрацьовує зауваження К. Санстейна про те, що завданням політики є 
не тільки імплементувати переваги громадян, а натомість вибрати серед 
них, а В. Пауелл та П. ДіМаджіо наголошують на тому, що вибір переваг 
громадян є “змагальним середовищем”. 

У цьому ракурсі (стосовно вимірювання якості демократії крізь 
призму цілісного набору індикаторів) цікаву методику запропонував  
С. Андрєєв. Учений зазначає такий момент (його підтримують більшість 
новітніх досліджень), що про якість демократій у світі можна говорити 
винятково стосовно випадків політичних демократій (але не усіх на-
явних політичних режимів сучасності), хоча б у їхньому мінімальному 
трактуванні1. Якість демократії – категорія, яку потрібно вживати у 
множині: якість політичного режиму майже ніколи не є ідентичною у 
всіх/різних типах демократії, бо вона ніколи не трапляється в однаковому 
аналітичному змісті у межах однієї політичної системи, а завжди роз-
біжна у різних конфігураціях і параметрах. Тому доцільно говорити про 
вимірювання не просто якості демократії, а якостей демократії (й навіть 
демократій – це підтверджено у “теорії часткових політичних режимів” 
Ф. Шміттера та В. Меркеля, а також у “теорії політичних субсистем”  
Н. Лахменна). Цікаво те, що серед індикаторів якості демократії було 
увиразнено такі: якість держави, якість політичного режиму, якість жит-
тя, якість суспільства тощо. Тобто відбулось формулювання методики на 
кросдисциплінарній основі: через поєднання політико-конституційних, 
соціально-економічних, соціетальних, адміністративно-бюрократичних 
вимірів якості демократії (кожний індикатор представлений своїми ана-
літичними маркерами). Тобто взято до уваги позиції політичних еліт і 
мас, а також процедурного та процесуального ракурсів функціонування 
демократичних політичних режимів.

Підхід С. Андрєєва інколи критикують за позаінституційний харак-
тер. Натомість Д. Альтман та А. Перез-Лінан індикаторами аналізу якос-
ті демократії бачать ефективні громадянські права, ефективну участь, 
ефективну змагальність (як у моделі поліархії Р. Даля). За словами  
К. Хілла, три зазначені виміри демократії ініціюються на підставі роз-

1  С. Андрєєв запропонував модифікований індекс поліархії (політичної демокра-
тії) – так званий “індекс демократизації”, який вимірюють за сімома індикаторами 
(у кожному індикаторі – по три вимірювальні маркери): 1) самоврядівна політика;  
2) вільні та чесні вибори; 3) виборні посадовці; 4) демократична конституція; 5) свобода 
вираження; 6) альтернативна інформація; 7) асоціаційна автономія. 



232 Розділ 5

ширення концепту поліархії Р. Даля. Унаслідок цього стає зрозуміло, що 
поліархія – обов’язкова, проте не достатня передумова якісної/ефективної 
демократії. Одночасно науковці зазначають, що є відмінність між такими 
категоріями, як “якість демократії” і “рівень демократизації” певного 
політичного режиму: вимірювання якості демократії повинне зважати 
на мінімальний рівень демократизації, тобто своєрідний процедурний 
мінімум демократії (за термінологією Р. Даля). Тому порівняння якості 
демократії не рівноцінне порівнянню рівня демократії, а натомість сто-
сується перевірки виконання нормативних стандартів, які властиві для 
демократії як такої. 

У М. Бухлманна, В. Меркеля, Л. Мюллера й Б. Веселса індикатори: 
змагальність, участь, представництво, взаємні обмеження конституційних 
повноважень, прозорість, верховенство права, урядові можливості тощо 
(про це детально йтиметься у наступних параграфах). Схоже (хоча за 
дещо іншими принципами) виокремлюють індикатори якості демократії 
Л. Даймонд та Л. Морліно: свобода, верховенство права, вертикальна під-
звітність, горизонтальна підзвітність, відповідальність, рівність, участь, а 
також змагальність (при цьому Л. Морліно у своїх дослідженнях опира-
ється лиш, переважно, на горизонтальну та вертикальну підзвітність, а 
також верховенство права). Д. Левіне і Х. Моліна аналіз якості демократії 
проводять на основі таких індикаторів: електоральні рішення, участь, 
підзвітність (вертикальна, соціетальна та горизонтальна), суверенітет, 
відповідальність тощо. С. Маззука опирається на ракурси горизонтальної 
підзвітності і “веберівського” трактування бюрократії; С. Рінген – на силу 
демократичних інститутів та правоздатність у плані прийняття політич-
них рішень; Е. Робертс – на електоральну підзвітність. Індикаторами 
якості демократії Ю. Чу, М. Хуанг і Ю. Чанг (модифікуючи методику 
проекту “Азійський барометр”) вважають “законопослушну” систему 
влади і боротьбу з корупцією, змагальність, виборчу участь, політичний 
інтерес, політичну дієвість/ефективність, вертикальну підзвітність, го-
ризонтальну підзвітність, свободу, рівність, відповідальність. Загалом, 
з огляду на показану диференціацію, очевидно, що концептуалізація 
якості й ефективності демократії є надто ідеократичною. 

Ускладнена також й операціоналізація якості/ефективності демокра-
тії. С. Андрєєв зазначає, що є два принципові варіанти вимірювання якос-
ті демократії. Перший із них фокусується на політичному режимі (по суті, 
“per se”) та намагається виміряти “рівень демократичності” порівняно з 
іншими формами політичних режимів (на підставі застосування різних 
відносних й абсолютних шкал). Другий із них зосереджений на різнома-
нітності соціополітичних процесів, коли до уваги беруть демократичну 
ефективність системи влади (урядування), громадянського суспільства 
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та політичних інститутів. Разом із тим (про це йтиметься у наступних 
розділах), інколи демократії менш ефективні за деякими соціально-еко-
номічними показниками, ніж автократії або змішані/гібридні політичні 
режими (чи системи загалом). Розуміючи, що ефективність політичного 
режиму і демократії – це різні ракурси порівняльного політологічного 
(й кросдисциплінарного) аналізу, наполягаємо на тому, що ефективність 
демократії може бути проаналізована тільки винятково стосовно демо-
кратичних режимів та тільки тоді, коли чітко відомо, що мовиться саме 
про демократії тощо (хоча є різні спроби оцінювання якості та ефектив-
ності демократії – про це йтиметься нижче). Також слід зазначити, що 
існують “внутрішні/вбудовані” і “зовнішні/невбудовані” атрибути якості 
політичних режимів (це стосується не тільки якості демократії). “Вну-
трішні/вбудовані” атрибути у контексті якості демократії пов’язані зі 
“спостереженнями” політичних принципів демократії, конституційного 
типу політичної системи (системи правління і управління), рівня коруп-
ції, рівня внутрішньої політичної стабільності та насильства. “Зовнішні/
невбудовані” атрибути у контексті якості демократії окреслено такими 
параметрами, як позиція держави на міжнародній арені, її економічні 
та/або фінансові відносини з іншими державами та міжнародними ор-
ганізаціями. Загалом потрібно розуміти, що політичний режим складно 
аналізувати у показниках якості/ефективності відокремлено від держави, 
громадянського суспільства, міжнародного оточення. Дуже вагомо, що 
більшість науковців поєднують внутрішні та зовнішні показники якості 
та ефективності політичних режимів, зокрема демократичних: це про-
демонстрували на підставі індикаторів аналізу якості/ефективності демо-
кратії різні дослідники. Зокрема, А. Лейпхарт апелює до таких змінних 
порівняльного аналізу, як виборча явка (або явка виборців), представни-
цтво жінок, сімейна політика, співвідношення багатих–бідних, інфляція 
та економічне зростання. Б. Пауелл апелює до змішування таких змінних, 
як державна стабільність і насильство за участю громадян.

Разом із цим, очевидно, що дуже розмитою досі залишається розділь-
на межа між демократіями й недемократіями (автократіями). З огляду 
на це, А. Лейпхарт (2011 р.) зазначив, що він не впевнений, де точно 
перебуває “мінімальний поріг” інституційної демократії. Тому виникають 
проблеми дослідження якості/ефективності демократії у деяких країнах. 
З цього приводу Д. Левіне і Х. Моліна на прикладі сучасної Венесуели 
(початку ХХІ ст.) зазначають, що вона коливається між трактуванням її 
як демократії низької якості та недемократії. Тому очевидно, що інколи 
концепт якості демократії є нерелевантним. Подібні висновки інколи 
наводять у випадку трактування Молдови та України тощо (очевидно на 
підставі існуючих визначень рівня демократії та автократії у світі, про 
які йшлось у попередніх розділах посібника).
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Саме з огляду на це, дослідники переважно погоджуються з приводу 
того, що про якість демократії можна говорити лише тоді, коли країна 
насправді є демократичною (чи коли демократія у країні працює на 
практиці, чи на підставі “категоричного факту” існування демократії у 
конкретному кейсі). Натомість аналіз недемократичних країн на предмет 
якості демократії створює наукові небезпеки, адже до якості демократії 
часто залучаються зовсім інші та вагоміші (у плані демократичності) 
параметри, аніж під час простої перевірки того, чи країна є демократич-
ною. Унаслідок цього можлива підміна понять. Саме тому спрацьовує 
зауваження А. Пшеворські про те, що завжди потрібно порівнювати 
демократії та недемократії.

Отож, Г. Мунк наголошує, що потрібно запропонувати уніфікований 
підхід до аналізу якості/ефективності демократії, що був би похідним/
відправним від єдиного і комбінованого концепту демократії – але та-
кого концепту, що можна застосувати до всіх країн світу. Основою для 
такого концепту, згідно з зауваженням вченого, має бути мінімалістське 
трактування демократії на підставі ролі та якості виборів. Річ у тім, що 
роль виборів у демократії в тому, що це неподільний спосіб доступу до 
владних посад, а якості виборів у демократії в тому, що вони відбувають-
ся за відсутності насильства і махінацій, ґрунтуються на всезагальному 
праві голосу та свободі незалежного вибору. Після того, як окреслено 
мінімальні демократії, відбувається перевірка того, наскільки вони є 
ефективними. У цьому моменті відбувається розширення концепту демо-
кратії – на основі формування висновків (через різні аналітичні ракурси, 
індикатори й операції) про якість демократії. Тобто відбувається пере-
вірка того, чи електоральна демократія може бути розширена на підставі 
її якості/ефективності до інших (більш широких або максималістських) 
різновидів/концептів демократії. 

Отже, тут помітне одне досить суттєве методологічне непорозуміння: 
не зажди існує згода з приводу рівності між електоральною демократією 
та демократією як такою. Демократію розуміють насамперед як той по-
літичний концепт, який стосовно держави привносить цінності політичної 
свободи та політичної рівності. Демократія – цінність політичної свободи 
у тому сенсі, що ідеалом демократії є такий момент, коли кожна особа 
живе в системі влади і законів, які прямо чи опосередковано впливають 
на людину, а також у тому, що кожна особа вільна від політичного домі-
нування. З цього приводу Ж-Ж. Руссо зазначає: свободу треба розуміти як 
“підпорядкування самостійно установленому закону”, що є “серцевиною” 
демократії. Більше того, демократія зовсім не може бути відділена від 
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принципу політичної рівності, оскільки кожна особа, що підпорядкову-
ється чинній системі влади, має однакові вимоги з приводу політичної 
свободи, а тому преференції всіх людей однакові. Ось чому ефективно 
спрацьовує ідея Х. Кельзена про те, що “демократія … є синтезом ідей 
свободи та рівності” (згодом ця ідея була доповнена у доробках Н. Боббіо, 
Р. Даля, Д. Бітхама, Р. Белламі, М. Хансена, А. Пшеворські). 

Радикальний ідеал було продемонстровано у більшості електоральних 
демократій світу, проте на практиці ідеал та політичні інститути не за-
вжди сумірні. Саме з цього приводу дослідник Н. Боббіо зауважує про 
“проміжок між демократичними ідеалами та актуально чинною демо-
кратією”, унаслідок чого дуже часто виникають “зруйновані обіцянки” 
демократії. Р. Даль теж розрізняє в демократії ідеал й актуальний стан 
справ (такий ідеальний стан справ він іменує “поліархією”). Як наслідок, 
очевидно, що сьогодні “демократичний ідеал” є “радикальним ідеалом” –  
він корелюється у паралелі електоральних/мінімалістських та максима-
лістських демократій. Перші свідчать про мінімальну демократичність, 
а другі спрямовують до оцінювання якості/ефективності розширення 
демократії у певний “ідеальний максимум”. А все це, наприклад, означає 
(про це йшлось у попередніх розділах), що електоральна модель демокра-
тії не є обов’язково ліберальною, консолідованою або ж соціальною – бо 
вона може бути й ілліберальною або ж перебувати у стадії консолідації. 
Таку думку не повною мірою підтримують класики теорії політичних 
режимів, зокрема Р. Даль та Н. Боббіо, тим не менше, її обґрунтовано в 
ідеях Х. Кельзена, Й. Шумпетера, С. Ліпсета, Дж. Лакіна тощо.

Іншими словами, Г. Мунк пропонує доповнювати базовий критерій 
електоральної демократії додатковими критеріями. Чим більше країна, 
яка є електоральною моделлю демократії, виконує додаткові критерії 
демократії, тим більш ефективною моделлю електоральної демократії 
вона є. Якщо електоральна демократія не виконує жодних додаткових 
критеріїв демократії, вона все ж залишається електоральною демокра-
тією, хоча і зовсім неефективною. З огляду на це, цікаві зауваження 
зробили Л. Даймонд та Л. Морліно: поглиблення якості демократії – це 
морально позитивне та, імовірно, імперативне явище; реформування з 
прицілом на підвищення якості демократії є природним, коли демократія 
прагне досягнути “широкої” і “тривалої” легітимності (яка позначаєїї 
консолідацію); усталені/консолідовані та апробовані часом демократії 
також зобов’язані реформуватись, якщо вони намагаються вирішувати 
накопичені проблеми громадського невдоволення та/чи розчарування. 
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5.2. Ефективність демократії (демократизації)  
крізь призму верховенства права

Дуже важливим теоретико-методологічним ракурсом дослідження де-
мократії є оцінювання того, наскільки остання сприяє розширенню мож-
ливостей людей (як її головного носія). З огляду на це, доволі цікавим 
компаративістським інструментом може бути конструювання “індексу 
ефективної демократії” і його верифікація на певних індикаторах демо-
кратії у різних країнах. Зростання кількості демократичних політичних 
режимів протягом “третьої хвилі” демократизації, а також в окремих 
країнах протягом так званої “четвертої хвилі” демократизації (або ж про-
довження “третьої хвилі” демократизації) спричинило звернення значної 
академічної уваги на нові демократичні держави за межами західного 
світу [357, 358]. Але незабаром вчені зрозуміли, що якість більшості 
нових демократій значно відрізняється від зразків, які імплементовані 
у західних демократіях. Внаслідок цього стало очевидно, що поділ між 
повними (або ж ліберальними) та частковими (або ж дефектними) демо-
кратіями є настільки ж вагомим, як раніше поділ поміж демократіями, 
а також автократіями. Саме внаслідок цього з’явилось чимало концептів 
та типологій демократії, серед яких проаналізовано (зокрема у попередніх 
розділах) “гібридні режими”, “дефектні”, “ліберальні”, а також “консолі-
довані” демократії тощо (спектр теорій корелюється від мінімалістських 
у Й. Шумпетера до максималістських у Б. Барбера).

Сьогодні все частіше відомі західні політологи зауважують, що 
здатність держав забезпечувати верховенство права і контролювати 
корупцію є головним чинником виокремлення ефективних і неефек-
тивних демократій. Про це, наприклад, зазначають Г. О’Доннелл [580],  
М. Воррен [653], Р. Роуз, К. Велзел та А. Александер [654]. Запропо- [653], Р. Роуз, К. Велзел та А. Александер [654]. Запропо-, Р. Роуз, К. Велзел та А. Александер [654]. Запропо- [654]. Запропо-. Запропо-
новано навіть підходи, у яких проведено чітку дихотомію між ефектив-
ними (ліберальними) і неефективними (дефектними) видами демократій. 
Проте більшість із них у цьому контексті стикається із проблемою, яка 
описана як “категоріальна бімодальність”. На її основі тій або іншій 
країні присвоюють оціночні недоліки, які впливають або не впливають 
на те, як розвивається демократичний режим. На противагу такому під-
ходу, К. Велзел, Р. Інглхарт та Х. Д. Клінгеманн 2003 р. у праці “Теорія 
людського розвитку” запропонували модель безперервних даних з при-
воду впливу державних недоліків на вироблення градуйованого індексу 
“ефективності демократії”. Цей індекс знецінює рівень демократії певної 
країни за умови, коли в ній не виявлено верховенства права. Внаслідок 
цього виокремлюють два полюси ефективності демократій: на одному 
розташовані повністю ефективні демократії, на іншому – автократії та 
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повністю неефективні демократії. Між полюсами є градація [655]. Проте, 
за словами Р. Едкока і Д. Колліера, а також Г. Гоертза, такому підходу 
бракує концептуальної повноти та цілісності. Повторну спробу зроблено у 
праці К. Велзела й А. Александера “Вимірювання ефективної демократії” 
2008 р. (у зрізі порівняльного аналізу 150 країн світу).

Концептуалізація ефективної демократії відбувається з огляду на 
те, що ця модель політичного режиму в буквальному сенсі означає “уря-
дування людей”, про що зазначають такі дослідники, як С. Макферсон, 
Б. Холден, Д. Філпотт, С. Фінер, А. Сен, А. Арбластер, М. Канован і  
М. Воррен. Демократія характеризується у зрізі розширення “людсько-
го начала” тим моментом, що вона обмежена розробкою та прийняттям 
правових норм. А це найперше передбачає, що людину трактують у 
концептах демократії як “демократичного громадянина”, внаслідок чого 
людина є “очевидцем своїх прав”. Людина практикує персональні свободи 
у приватному житті та політичні свободи – у публічному. Внаслідок цьо-
го “сила людини” у демократії позиціонується як концептуальне ядро, з 
якого формуються всі інші змістовні виміри демократії. Втім, є висновок, 
що запропонований у проекті “World Values Surveys”: частіше за все зви-
чайна людина пов’язує демократію з можливістю бути власником свого 
життя, а також з процвітанням та соціальною справедливістю. На цій 
основі у різні історичні періоди саме сила людини відіграла найбільшу 
роль у транзиті до демократії. Практично в кожному концепті демократії 
права людей визначено як дефінітивні атрибути демократичності.

Саме на цій основі останнім часом відбувається конструювання такої 
моделі демократії, в якій сама демократія позиціонується як розширена 
теорія людського розвитку, а також як умова перетворення людей в 
агентів управління своїм власним та суспільним життям. Таку модель 
демократії сьогодні трактують як “концепт ефективної демократії”. 
Головними представниками зазначеної ідеї є такі науковці: А. Сен,  
К. Велзел, Р. Інглхарт, Х. Д. Клінгеманн [655]. Головний принцип 
концепту – позиціонувати демократію як інституційний компонент 
задля розширення прав і можливостей людей у контексті оперування 
неінституційних важелів цього процесу (найчастіше неінституційні 
важелі розуміють як економічні та культурні чинники, наприклад, 
учасницькі ресурси чи громадські навики1). 

У такому ракурсі нас найбільше цікавлять саме ті концепти, які ви-
никають крізь призму “сили людей” та “всезагальних прав”. Доцільно 
виокремлювати два різні варіанти “омани” демократією (крізь призму 

1  Вони стали основою конструювання відповідних концептів демократії, зокрема “учас-
ницької демократії” С. Пейтмана, “деліберативної демократії” Ю. Хабермаса, “космополітичної 
демократії” Д. Хелда тощо.
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концептів демократії): 1) електоральний редукціонізм; 2) невпорядкова-
ний еклектизм. Перший стосується випадків, коли науковці лімітують 
значення демократії проведенням регулярних та змагальних виборів: ре-
дукціонізм полягає у тому, що люди мають можливість використовувати 
лиш один інструмент свого владного впливу. Другий передбачає страте-
гію, у якій вчені визначають демократію на підставі набору інститутів 
та інституційних рис, але без впорядкування цих атрибутів за їхньою 
інструментальною цінністю через вплив людського потенціалу. Тим не 
менше, дослідники зазначають, що такий двовекторний підхід до аналізу 
демократії дефінітивно лімітує останню винятково політичними виміром 
її сутності. Проте не можна оминути трактування демократії як ідеї “на-
родної участі” у політиці на підставі виокремлення феноменів “особистої 
автономії”, “самовизначення” та “людського фактора”. З огляду на це, стає 
цілком очевидно, що демократія повністю розширюватиме можливості 
людей тільки тоді, коли вона не інституціоналізуватиме особисті права у 
тому ракурсі, як це має місце у випадку політичних прав. Тому, зі слів  
К. Велзела й А. Александера, дефінітивно-первинну основу демократії аку-
мулюють політичні й особистісні права людини та громадянина. На другому 
(вторинному) місці переважають такі ракурси, як політичний плюралізм, 
незалежність судової влади та горизонтальна/вертикальна підзвітність. 
У якісному відображенні це означає, що кожна інституційна особливість 
демократії є інструментальною стосовно операцій із правами людей.

Проте операціоналізація та інституціоналізація “сили людей” є фе-
номеном із власною градацією. На цій підставі градуйованою повинна 
бути і демократія. Таку ідею у підході К. Велзела й А. Александера було 
доведено на основі еквівалентного виокремлення п’яти політичних та 
п’яти особистісних прав людини. Особистісні права людини: право ви-
бору того, як заробляти та витрачати власні гроші; право вибору чому 
навчатись і до яких саме ресурсів інформації звертатись; право вибору 
релігійних переконань; право вибору місця проживання; право вибору 
способу життя. Політичні права людини: право/свобода громадського 
висловлення своїх політичних уподобань; право чи свобода на захист 
чиїхось політичних уподобань, мобілізацію ресурсів за їхню підтримку; 
право/свобода проведення судового нагляду за порушення державою 
людських прав; право балотуватись на державні посади; право вільного 
голосу, рівноцінного значення з іншими у процесах виборів, ініціатив і 
референдумів. Кількість прав може суттєво змінюватись, але значимість 
кількісного переліку в цьому ракурсі є вторинною, адже головна ідея 
полягає у тому, що доки існує можливість переліку прав людини, доти 
демократія може бути диференційована. Якщо “сила людей” у контексті 
виконання всіх прав забезпечена, потрібно говорити про максимально 
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ефективну демократію; якщо не виконуються жодні особистісні або ж 
політичні права, потрібно говорити про мінімальну ефективність демо-
кратії. К. Велзел і А. Александер запропонували інтервальну шкалу в 
межах від “0” до “100” балів, на основі якої можна оцінювати ефектив-
ність демократії (пропорційно до кількості реалізованих особистісних і 
політичних прав людини та громадянина).

У запропонованій моделі “50” балів відіграє роль “роздільної/поро-
гової” межі в оцінюванні ефективності демократії. Якщо країна отримує 
до “50” балів, то тоді вона потрапляє у категорію, де більшість прав не 
виконується, тобто “силу людей” оцінено як обмежену. Такі країни озна-
чено як автократичні (більш автократичні). З іншого боку, всі країни, які 
отримують понад “50” балів, класифікують як такі, що є демократичними 
(або більш демократичними). “25” і “75” балів позначають ті ситуації, 
коли країни розраховують як більш/менш демократичні чи автократичні: 
1) “0–24” бали – більш повні автократії; 2) “25–50” балів – менш повні 
автократії; 3) “51–75” балів – менш повні демократії; 4) “76–100” балів –  
більш повні демократії. Умовно варто зазначити, що “0” і “100” балів –  
це відповідно абсолютні автократії й абсолютні демократії. Науковці 
зауважують, що існують особливості, які визначають демократію, а є 
специфічні особливості, які детермінують ефективну демократію. На-
родні права – це центральна дефінітивна особливість демократії, саме 
тому вони визначають номінальну демократичність. Навіть, якщо всі 
запропоновані права застосовують у тій або іншій країні, це ще зовсім не 
означає, що ці права ефективно поважають, бо ефективність потребує не 
тільки юридичної обов’язковості норм з втілення народних прав. У цьому 
випадку головним є зважання на верховенство права, яке демонструє 
наскільки номінальність трансформується в ефективність демократії. 
Утім, верховенство права треба трактувати як урядування, пов’язане 
із правовими нормами у тому порядку, як це визначено законом. Це 
означає, що верховенство права не є винятковим атрибутом демократії. 
Тобто уряд не повинен бути демократичним, щоб бути прив’язаним щодо 
закону. Ця інтерпретація не дихотомізує політичні режими на демокра-
тичні й автократичні, а лише виокремлює необмежені уряди (чи системи 
влади) від обмежених. Річ у тім, що, починаючи від епохи “освіченого 
абсолютизму”, в центрі уваги ракурсу верховенства права перебуває об-
межений, а не демократичний уряд. Лише в республіканській традиції 
верховенство права почали трактувати як елемент означення демократії: 
при чому в зрізі поділу влади на гілки, незалежності судової влади, іс-
нування громадянських прав і свобод.

Загалом, у такому концепті демократії прийнято міркувати про те, що 
народні права та верховенство права є окремими елементами політичних 
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режимів. А тому ці два патерни за своєю суттю релевантні один щодо 
одного: права стають більше значущими за допомогою закону і пов’язаних 
з ним інституційних практик. Унаслідок цього значення верховенства 
права стає все більш важливим. Інтеракція народних прав і верховен-
ства права переростає у концепт ефективної демократії. Значення ж 
верховенства права полягає у тому, що воно обмежує ймовірність запро-
вадження ідей довільного використання влади – анархії та деспотизму. 
До конструкції народних прав належать дві розглянуті візії останніх – 
політичні й особистісні права. Натомість, до конструкції верховенства 
права входять такі елементи: процедурна регулярність і “приручення”/
боротьба з корупцією.

Далі К. Велзел і А. Александер використовують вже існуючі доробки 
з приводу оцінювання народних прав і верховенства права: у першому 
випадку – дані організації “Freedom House”, у другому – дані Світового 
банку про ефективність урядування, де одним з елементів аналізу є верхо-
венство права [516]. Усі показники трансформують (на підставі методів 
нормалізації та головних компонентів) у показники за шкалою від “0” 
до “100” балів (тут верховенство права розраховують за шкалою від “0” 
до “1” бала із кроком “0,05” бала).

На підставі аналізу 150 країн світу, К. Велзел та А. Александер ви-
окремили чотири типи політичних режимів: 1) обмежені автократії 
(від “0,5” до “1” бала за рівнем верховенства права та від “0” до “50” –  
за “силою людей”, тобто за наділенням народними/демократичними 
правами) – Саудівська Аравія, Сінгапур, Кувейт, Малайзія, Йорданія, 
Туніс, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Мальдіви, Катар та інші;  
2) необмежені автократії (від “0” до “0,5” бала за рівнем верховенства 
права та від “0” до “50” – за демократичними правами) – Афганістан, 
Ірак, Північна Корея, Узбекистан, Таджикистан, Ангола, Камерун, Бі-
лорусь, Киргизстан, Росія, Вірменія, Непал, Пакистан, В’єтнам, Куба, 
Сирія, Китай, Іран, Алжир, Єгипет та інші; 3) неефективні демократії 
(від “0” до “0,5” бала за рівнем верховенства права і від “50” до “100” – 
за демократичними правами) – Венесуела, Грузія, Індонезія, Парагвай, 
Колумбія, Македонія, Еквадор, Болівія, Перу, Бразилія, Індія, Мексика, 
Аргентина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Таїланд тощо; 4) ефективні 
демократії (від “0,5” до “1” бала за рівнем верховенства права, а також 
від “50” до “100” – за демократичними правами) – це Хорватія, ПАР, 
Кірибаті, Намібія, Південна Корея, Греція, Тайвань, Естонія, Латвія, 
Литва, Чехія, Угорщина, Словенія, Польща, Італія, Ізраїль, Уругвай, 
Чилі, Японія, Іспанія, Франція, Бельгія, США, ФРН, Австралія.

Найвищі (та умовно максимальні) демократичні права притаманні для 
таких країн – Маршалові острови, Кірибаті, Коста-Ріка, Іспанія, США, 
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Бельгія, Канада, Ісландія, Швейцарія, Нова Зеландія, Норвегія, Фін-
ляндія, Швеція. З іншого боку, найнижчі демократичні права властиві 
таким країнам, як Бірма, Північна Корея, Туркменістан, Лівія, Куба та 
Сирія. Примітно те, що в жодній країні світу так і не було помічено мак-
симальних (“1” бал) показників верховенства права, хоча у цьому плані 
найкращі бали отримали такі країни, як Канада, Ісландія, Швейцарія, 
Нова Зеландія, Сінгапур, а також Скандинавські країни. Практично не-
має верховенства права в Афганістані, Сомалі, Гаїті, Іраку тощо.

5.3. “Рейтинг демократії” як інструмент  
порівняльного аналізу якості демократії у світі

Д. Кемпбелл зазначає, що у сучасній політології існує не лише теорія, 
модель чи концепт демократії, а й плюралізм (множинність) різних 
теорій і концептів (або моделей) демократії [407]. Частково ці теорії чи 
концепти можуть бути інтегровані за допомогою метатеорії або метакон-
цепту, але дуже часто вони взаємно суперечливі. Саме з огляду на це, 
правий Л. Кекіч, який зазначає, що немає консенсусу з приводу того, як 
вимірювати демократію, адже визначення демократії є дискусивними та 
існують дебати з приводу їхнього (цих визначень) суб’єкта (це зрозуміло 
на підставі попередньо представленого навчально-наукового матеріалу). 
Це особливо помітно у контексті порівняння на перший погляд схожих 
демократичних режимів – у їхній мінімалістській (електоральній тощо) 
та/або максималістській (ліберальній тощо) інтерпретації (у “вузькому” 
чи “широкому” трактуванні демократії, згідно з ідеями М. Коппеджа, 
або “сфокусованому” чи “всеохоплюючому” означенні, згідно з ідеями  
Д. Кемпбелла тощо). Стосовно “сфокусованого” бачення, демократія – 
характеристика (властивість) політичної системи; щодо “всеохоплюючого” 
визначення, демократія – це контекстуалізація політичної системи у 
ракурсі суспільства. Унаслідок цього очевидно, що сфокусоване тракту-
вання демократії є її політичним континуумом, а всеохоплююче тракту-
вання демократії – її соціетальним континуумом. Їхнє цілісне поєднання 
становить випадок конструювання багаторівневої архітектури розуміння 
демократії на субнаціональному (або локальному), регіональному, на-
ціональному, супранаціональному та глобальному рівнях. Окрім того, 
такий синтез є підставою конструювання багаторівневого індексу якості 
демократії, представленого у проекті “Рейтинг демократії”. 

Д. Кемпбелл наголошує, що про якість демократії доцільно говорити 
крізь призму політичної свободи, політичної рівності та дієвості/ефектив-
ності. Однак, в ідеологічному вимірі концепти свободи та рівності часто 
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розглядають асоціативно (у зв’язку з певними політичними доктрина-
ми). Наприклад, очевидною є тенденція, що свобода більше притаманна 
правій політичній думці, а рівність – лівій. Саме тому концептуалізація 
якості демократії на підставі свободи більше “обслуговує” праву полі-
тичну думку, а на підставі рівності – ліву. Це є основою необхідності 
подолання такого ліво-правого “трансідеологічного” підходу за допомогою 
альтернативного виміру дієвості/ефективності – але без нехтування 
принципами свободи та рівності. Вагомо, що ефективність є категорією 
аполітичною – вона представлена такими аналітичними ракурсами, як 
економіка, охорона здоров’я, освіта та наука (знання), гендерна рівність 
тощо. Ефективність може бути досягнута різними політичними програ-
мами – лівими і правими. Тим не менше, завжди існує вплив і відпові-
дальність демократичного політичного процесу за все суспільство [408].

Згідно з запропонованою моделлю, рівень соціально-економічного 
розвитку впливає на рейтинг якості демократії різних країн світу. Річ 
у тім, що передбачено своєрідну структуру вимірів, які репрезентують 
різноманітні “сектори” суспільства. Вони можуть бути трактовані як 
“підсистеми”, втілені чи вбудовані у сукупність на основі узагальню-
ючої системи цілого суспільства. Серед таких “секторів” потрібно ви-
окремлювати: політику (політичну систему), гендер (гендерну рівність), 
економіку (економічну систему), знання (інформаційне суспільство на 
основі знань, науки та досліджень), здоров’я (рівень здоров’я та система 
охорони здоров’я), оточення (чи сталість навколишнього середовища). 
Для кожного “сектора”/виміру існують власні індикатори та/або маркери 
порівняльного аналізу: їх по-різному агрегують та розраховують, а потім 
зводять до цілісного бачення якості демократії. Одночасно імплементо-
вано ваги різних вимірів якості демократії: політика – 50 %, гендер, 
знання, економіка, здоров’я та оточення – по 10 %. Унаслідок цього 
цілком очевидно, що якість демократії у проекті “Рейтинг демократії” 
вимірюють внаслідок застосування “всеохоплюючого”/максималістського 
означення демократії. Проте, ґрунтуючись на двох логічних порівняннях 
(“якість демократії = якість політики” та “якість демократії = якість 
суспільства”), “Рейтинг демократії” фокусується на серединній позиції: 
“якість демократії = якість політики + якість суспільства” (див. рис. 5.1).  
Тому очевидно, що методика Д. Кемпбелла ширша, ніж традиційні під-
ходи до вимірювання рівня демократії/демократизації (тобто індекс  
Т. Ванханена, “Політія”, проект “Свобода у світі” організації “Freedom 
House”) та людського розвитку (про індекс людського розвитку йтиметь-”) та людського розвитку (про індекс людського розвитку йтиметь-
ся у наступних розділах). Примітно, що у “Рейтингу демократії” увагу 
переважно зосереджено на якості такого виміру демократії, як політика. 
Річ у тім, що політична система має “домінантне/переважне” значення 
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у трактуванні якості демократії, адже без знання атрибутів політичної 
системи зовсім недоречно говорити про демократію. Тим не менше, сума 
впливу інших вимірів якості демократії сумірна впливу політики. Це 
означає, що політика й інші спектри соціальної системи взаємозалежні 
у конструюванні індексу якості демократії. Так забезпечується єднання 
“сфокусованого” (“мінімалістського”) та “всеохоплюючого” (“максима-
лістського”) підходів розуміння демократії. 

Це очевидно у розумінні впливу окремих “неполітичних вимірів соці-
ального” на якість демократії: 1) гендер: відображає рівень справедливості 
суспільства, який співвідноситься зі свободою та рівністю; 2) економіка: 
відображає рівень багатств, які продукує суспільство та які можуть бути 
розподілені на “благо” і якість життя окремих індивідів та груп; 3) зна-
ння: є ключем забезпечення ефективності економік та суспільств загалом, 
особливо в демократичному напрямі розвитку; 4) здоров’я: відображає 
інформацію про соціальну рівність та є потенційним віддзеркаленням 
соціального добробуту; 5) оточення (середовище): репрезентує ключовий 
контекст соціального розвитку (річ у тім, що суспільства не можуть іг-
норувати особливості сталості навколишнього середовища).

Залучаючи до кожного виміру порівняльного аналізу індикатори/
маркери (усі вони публічно відомі та представлені в різних досліджен-

Рис. 5.1. Головні виміри якості демократії  
(методика проекту “Рейтинг демократії”)
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нях), відбувається розрахунок за шкалою від “1” до “100” балів якості 
демократії у світі. Примітно те, що до аналізу залучено усі вільні та 
частково вільні країни за проектом “Свобода у світі” організації “Freedom 
House”, населення яких становить щонайменше мільйон людей. Виняток 
становлять Росія, Китай і країни “арабської весни”, щодо яких відбува-
ється окремий розрахунок “віртуального індексу якості демократії” (їх 
залучено додатково). 

Д. Кемпбелл аргументує, що такого підходу цілком достатньо для 
визначення мінімальної демократії (хоча в проекті “Свобода у світі” 
йдеться про інше трактування електоральних/мінімальних демокра-
тій). З основних критеріїв мінімальної демократії було визначено такі:  
1) багатопартійна і змагальна політична система; 2) універсальне виборче 
право дорослих громадян; 3) регулярні оспорювані вибори, які проводять 
із дотриманням таємного голосування за відсутності масових фальсифі-
кацій, а також які забезпечують репрезентативну волю громадськості;  
4) значний громадський доступ головних політичних партій до електорату 
через ЗМІ тощо. Аргументовано (як і в інших проектах такого типу), що 
ліберальна демократія обов’язково є мінімальною демократією, але не 
навпаки. Підвищення якості демократії, тобто її розширення від міні-
мальної до ліберальної, відбувається унаслідок додавання до “політичних 
прав” (як передумов мінімальної демократії) “громадянських свобод” (як 
передумов ліберальної демократії). Додатково на основі синтезу вимірів 
демократії відбувається розрахунок зміни її якості у перспективі. Це 
відбувається для того, щоб показати, що більша якість демократії влас-
тива для розвинених країн, у той час, як більші темпи приросту якості 
демократії властиві для країн, які розвиваються.

Цікаво й те, що проект “Рейтинг демократії” (у будь-якій версії) за-
вжди порівнює дані різних років: робиться це для того, щоб продемон-
струвати зміну якості демократії з часом – наприклад, проект від 2011 р.  
оперував даними про 2006–2007 та 2009–2010 рр. Перша (пілотна) версія 
проекту стосувалась ситуації з якості демократії у 1998–1999 рр. Тепер 
проект та його дані оновлюються щорічно – завжди відбувається пере-
рахунок попередніх даних (із попередніх років аналізу).

За даними на 2011 р., найбільш якісними демократіями у світі було 
визначено такі країни (у дужках бал за шкалою від “1” до “100”): Нор-
вегія (“88,2”), Швеція (“87,2”), Фінляндія (“85,8”), Швейцарія (“85,2”), 
Данія (“83,5”), Нова Зеландія (“82,9”), Нідерланди (“82,6”), Ірландія 
(“81,0”), Німеччина (“80,9”), Сполучене Королівство (“79,9”), Австрія 
(“79,9”), Канада (“79,8”), Бельгія (“79,7”), Австралія (“79,5”), США 
(“79,0”) тощо. Найгірша якість демократії (увагу не зосереджено на 
“віртуальних” прикладах), за даними від 2011 р., виявилась у випад-
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ку Гамбії (“36,5”), Нігерії (“35,2”), Нігеру (“34,7”), Того (“33,9”), ЦАР 
(“29,1”) тощо. Загалом, усі країни (електоральні демократії) поділено на 
п’ять груп: 1) демократії дуже низької якості (“0–40” балів); 2) демокра-
тії низької якості (“41–50”); 3) демократії середньої якості (“51–60”, 
зокрема Україна); 4) демократії високої якості (“61–75”); 5) демократії 
дуже високої якості (“76–100” балів).

Найбільше зростання якості демократії у 2006–2010 рр. відбулось 
у Бангладеш (“+6,3”), Сербії (“+4,7”), Пакистані (“+4,4”), Того (“+4,4”), 
Парагваї (“+3,5”), Малаві (“+3,1”), Македонії (“+3,0”), Польщі (“+2,6”), 
Таїланді (“+2,6”). В Україні в ідентичний період помічено зменшення 
якості демократії на “1” бал. Натомість у Молдові у цей час відбулось 
зростання якості демократії в середньому на “1,5” бала. Загалом було 
помічено, що у світі в 2006–2010 рр. відбулось деяке зростання якості 
демократії: в 73 країнах відбувся приріст якості демократії, а в 37 краї-
нах – спад. Узагалі, середній приріст якості демократії був незначним –  
на “0,6” бала. Але цього цілком достатньо, щоб стверджувати, що демо-
кратія за п’ять років не занепала. Тим не менше, помічено ризики з 
приводу подальшого розвитку якості демократії на фоні світової еконо-
мічної кризи. Примітно, що найбільшою мірою якість демократії прогре-
сувала в Латинській Америці, Південній Азії та Південно-Східній Азії. 
Це цілком свідчить про успішність демократичності насамперед нових 
індустріалізованих країн світу. Наприклад, в Південній Америці спад 
якості демократії помічено тільки у випадку Колумбії та Венесуели; у 
Центральній Америці – у випадку Ямайки, Мексики, а також Гондурасу; 
у Південній та Південно-Східній Азії – у випадку Філіппін та Шрі-Ланки.

У цьому ракурсі дуже цікавий приклад становить Бангладеш. По-
перше, це така країна, де помічено найбільше зростання якості демокра-
тії у 2006–2010 рр. По-друге, Бангладеш відображає сталий розвиток, 
унаслідок якого відбувається зростання усіх вимірів якості демократії. 
По-третє, Бангладеш сьогодні досягнула рівня розвитку Індії у контекс-
ті якості демократії (хоч обидві – це демократії низької якості). По-
четверте, Бангладеш – це країна з превалюючою кількістю у структурі 
населення мусульман (майже 90 %). З огляду на це зрозуміло, що 
Бангладеш доцільно трактувати як важливу історію демократичного 
успіху в мусульманському світі. Це руйнує звичні стереотипи та упе-
редження. Зворотний приклад демонструє аналіз “віртуальної демо-
кратії” у країнах “арабської весни”: передреволюційні умови можуть 
по-різному впливати на подальший розвиток політичних режимів: одні 
можуть більше демократизуватись, інші – більше автократизуватись; 
авторитарні та тоталітарні режими можуть зазнавати колапсу (але за-
лишатись автократіями).
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Згідно з даними на 2012 р. (у цій версії проект “Рейтинг демократії” 
оперував показниками на 2007–2008 і 2010–2011 рр.), найбільш якісними 
демократіями у світі було визначено практично ідентичні країни, як і 
в попередній версії проекту (у дужках бал за шкалою від “1” до “100”): 
Норвегію (“88,5”), Фінляндію (“86,3”), Швейцарію (“85,4”), Швецію 
(“86,9”), Данію (“84,1”), Нідерланди (“83,0”), Нову Зеландію (“82,7”), Ні-
меччину (“81,6”), Ірландію (“81,0”), Австрію (“80,6”). Натомість найгірша 
якість демократії (увагу не зосереджено на “віртуальних” прикладах), 
за даними від 2012 р., виявилась у випадку Того (“34,6”), Гвінеї-Бісау 
(“35,1”), Пакистану (“37,1”), Нігерії (“37,4”), Гаїті (“39,7”). Україна у 
2011–2010 рр. в рейтингу (зі 104 країн) – 61 із показником якості демо-
кратії “54,3” бала; у 2007–2008 рр. – 53 із показником якості демократії 
“56” балів [406].

Найбільше збільшення якості демократії у 2007–2011 рр. відбу-
лось (ураховуючи “віртуальні” приклади) у Тунісі (“+8,1”), Бангладеш 
(“+6,3”), Лівії (“+4,1”), Пакистані (“+3,6”), Замбії (“+3,6”), Молдові 
(“+3,3”) і Танзанії (“+3,1”) – у жодній консолідованій демократії. А на-
томість найбільше зменшення якості демократії в аналогічний період 
часу властиве для Угорщини (“–2,5”), Гондурасу (“–2,3”), Латвії (“–2,2”), 
України (“–1,7”), Шрі-Ланки (“–1,7”), Італії (“–1,7”), Греції (“–1,7”). 
Загалом якість демократії у світі в 2007–2008 рр. була на рівні “60,6” 
бала, а в 2010–2011 рр. – на рівні “61,2” бала: це означає, що загалом у 
світі відбувається збільшення якості демократії (хоча не у всіх країнах, 
ще й повільними темпами). У цьому зрізі цікавими є демократичні (у 
їхньому мінімальному трактуванні) країни Європи, дані з приводу яких 
наведено у табл. 5.1.

Таблиця 5.1
Якість демократії (“Рейтинг демократії”) у країнах Європи (2007–2011)1

Країна
ЯД, 

2007 р. 
ЯД, 

2011 р.
ЯП,

2011 р.
ЯГ, 

2011 р.
ЯЕ, 

2011 р.
ЯЗн, 

2011 р.
ЯЗд, 

2011 р.
ЯС, 

2011 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Західна Європа
Бельгія 78,0 80,0 90,5 82,5 66,6 64,2 82,0 51,9
Ірландія 80,8 81,0 91,8 83,4 67,2 65,4 81,3 54,0
Данія 83,8 84,1 94,2 85,2 73,4 76,3 80,4 54,6
Нідерланди 82,7 83,0 92,6 84,5 77,8 69,1 83,8 51,8
СК 80,1 79,7 88,7 83,4 66,5 68,3 80,4 55,0
Франція 77,3 76,3 80,8 84,9 63,9 65,6 85,6 58,6
Середні дані 80,5 80,7 90,0 84,0 69,2 68,2 82,3 54,3

1  Умовні позначення: ЯД – якість демократії; ЯП – якість політичного виміру; 
ЯГ – якість гендерного виміру; ЯЕ – якість економічного виміру; ЯЗн – якість знань як 
виміру; ЯЗд – якість здоров’я як виміру; ЯС – якість середовища як виміру.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Північна Європа

Норвегія 87,3 88,5 99,0 88,1 91,7 70,4 83,8 55,5
Фінляндія 85,8 86,3 99,8 87,3 69,4 78,9 80,5 48,2
Швеція 87,3 86,9 97,6 85,0 71,6 80,4 83,2 60,3
Середні дані 86,8 87,2 98,8 86,8 77,6 76,6 82,5 54,7

Центральна (Центрально-Західна) Європа
Австрія 79,7 80,6 87,7 82,8 75,4 66,5 85,1 57,9
Німеччина 80,3 81,6 90,0 84,0 73,9 71,4 83,9 52,9
Швейцарія 84,5 85,4 91,8 82,3 84,0 78,1 87,7 63,4
Середні дані 81,5 82,5 89,8 83,0 77,8 72,0 85,6 58,1

Південна Європа
Греція 70,2 68,5 72,2 79,0 50,2 57,4 83,9 53,6
Іспанія 77,6 77,1 86,4 81,4 55,7 62,4 83,3 56,2
Кіпр 71,4 71,8 78,7 80,1 65,4 48,2 76,3 54,6
Італія 72,4 70,7 73,8 81,1 58,5 59,0 83,2 56,5
Португалія 75,4 75,6 84,8 80,2 54,9 57,4 79,5 59,6
Середні дані 73,4 72,7 79,2 80,4 57,0 56,9 81,2 56,1

Центральна (Центрально-Східна) Європа
Болгарія 64,2 63,5 70,7 75,3 44,9 45,7 67,2 48,4
Естонія 72,5 71,6 83,4 80,8 51,8 59,7 70,0 37,0
Латвія 70,6 68,4 77,1 76,9 45,3 46,0 66,7 63,7
Литва 71,4 70,2 79,5 79,6 47,8 51,8 67,5 58,4
Польща 69,2 70,5 80,5 80,2 51,2 50,2 71,7 48,8
Румунія 62,4 63,4 69,8 76,6 44,9 42,1 65,0 56,6
Словаччина 69,7 68,0 76,8 73,7 53,1 43,5 71,3 54,8
Словенія 74,8 75,0 80,9 85,0 62,7 64,1 78,6 54,7
Угорщина 70,1 67,6 74,2 77,3 49,8 52,3 69,0 56,2
Чехія 71,4 71,0 79,4 77,5 63,0 50,9 75,8 46,0
Середні дані 69,6 68,9 77,2 78,3 51,5 50,6 70,3 52,5

Південно-Східна Європа
Албанія 56,0 56,5 57,2 72,6 37,5 29,9 62,9 69,5
Боснія і Г-на 48,3 48,5 51,9 62,8 25,0 29,5 70,4 37,4
Македонія 52,6 54,6 60,5 58,8 31,9 35,2 67,8 49,4
Сербія 59,6 60,8 67,5 70,2 36,8 48,4 68,6 46,7
Хорватія 67,0 67,7 73,4 77,8 47,7 52,9 72,2 59,2
Середні дані 56,7 57,6 62,1 68,4 35,8 39,2 68,4 52,4

Східна Європа
Вірменія 43,9 44,2 39,3 63,5 19,4 36,8 64,6 61,5
Грузія 52,1 54,8 53,4 69,0 36,0 43,7 67,6 65,1
Молдова 53,4 56,7 59,1 73,1 42,7 39,4 60,6 55,6
Україна 56,0 54,3 56,0 79,5 39,5 44,9 62,4 36,5
Середні дані 51,4 52,5 52,0 71,3 34,4 41,2 63,8 54,7

Закінчення табл. 5.1
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Серед країн Європи найбільш якісні демократії представлені у Пів-
нічній Європі. Дещо менш якісні демократії (сумірно) у Західній та 
Центрально-Західній Європі. Ще менш розвинені демократії (майже на 
однаковому рівні, це дуже примітно) у Південній та Центрально-Східній 
Європі. Але найменша якість демократії притаманна Південно-Східній 
та Східній Європі. Якщо інтерпретувати ці результати в країнах, то, оче-
видно, найбільша якість демократії у Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, 
Швейцарії тощо; найнижча – у Вірменії, Боснії та Герцеговині, Україні, 
Грузії та Македонії (перелічено по п’ять країн). Упродовж 2007–2011 рр. 
помічено повільний (на “0,1” бала) приріст якості демократії у Європі 
загалом. Але все ж якість демократії знизилась у Південній Європі та 
Центрально-Східній Європі (окремо у таких країнах: Франція, Сполу-
чене Королівство, Греція, Іспанія, Італія, Болгарія, Литва, Словаччина, 
Швеція, Естонія, Латвія, Угорщина, Чехія, Україна – або переважно у 
консолідованих демократіях (за винятком Болгарії та України)). Тим 
не менше, цього не достатньо, щоб говорити про “кризу демократії” на 
прикладі країн Європи.

Що стосується вимірів якості демократії на прикладі країн Європи, 
варто вивести такі висновки: 1) найбільш розвинений політичний вимір 
якості демократії у Північній Європі, а найменш розвинений – у Східній 
Європі (загалом у Європі на рівні понад “75” балів); 2) найбільш розви-
нений гендерний вимір якості демократії у Північній, Західній та Цен-
трально-Західній Європі, а найменш розвинений – у Південно-Східній 
та Східній Європі (у Європі – понад “75” балів); 3) найбільш розвинений 
економічний вимір якості демократії у Північній, Центрально-Захід-
ній, а також частково Західній Європі, проміжний рівень – у Південній 
та Центрально-Східній Європі, а найнижчий – у Південно-Східній та 
Східній Європі (загалом у Європі на проміжному рівні в “55” балів);  
4) найбільш розвинений вимір знань у зрізі якості демократії у Північній 
Європі, а найменш розвинений – у Південно-Східній та Східній Європі (в 
середньому у Європі на рівні “56” балів); 5) найбільш розвинений вимір 
здоров’я в контексті якості демократії у Західній, Центрально-Західній, 
Північній та Південній Європі, а найменш розвинений – у Східній Єв-
ропі (в середньому на рівні “75” балів); 6) вимір середовища у контексті 
якості демократії майже сумірний у всіх регіонах Європи (в середньому 
на рівні “54” балів). З огляду на це, очевидні проблеми якості демократії 
у контексті того, як розвивається економічний вимір, ракурси знань і 
середовища країн Європи.
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5.4. “Демократичний барометр” як інструмент  
оцінювання якості демократії у світі

Згодом ідея оцінювання якості/ефективності демократії (та інших 
політичних режимів) була дещо розширена. Йдеться про так званий 
проект “Демократичний барометр”, авторами якого є М. Бухлманн,  
В. Меркель, Л. Мюллер, Б. Веселс тощо1. Головне завдання проекту по-
лягає у тому, щоб відрізнити демократії між собою на підставі їхньої 
якості (всі попередні спроби різних дослідників, про які частково йшлось 
вище, були спрямовані на відділення демократій від автократій): оскільки 
цілком очевидно, що якість демократії в Італії за С. Берлусконі, США за  
Дж. Буша та Фінляндії за М. Ванханена неідентична, хоча, за різними 
проектами, вони й позиціонуються, як країни з найвищим рівнем де-
мократії. Проблема ж наявних і попередніх досліджень ефективності 
демократії, зі слів авторів проекту, полягає у тому, що найчастіше ви-
користовують мінімалістське трактування суті демократії – проте цього 
не достатньо для окреслення комплексної природи демократії як такої. 

Проект “Демократичний барометр” ґрунтується на проміжному тракту-
ванні (між мінімалістським і максималістським) демократії, яке охоплює 
концепти ліберальної та учасницької (партисипаторної) демократії. З цього 
приводу М. Бухлманн, Б. Веселс і В. Меркель вважають, що мінімаліст-
ське трактування демократії вказує окреслення останньої винятково як 
“системи влади людей”, головна мета якої – це ефективне урядування. 
Максималістське бачення описує демократію як “систему влади людей, 
через людей і для людей”, а тому в цій інтерпретації головна ціль демократії 
полягає у кращому представництві, високому рівні політичної участі, со-
ціальній справедливості. У цьому зрізі максималістська демократія єднає 
правила представницької, учасницької та соціальної демократій. 

1  З-поміж інших (більш ранніх) спроб аналізу ефективності демократій М. Бухл-
манн, В. Меркель, Л. Мюллер, Б. Веселс вирізняють такі: 1) “Демократичний аудит” –  
це некомпаративістський проект, що закінчився 1994 р., а відбувався на підставі 
оцінювальних позицій експертів/громадян; 2) “Новий індекс демократії” – це проект, 
який проводили на основі мінімалістського трактування демократії через залучення 
виміру демократичного контролю; 3) “Рейтинг демократії” – це вище аналізований 
проект під егідою Д. Кемпбелла щодо понад 100 країн світу; 4) проект “Індикатори 
сталого управління” – це механізм оцінки (запропонований організацією “Bertelsmann 
Stiftung”) ефективності країн-членів ОЕСР (Організації економічного співробітництва 
та розвитку), де ефективність демократії була тільки одним із елементів аналізу;  
5) підхід М. Стойбера та Х. Абромейта, в основу якого покладено вимірювання демокра-
тії через контекстуальні чинники; 6) окремі незавершені (без емпіричних даних та розра-
хунків) чи ненаукові проекти, зокрема деякі доробки Л. Даймонда, Л. Морліно, Дж. Фо- 
верайкера та Р. Крзнаріча, а також так званий “Щоденний індекс демократії” [642].
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Натомість проміжний/серединний варіант трактування демокра-
тії ґрунтується на тому, що остання – це “система влади людей і через 
людей”, головна мета яких – якісна/інтенсивна участь і представни-
цтво, через які єднаються принципи ліберальної й учасницької демокра-
тії [400]. При цьому очевидно, що ідея ліберальної демократії похідна 
від класичного республіканізму у його захисній версії (ідеї Дж. Лока,  
Д. Хелда та Ш-Л. Монтеск’є), класичної ліберальної моделі демократії 
(ідеї Дж. С. Мілля, А. де Токвіля, Х. Фенске, Д. Мартенса, В. Рейнхарда, 
К. Росена тощо) та модернізованих концептів елітистської (Р. Міхельс) 
та/чи плюралістичної (Р. Даль, Й. Шумпетер та М. Шмідт) демократії. 
А концепт учасницької/партисипаторної демократії похідний від по-
літичних ефектів афінської демократії, девелопменталістських форм 
класичного республіканізму (Ж-Ж. Руссо), ідей про пряму, учасниць-
ку, деліберативну демократію (Б. Барбер, К. Пейтман, Дж. Фішкін,  
Ю. Хабермас, К. Оффе та У. Преус, Дж. Коен). Через єднання концептів 
демократії відбувається подолання мінімалізму попередніх спроб аналізу 
ефективності та якості демократії. Тим не менше, синтез ліберальної та 
партисипаторної демократії не представляє випадку максималістсько-
го трактування демократії як такої. А це означає, що не відбувається 
урахування такого ракурсу, як рівний розподіл ресурсів (який зазначає  
Т. Мейер). Натомість відбувається урахування трьох базових принципів 
якісної демократії – свободи, рівності та контролю.

Свободу розуміють у такому концепті ефективної демократії як “від-
сутність гетерономії” (згідно з ідеями І. Берліна). Захист/гарантування 
індивідуальних прав “під охороною” верховенства права (про що йшлось 
у попередніх параграфах) – це одна з мінімальних передумов становлення 
демократичних режимів (це зазначає Д. Бітхам). Демократія та верховен-
ство права – це еквівалентно невід’ємні передумови. Тільки у системах 
влади, які функціонують за умов верховенства права (тоді, коли держава 
має слідувати ефективному закону та діяти відповідно до чітко визначе-
них прерогатив), індивіди можуть бути впевнені, що вони захищені від 
будь-яких посягань держави на особисту свободу. Цілком зрозуміло й 
те, що конституційні індивідуальні свободи обов’язково беруть до уваги 
правовий захист життя, свободу думки, а також права власності (права, 
які перелічив свого часу Дж. Лок). Інше базове право, яке забезпечує 
демократію, – це свобода об’єднань у громадській сфері. Загалом прин-
цип свободи гарантують складники: індивідуальні свободи, верховенство 
права, активно/юридично забезпечувані гарантії у суспільній сфері. Крім 
того, функціонально та історично свобода асоціюється з суверенітетом. З 
іншого боку, свобода можлива лише там, де всі громадяни мають рівні 
гарантії на політичні права та рівні політичні права.
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Рівність, особливо політична, означає, що усіх громадян розглядають 
рівними у політичному процесі (згідно з зауваженням Р. Даля), і вони 
мають рівний доступ до політичної влади (згідно з зауваженням М. Савар-
да). Тому абстрактність визначення рівності зіставляється з конкретною 
рисою демократичного урядування: повним підпорядкуванням усіх осіб 
законодавству демократичної країни. Рівність є базовим принципом де-
мократії, адже: 1) у сучасних світських суспільствах немає об’єктивної 
основи вирізнення переваг у способі життя різних громадян; 2) жодна 
людина не є кращою у ракурсі виконання державного управління та до-
ступу до влади. Саме тому політична рівність передбачає рівність у роз-
робленні, рівність уваги, а також рівність долучення різних уподобань 
громадян демократичної країни. Рівність формулювання своїх переваг, 
зі слів А. Лейпхарта, ґрунтується на політичній участі: нерівна явка на 
виборах сильно обмежує якість демократичної системи, адже привілейо-
вані виборці мають перевагу над “знедоленими невиборцями”. Зокрема, 
виборча, а також інша альтернативна політична участь мають бути рів-
ними настільки, наскільки це можливо: систематичне усунення специ-
фічних соціальних груп від політичного процесу – це дискваліфікація 
демократичної рівності. Крім того, рівність потребує долучення уподобань 
всіх осіб, на яких впливають по-
літичні рішення у демократич-
них країнах. 

Свобода й рівність вза-
ємодіють між собою, а та-
кож можуть обмежувати одна 
одну. Тим не менше, вони, 
за словами Дж. Талмона та  
А. де Токвіля, не є зазвичай не-
примиренними. Гарантування 
свободи та рівності, а також ба-
лансу між ними – головні про-
блеми демократичного політич-
ного режиму. Це відображено 
в ідеях і доробках Дж. Лока,  
Т. Гобса та Ж-Ж. Руссо (схема-
тично див. рис. 5.2).

Для того, щоб зберегти сво-
боду та рівність у динамічній 
рівновазі, потрібний інший до-
датковий принцип демократичного правління – контроль. Тим не мен-
ше, контроль – це не тільки інструмент балансування свободи та рівності, 

 

Рис. 5.2. Взаємодія свободи й рівності на 
основі ідей Дж. Лока, Т. Гобса і Ж-Ж. Руссо
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а й принципова основа демократії як такої. Контроль – принцип, згідно 
з яким представники громадян підзвітні та відповідальні (вертикально 
та горизонтально). Горизонтальний контроль – це мережа інститутів, 
які взаємно обмежують одне одного; це мережа відносно автономних 
інститутів, які проводять перевірку виборних і призначуваних (на під-
ставі делегування) органів влади. Вертикальний контроль – це механізм, 
який виконується за допомогою вільних, справедливих і конкурентних 
виборів; вибори, що дають змогу громадянам приймати рішення, які ба-
лансують свободу та рівність. Змагальність у виборах невід’ємна, оскільки 
тільки на основі конкуренції можна зробити реальний вибір і змусити 
еліту діяти відповідально. Крім того, система влади в демократичному 
режимі потребує контролю загалом за політичним процесом – він слугує 
потенціалом ефективної реалізації колективних демократичних рішень. 
Саме тому, за словами А. Етціоні, тільки демократично легітимні полі-
тичні рішення або верховенство права можуть обмежити самостійність 
або автономію органів влади.

Зазначені принципи демократії (свобода, рівність та контроль) 
зобов’язані бути гарантованими й функціонально захищеними різними 
процедурами і механізмами, які у проекті “Демократичний барометр” 
названо “функціями”. Графічно їхню взаємодію зображено на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Концептуальна логіка “Демократичного барометра”

Чим вища якість дев’яти функцій (по три для кожного принципу), 
тим вища й якість демократії загалом. Разом із цим, одночасна макси-
мізація всіх дев’яти функцій неможлива: не лише через напруженість у 
відносинах поміж свободою і рівністю, але й через те, що демократія –  
це такий політичний режим (і навіть політична система, у широкому 
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сенсі), розвиток якого передбачає постійні переговори між політичними та 
громадськими силами. Тому демократичні режими проводять оптимізацію 
різних функцій по-різному: внаслідок цього уможливлено проводити по-
рівняльний аналіз якості демократії. Проте для цього треба вимірювати 
показники усіх запропонованих функцій. Разом із цим, різні функції 
ґрунтуються на різних установчих компонентах – індикаторах. Їх ураху-
вання дає змогу операціоналізувати дані з різних країн, а на цій підставі 
запропонувати та обчислити цілісний індекс якості демократії [399]. 
Детально розглянемо усі запропоновані дослідниками функції демократії.

Індивідуальні свободи. Існування і гарантії особистих свобод – най-
більш важлива умова демократичного урядування та участі громадян у 
прийнятті політичних (та/чи інших) рішень. Особисті свободи забезпечу-
ють недоторканність приватної сфери. А це потребує наявності права на 
фізичну недоторканність. Цей компонент складається з конституційних 
положень про права людини, ратифікацію важливих конвенцій з прав 
людини, слугує ознакою того, що право на фізичну недоторканність “вклю-
чене” в політичну культуру аналізованої країни. Ефективність і реальний 
захист цього права потребує відсутності порушень із боку держави у цьо-
му ракурсі, зокрема тортур або інших жорстоких дій, які принижують 
гідність людини. Крім того, держави у такій мірі ефективні захищати, у 
якій громадяни готові визнавати права інших осіб. На цій підставі інди-
катором рівня особистих свобод є кількість вбивств і насильницьких дій 
політичного характеру, які посягають на фізичну недоторканність особи. 
Ще одним виміром особистої свободи є право на вільний спосіб життя. З 
одного боку, воно містить свободу віросповідання та свободу пересування. 
З іншого – потребує, щоб права власності були відповідно захищені.

Верховенство права. Особисті свободи та політичні права потрібно 
захищати відповідно до принципу верховенства права. Верховенство 
права – це незалежність, первинність та абсолютна гарантованість зако-
ном. Це потребує поширеності прав, а також формальної та процедурної 
справедливості для всіх людей. Рівність перед законом у цьому зрізі 
засновано на конституційному положенні про неупередженість суддів. 
Правова система має бути незалежною та неупереджено ефективною, 
тобто вона не повинна піддаватися маніпуляціям. Якість же правової 
системи залежить від конституційно зумовленого професіоналізму суд-
дів та загалом легітимності системи правосуддя. Очевидно, що система 
правосуддя не отримує легітимність за допомогою виборів (як і дві інші 
гілки влади). Судову легітимність (чи легітимність судоустрою) засновано 
на довірі громадян до судової системи та до тих установ, що здійснюють 
монополію “легітимної сили/примусу” [517, 530].
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Публічна сфера. Особистісні права мають суттєве колективне зна-
чення. Участь, разом з іншими, у висловлюванні думки, намаганні пере-
конати й мобілізувати певну підтримку соціуму сьогодні розглядають як 
важливі аспекти свободи. Річ у тім, що дискусії з приводу політичних і 
моральних норм відбуваються у публічній сфері. Саме тому “живі” гро-
мадянське суспільство й публічна сфера забезпечують свободу об’єднань і 
свободу думки – вони повинні бути гарантовані конституційно. Крім того, 
“жвавість” громадянського суспільства залежить від частоти асоціацій з 
політичними та громадськими інтересами. Тому формальний соціальний 
капітал розглядають як ознаку добре організованої артикуляції інтересів 
та уподобань. Очевидно також й те, що у представницькій демократії 
зв’язки з громадськістю насамперед відбуваються через засоби масової 
інформації. ЗМІ повинні створювати широкий форум для громадського 
дискурсу та формування громадської думки. 

Конкуренція (змагальність). Як зазначено вище, вертикальний 
контроль системи влади проводять через регулярні та змагальні вибори. 
З цього приводу С. Бартоліні виділяє чотири компоненти демократичної 
конкуренції: два із них – уразливість та змагальність – краще забезпе-
чують вимоги вертикального контролю. Уразливість – невизначеність 
результатів виборів, про яку свідчить близькість результатів виборів, а 
також ступінь концентрації місць у парламенті. Крім того, на уразливість 
впливають і формальні правила: розмір виборчого округу, юридична 
можливість зміни розміру виборчих округів. Змагальність передбачає 
положення, що конкуренти на виборах повинні зустрітися для того, щоб 
мати змогу брати участь у політичних перегонах. На це впливають такі 
показники, як: ефективна кількість партій; співвідношення кількості 
партій, які беруть участь у виборах, до кількості отриманих ними ман-
датів; існування та результати невеликих партій.

Взаємні обмеження. Горизонтальний або ж інституційний аспект 
контролю за системою влади охоплюється взаємними обмеженнями кон-
ституційних повноважень. Баланс влади насамперед залежить від відно-
син між виконавчою та законодавчою гілками влади. У цьому контексті 
дуже вагомою є наявність ефективної опозиції, а також конституційні 
положення про взаємні перевірки з погляду можливостей для продовжен-
ня чи дострокового розпуску повноважень органів влади (президента, 
парламенту, уряду – залежно від форми правління). Крім того, повинні 
існувати й додаткові механізми перевірки повноважень органів влади. З 
одного боку, взаємні стримування забезпечуються третьою гілкою влади 
(судовою) у формі конституційної юрисдикції, тобто гарантованої мож-
ливості розглядати на предмет конституційності прийняті парламентом 
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(законодавчою гілкою влади) закони. З іншого – важливим засобом гори-
зонтального контролю є федералізм: ступінь децентралізації, ефективна 
субнаціональна фіскальна автономія підвищують якість виконавчої гілки 
влади [618].

Урядові можливості. Одним з важливих елементів представницької 
демократії є “ланцюг відповідальності”. Політичні переваги громадян 
мобілізуються, а також артикулюються й агрегуються шляхом виборів, 
після чого вони транслюються до органів влади. Тобто, відбувається 
“імплементація відповідальності”: річ у тім, що всі політичні рішення 
мають відповідати початковим уподобанням громадян. Тим не менш, імп-
лементація відповідальності потребує урядових можливостей, тобто на-
явності ресурсів влади й умов для її ефективного проведення. Громадська 
підтримка є одним із найважливіших ресурсів для влади, адже інколи 
потрібно реалізовувати непопулярні політичні програми та/чи дії в цілях 
забезпечення “переваг громадян” у довгостроковій перспективі. Крім 
того, тривалі показники законодавчої й виконавчої стабільності (тобто 
стабільності цих гілок влади) сприяють більш безперервній, а отже, біль-
шій імплементації відповідальності. Натомість ефективна імплементація 
є важчою, коли вона стикається з опозицією з боку груп громадян, які 
використовують страйки, демонстрації або навіть незаконні антиурядові 
дії для того, щоб припинити його діяльність. Урядові можливості також 
знецінюються й тоді, коли неполітичні учасники, зокрема військові або 
релігійні сили, можуть впливати на їхню реалізацію. З іншого боку, 
ефективна бюрократія може допомогти у справі сприяння ефективної 
імплементації політичного курсу [605].

Прозорість. Відсутність прозорості та секретності можуть мати по-
бічні наслідки на якості демократії, зокрема вони можуть підривати 
принцип рівності. Прозорість означає, що немає таємниці. Таємниця 
може проявлятися у вигляді корупції та/або ж хабарництва – обидві є 
свідченнями низької прозорості влади. Іншим компонентом перевірки 
прозорості влади є наявність/відсутність прозорого політичного процесу. 
У цьому сенсі важливе значення має ефективне законодавство про свободу 
інформації, яка гарантує, що офіційні дані про політичний процес легко 
доступні. Крім того, прозорість влади залежить від того, якою мірою ЗМІ 
дозволено висвітлювати різні політичні події. Засоби масової інформації 
не повинні стикатись з діями політичного контролю, цензурою: державні 
заходи контролю та регулювання ЗМІ не повинні обмежувати останні та 
їх зміст. Ще одним критерієм у цій функції є готовність посадових осіб 
відкрито спілкуватися та обґрунтовувати свої рішення громадськості.
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Участь. У високоякісній демократії громадяни повинні мати рівне 
право участі: всі особи, на яких впливають політичні рішення, повинні 
мати право брати участь у прийнятті цих рішень. Це означає, що всі 
громадяни повинні мати виборчі права [372]. Крім того, ці права по-
винні використовуватись рівною мірою, тобто не повинно бути ніяких 
прогалин, що стосуються ресурсів або соціальних характеристик. Рівна 
повага й урахування інтересів усіх політичних представників можлива 
лише за умови рівної участі [538]. Непропорційна явка виборців, з по-[538]. Непропорційна явка виборців, з по-. Непропорційна явка виборців, з по-
гляду соціальних характеристик й різних ресурсів, може відображати 
соціальні відмінності, які, своєю чергою, можуть знизити ефективність 
відповідальності демократії. Тому рівність участі дуже вагома. Проте, 
крім неї, вагоме й саме ефективне використання участі. На підставі 
того, що висока явка виборців сумірна рівній явці виборців, у проекті 
“Демократичний барометр” до уваги взято рівень електоральної та не-
інституціоналізованої політичної участі.

Представництво. В умовах демократії всі громадяни повинні мати 
можливість брати участь у прийнятті рішень. У сучасних демократіях 
це, звичайно, забезпечують за допомогою представницьких органів 
влади. Відповідальні демократії потребують, щоб усі переваги громадян 
були адекватно представлені у процесі прийняття різних політичних 
рішень. Це демонструє субстантивне представництво. Утім, прямим 
свідченням низької якості демократії є значні спотворення у формі 
диспропорції між голосами та мандатами, які отримали кандидати (на-
приклад, партії) на виборах. Один зі способів виміряти низьке субстан-
тивне представництво – це порівняння ліво-правих переваг громадян із 
ліво-правими позиціями партій у парламенті. Структурні можливості, 
зокрема велика кількість місць у парламенті або ж прямі демократичні 
інститути, можуть допомогти краще брати до уваги переваги громадян 
у політичній системі. З іншого боку, вагоме значення має урахування 
описового представництва, особливо у ракурсі різних меншин. Показни-
ком якості демократії є той принцип, що доступу до політичних посад 
для етнічних меншин не повинні заважати правові обмеження. Також 
вагоме значення (стосовно структурних меншин) має врахування полі-
тичних можливостей і представництва жінок. Загалом адекватне предс-
тавництво – це передумова конструювання якісної демократії [646].

Запропоновані дев’ять функцій трьох основних принципів демократії 
аналітично зображено в 100 індикаторах (через різні підкомпоненти, які 
описують зазначені функції демократії), отриманих з різних існуючих 
баз наукових даних (в тім числі з інших проектів). Відбір індикаторів 
проведено на основі таких оціночних критеріїв: 1) індикатори переваж-
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но не засновані на експертних оцінках (які часто можуть бути доволі 
суб’єктивними – натомість з урахуванням об’єктивних офіційних оцінок 
або ж репрезентативних опитувань); 2) індикатори створено на підста-
ві різноманітності джерел для кожного підкомпонента); 3) індикатори 
створено з огляду на бажання оминути “інституційну оману”: це озна-
чає, що “Демократичний барометр” виходить не лише з індикаторів, що 
вимірюють наявність/особливість положень конституцій, а й з оцінки 
їхніх реальних проявів (з урахуванням конституційної нормативності та 
конституційної реальності).

Розрахунок індикаторів та їхніх результатів проведено на основі про-
цедури так званої “найкращої практики”: процедура відображає ідею про 
те, що демократію треба розглядати як політичну систему, що постійно 
перевизначається, змінює свою форму залежно від поточних політичних 
та соціальних обговорень. Тому кожний концепт демократії по-різному 
окреслюють в ракурсі принципів і функцій демократії як такої. Загалом 
в аналіз упродовж 2011–2013 рр. включено від 30 до 70 країн. У першій 
версії проекту (для подій 1995–2005 рр. – дослідження від 2011 р.) було 
репрезентовано 30 країн, які позиціонувались як “повноцінні демократії” 
організацією “Freedom House” і проектом “Політія 4” (індекс свободи у 
світі “Freedom House” менший, аніж “1,5”; індекс політії більший, ніж 
“8”; населення країни понад 250 тис. жителів). У другій версії проекту 
репрезентовано дані стосовно 50 демократичних країн світу. А в третій 
(стосовно подій у 1990–2007 рр. – дослідження від 2013 р.) – 70 демокра-
тій. Усі індикатори аналізу стандартизовано та нормалізовано у шкалу 
від “0” (найменша якість) до “100” (найбільша якість) балів: у контексті 
з’ясування та підтвердження “найкращої практики” у зв’язку з вико-
нанням різних функцій трьома принципами демократії. У проекті забез-
печено спеціальну систему агрегації емпіричних даних в індекс якості 
демократії: 1) спершу – від показників (індикаторів) до підкомпонентів, 
а також від підкомпонентів до компонентів – на підставі середнього 
арифметичного; 2) тоді – від компонентів до функцій, від функцій до 
принципів та від принципів до індексу якості демократії – імплементо-
вано ідею “оптимального балансу”: значення вищого рівня розраховують 
за формулою, яка “винагороджує” високі значення на нижчому рівні, 
проте “карає” за невідповідність між парами значень.

Головний емпіричний результат проекту “Демократичний барометр” 
полягає у виокремленні своєрідних “профілів демократії”. Річ у тім, 
що окремі з функцій демократії треба розглядати як “компроміси”, між 
якими відбувається конкуренція. У підсумку різні демократичні режими 
отримують різне значення дев’яти функцій, а тому по-різному прагнуть до 
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“оптимального балансу”. Різний оптимальний баланс відповідає різній 
формі демократії. Хоча, як зазначено вище, максимізація усіх дев’яти 
функцій демократії одночасно неможлива, їхнє поєднання може бути 
оптимізоване для підвищення загальної якості демократії. Тому зрозу-
міло, що країни між собою відрізняються у контексті якості демократії.

Беручи до уваги дані першої версії проекту “Демократичний баро-
метр” (станом на 2011 р.) отримано чимало результатів і висновків. У 30 
“повноцінних демократіях” у 1995–2005 рр. середня якість демократії 
дещо збільшилася з “63,1” до “66,6” бала в період 1995–2000 рр., а потім 
дещо знизилася до “65,5” бала до 2005 р. Загалом ця картина не підтри-
мує ані висновку про песимістичну кризу демократії, ані гіпотези про 
“оптимістичний кінець історії”. В межах аналізованого періоду якість 
демократії зменшилась в Італії (на “9,3” бала), США (на “2,2” бала), 
Чехії, Португалії, Коста-Ріці, Ірландії, Австралії, Франції та Німеччині. 
У решті аналізованих країн (таких 21) упродовж 1995–2005 рр. якість 
демократії зросла: найбільше це помітно (більше, ніж на “5” балів) у 
Канаді, Ісландії, Польщі, Великобританії, Мальті, Японії, Швейцарії. За 
трьома країнами, про які йшлось на початку параграфа, отримано такі 
результати: у Фінляндії вища якість демократії, ніж у США й Італії. 
Зміни якості демократії у двох останніх пов’язані зі змінами у системі 
урядування. Крім того, падіння якості демократії в Італії відбулось 
внаслідок зниження функції репрезентації і верховенства права. Зни-
ження якості американської демократії відбулось внаслідок зниження 
функції верховенства права й особистих свобод. Стосовно Фінляндії, 
то підвищення якості демократії тут викликано покращенням функцій 
урядових можливостей, а також прозорості влади.

Що стосується даних, отриманих 2013 р. (стосовно якості демо-
кратії у 1990–2007 рр.), варто зазначити моменти: 1) вони об’єднують 
специфіку якості демократії у 70 країнах, але ґрунтуються на досвіді 
30 “найбільш консолідованих” демократій у 1995–2005 рр. (тобто на 
першій версії проекту “Демократичний барометр”); 2) щодо проекту до-
датково включено 40 демократій із Латинської Америки, Центральної та 
Східної Європи, а також Азії – тим не менше, не всі дані (тобто дані не 
про всі країни) були агреговані. Загалом отримано такі результати (де-
монструємо це на прикладі європейських консолідованих демократій –  
кореляція 1990 і 2007 рр.), зображені у табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2
Якість консолідованої демократії у країнах Європи (1990–1991 та 2007 рр.)1

Країна
1990–1991 рр. 2007 р.

ІС ВП ПС К УМ ВО П У Пр ЯД ІС ВП ПС К УМ ВО П У Пр ЯД

Австралія 85 81 12 24 74 76 77 67 58 68 86 84 4 25 82 80 82 70 63 72

Австрія 86 88 9 54 80 50 76 51 64 73 75 91 8 59 74 49 79 49 78 71

Бельгія 93 70 56 75 77 43 51 53 47 71 91 72 58 77 53 72 77 51 47 77

Данія 99 96 60 72 85 44 90 61 75 87 99 97 57 74 88 44 94 56 80 87

Ірландія 68 84 6 29 82 23 33 32 71 39 73 76 7 46 65 23 76 28 73 50

Ісландія 94 70 70 59 80 24 42 73 77 72 95 72 71 57 68 31 93 68 85 78

Італія 92 51 47 70 76 60 51 59 48 71 82 29 52 69 61 60 51 45 45 61

Іспанія 77 56 3 63 78 54 49 58 57 62 58 54 2 64 65 65 60 65 74 64

Кіпр 84 65 26 41 65 5 16 26 36 19 94 61 18 54 76 7 17 36 45 28

Люксем-
бург

98 87 62 48 90 16 31 45 46 52 99 87 62 48 84 11 43 32 52 50

Мальта 83 47 11 16 70 0 18 21 50 11 86 55 11 22 86 0 19 21 54 16

Нідерланди 98 86 65 64 86 33 83 49 44 75 94 84 59 74 74 35 87 49 57 78

Норвегія 93 85 26 69 88 39 83 73 62 80 94 81 35 69 86 40 87 61 61 79

ОК 96 77 48 31 79 16 32 64 32 43 87 66 46 42 85 15 74 46 45 54

Польща 51 59 31 57 65 30 5 46 41 29 88 32 42 68 45 43 53 35 47 51

Португалія 85 76 3 46 67 10 59 33 44 37 79 69 3 53 61 16 79 37 50 46

Словенія 76 70 8 73 74 13 16 59 61 40 92 47 60 73 68 22 70 53 56 65

Угорщина 91 71 43 71 71 24 4 41 40 36 90 61 44 62 55 27 63 25 47 50

ФРН 94 78 7 58 72 82 66 74 49 76 89 78 5 63 77 81 79 60 64 78

Фінляндія 94 86 18 57 76 52 81 65 56 77 99 94 28 57 78 48 90 49 65 78

Франція 79 55 3 43 75 25 71 54 44 50 63 53 7 40 61 41 74 53 54 52

Чехія 57 43 0 40 57 73 28 72 28 38 85 46 5 60 65 47 51 46 47 54

Швейцарія 90 66 72 68 84 70 37 65 69 79 90 75 71 64 83 72 60 55 76 84

Швеція 97 92 65 57 83 34 62 83 71 81 97 94 69 66 79 41 62 69 71 83

Разом 86 72 31 54 76 37 48 55 53 57 87 69 34 58 72 40 68 48 60 63

Очевидно, що якість європейських консолідованих демократій упро-
довж 1990–2007 рр. трохи збільшилась. Проте вона не досягає межі в 2/3 
від максимально можливої (або “67” балів). Найвищу якість демократії 
станом на 2007 р. (дослідження від 2013 р.) було зафіксовано у Данії 
(“87” балів), Швейцарії (“84”), Швеції (“83”), Норвегії (“79”), Ісландії 
(“78”), ФРН (“78”), Фінляндії (“78”), Нідерландах (“78”) та Бельгії (“77” 
балів); а найнижчу – у випадку Мальти (“16” балів) і Кіпру (“28” балів). 
Загалом, суттєве падіння якості демократії (на “10” балів) відбулось 
тільки в Італії. Проте, з іншого боку, в Європі було помічено погіршення 

1  Умовні позначення: індивідуальні свободи (ІС); верховенство права (ВП); публічна 
сфера (ПС); конкуренція (К); взаємні обмеження (ВО); урядові можливості (УМ); прозорість 
(П); участь (У); представництво (Пр); якість демократії (ЯД).
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таких функцій демократії, як верховенство права й урядові можливості 
– навіть попри це, вони перебувають на дуже високому рівні (понад 2/3 
від максимально можливого). Тому загалом вважаємо, що немає підстав 
на прикладі країн Європи говорити про кризу демократії1. Крім того, за 
приміткою М. Бухлманна, якість демократії збільшилась у всіх регіо-
нальних групах демократичних країн – у Західній Європі, Центрально-
Східній Європі, Північній Америці, Латинській Америці та Азії тощо. 
Втім, дуже помітне збільшення якості нових демократій.

Одночасно, впродовж 1990–2007 рр. відбулось зростання дисбалансу 
свободи й рівності. З огляду на те, який принцип демократії – свобода 
чи рівність – переважає, можна виокремлювати декілька різновидів 
демократії (знову ж таки, на прикладі країн Європи): 1) ліберальні 
(Фінляндія, Угорщина, Мальта, Швейцарія, Люксембург, Кіпр, Греція), 
у яких перевагу надають свободі над рівністю; 2) егалітарні (Австрія, 
Чехія, Болгарія, Данія, Естонія, Франція, Ісландія, Ірландія, Італія, 
Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, 
Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція тощо), у яких перевагу надають 
рівності над свободою. Специфіку зміни балансу свободи та рівності де-
монструємо на прикладі Сполученого Королівства, де помічено прямий 
зв’язок між типом демократії та зміною урядових кабінетів. Наприклад, 
до 1997 р., коли при владі був кабінет Дж. Мейджора, переважали прин-
ципи свободи, а з 1997 р., коли прем’єр-міністром став Т. Блер, почалось 
домінування принципів рівності. Також помічено, що кращий баланс 
рівності та свободи властивий здебільшого для якісніших демократій. 

М. Бухлманн зазначає, що на зміну якості демократії впливає багато 
чинників: особливого значення набувають такі, як економічний вплив, 
людський розвиток, вплив різних політичних інститутів. З огляду на 
це, отримано декілька ключових висновків: 1) чим багатша країна, тим 
більша якість її демократії; 2) чим більше глобалізована країна, тим біль-
ша якість її демократії; 3) чим менше країна зазнає впливу економічної 
кризи, тим більша якість її демократії; 4) чим вищий рівень людського 
розвитку у тій чи іншій країні, тим більша якість її демократії; 5) якість 
демократії збільшується між парламентських систем (чи форм) правління 

1  Поняття “криза демократії” широке й неоднозначне. Використовуємо його як 
інтегральне, посилаючись на припущення про “демократичний відкат” (Л. Даймонд), 
“дифузію авторитаризму”, “демократичну стагнацію” та “постдемократію” (К. Крауч), 
загрозу переродження демократії в охлократію чи “аудиторну демократію” (Б. Манен). 
Дж. Данн зазначає, що демократичні досягнення минулих десятиліть є тільки “лек-
сичними перемогами” демократії, а сама демократія багатьма вже не сприймається як 
універсальна цінність і модель для наслідування. Замість ідеї “демократії з прикмет-
никами” дуже часто застосовують ідею “автократії з прикметниками” [182].
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й на основі застосування пропорційної виборчої системи (на відміну від 
президентських систем правління і/чи мажоритарних виборчих систем).

Х. Кріесі й М. Бухлманн вибудовують іншу класифікацію демокра-
тії, що значною мірою похідна від доробків А. Лейпхарта – йдеться про 
модель, запропоновану у дослідженні “Патерни демократії”. Наприклад, 
дослідник зазначає, що різноманітність формальних і неформальних 
правил й інституцій, які ми помічаємо у демократіях, може бути зведена 
до “чистих” двовимірних патернів на підставі контрасту поміж мажори-
тарною та консенсусною системами влади (для цього вчений застосовує 
десять індикаторів порівняльного аналізу)1. Одночасно, А. Лейпхарт 
наголошує, що відмінності між демократіями (у 36 країнах, які він 
проаналізував 1999 р.) є більше випадковими, аніж очікуваними. Річ 
у тім, що існує щонайменше два механізми розподілу влади у державі:  
1) між акторами вищої виконавчої та законодавчої влади; 2) між різ-
ними інститутами. Накладаючи на модель А. Лейпхарта наслідки про-
екту “Демократичний барометр”, Х. Кріесі та М. Бухлманн пропону-
ють декілька вимірів і різновидів сучасних консолідованих демократій:  
1) ліберальні/неліберальні демократії (сучасна демократія повинна бути 
ліберальною – а це за собою тягне вимогу існування “ланцюга делегу-
вання повноважень і відповідальності”)2; 2) прямі/представницькі демо-
кратії (майже всі сучасні демократії є представницькими, з залученням 

1  Ще одну спробу диференціації демократичних режимів сучасності (на прикладі де-
мократій Західної та Центральної Європи) зробили Ж-Е. Лейн та С. Ерссон. Дослідники за-
пропонували не менше п’яти вимірів порівняльного аналізу демократичних режимів, проте 
аргументували, що простежується загальна мінливість інституційних умов, які не дають змоги 
запропонувати жодної систематизації відмінностей між гіпотетичними моделями демократії.

2  Ліберальна демократія передбачає поєднання принципів лібералізму, а також де-
мократії: внаслідок цього відбувається комбінування активного залучення громадян у полі-
тичному процесі з народною рівністю (“одна людина – один голос”), народним суверенітетом 
(“урядування людей, через людей і для людей”) та ідеєю мажоритарного управління. Тим не 
менше, лібералізм здатний обмежувати демократію та навпаки: по-перше, люди можуть роз-
поряджатись своїм “народним” суверенітетом із волі/примусу правового порядку (так звана, 
за словами Р. Даля, модель “медісонівської демократії”); по-друге, правовий порядок може 
бути без достатніх на це підстав модифікований демократично легітимованим політичним 
рішенням (із цього приводу Р. Холбрук навів кейс Югославії: “При умові, що вибори вільні 
та чесні, обрані є расистами, фашистами та сепаратистами”; а, за словами Р. Даля, йдеться 
про “популістську демократію”). Ілліберальна демократія передбачає сценарій, коли прості 
громадяни не мають міцних ліберальних цінностей, а конфлікт правопорядку та залучення 
громадян до процесу прийняття політичних рішень винятково складний. З цього приводу  
Ф. Закарія зазначає, що демократія процвітає, а свобода ні. Це інколи властиво для західних 
демократій, хоча частіше простежується у нових демократіях.
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елементів прямої демократії1); 3) інклюзивні/ексклюзивні демократії 
(стосується того, наскільки достатньо люди залучені до процесу прийнят-
тя рішень)2; 4) мажоритарні/консенсусні (чи, часто зі слів Б. Пауелла, 
пропорційні) демократії; 5) федералізовані/централізовані демократії. 
Ці виміри науковці зіставляють між собою, комбінуючи реальні моделі 
демократичних режимів.

Загалом вчені зауважують, що перспектива застосування резуль-
татів проекту “Демократичний барометр” велика. По-перше, сумарний 
показник всеохоплюючої якості демократії може бути використаний як 
залежна та незалежна змінна. Це може допомогти представити додаткові 

1  Представницька демократія передбачає регулярність виборів агентів прийняття 
політичних рішень. Представництво містить легальну участь громадян у формі всеза-
гального виборчого права у політичному процесі й високу та рівну участь у виборах. 
Вибори вважають ефективним інструментом демократії частково: вони забезпечують 
громадянам можливість впливати на процес прийняття політичних рішень; вони ін-
ституціоналізують політичну норму, що система влади може діяти лише відповідно до 
преференцій громадян; вони тільки у цьому вимірі проводять рівність. На противагу, 
пряма демократія регламентує постійність впливу громадян на прийняття політичних 
рішень. По суті, самі громадяни є агентами прийняття політичних рішень. У сучасних 
демократіях найчастіше відбувається різновимірне пересікання принципів прямої та 
представницької демократії. З цього приводу дуже цікаву модель для аналізу запро-
понував Ф. Хендрікс: він скомбінував мажоритарну та консенсусну демократії, за  
А. Лейпхартом, і пряму (самоврядівну) та непряму (представницьку) демократії у чо-
тири моделі: 1) “маятникову” (“вестмінстерську”); 2) “консенсусну” (“консоціативна”);  
3) “виборчу” (поєднання “мажоритарної” й “прямої” демократії – наприклад, система, 
яку застосовують у Каліфорнії); 4) “учасницьку” (поєднання “консенсусної” і “прямої” 
демократії). Цікавий випадок становить “швецька” модель – вона єднає “консенсусну” 
і “виборчу” демократію (хоча частіше Швецію окреслюють як модель “учасницької” 
демократії). Відомі й інші спроби модифікації моделі А. Лейпхарта. Зокрема, С. Хаг і 
Дж. Тсебеліс поєднали мажоритарну та консенсусну демократію з прямою демократією. 
Унаслідок цього стало очевидно: прямі демократичні інститути вводять додаткового 
вето-актора у політичну систему – серединного виборця від населення. З огляду на це, 
А. Воттер продемонстрував, що референдуми створюють ініціативу для розширення 
урядових коаліцій. 

2  Інклюзивна демократія передбачає брати до уваги думку всіх дорослих та по-
стійних громадян/резидентів країни у політичному (й електоральному) процесі. Ексклю-
зивна демократія передбачає заперечення права голосу для окремих частин населення 
країн. Це дуже актуально в епоху глобалізації, коли значні частини населення різних 
країн не набувають повноцінного громадянства лише через те, що вони є іноземцями 
та не мають права голосу. Річ у тім, що сьогодні здебільшого національна ідея стала 
центральним принципом, навколо якого відбувається структурування урахування та/
чи неурахування участі громадян у політичному/електоральному процесі.
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докази в дискусіях у рамках досліджень демократії, зокрема стосовно про-
блем теорії модернізації, гіпотези про кризу та/або небезпеку демократії; 
у проблемах досліджень інституційної інженерії, зокрема в обговоренні 
взаємозв’язку між демократією та політичною діяльністю тощо. Резуль-
тати перших проектів демонструють, що економічна глобалізація сприяє 
якості демократії, проте економічна криза погіршує якість демократії. 
Консенсусні системи становлять випадки більш якісних демократій, 
аніж мажоритарні системи (однак ці висновки не поширюються на всі 
дев’ять функцій демократії). Також продемонстровано прямо пропорцій-
ний зв’язок між якістю демократії й рівнем людського розвитку, соціаль-
ною державою та заходами соціальної рівності. Висока якість демократії 
також сприяє індивідуальній довірі та політичній підтримці. По-друге, 
“Демократичний барометр” допомагає визначати взаємовідносини між 
функціями демократії. Наприклад, виявлено, що збалансовані та кри-
тично налаштовані ЗМІ не мобілізують участі громадян. По-третє, запро-
понований аналіз може охоплювати більшу кількість країн і більші або 
менші одиниці аналізу (супернаціональні, субнаціональні або локальні).

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Що таке ефективність і якість демократії? 
	 Розкажіть про розвиток проблематики ефективності та якості демократії.
	 Схарактеризуйте концептуальні компоненти й індикатори якісної демо-

кратії.
	 “Зовнішні/невбудовані” та “внутрішні/вбудовані” атрибути якості демо-

кратії – це?
	 Розкрийте сутність вимірювання ефективності демократії на основі верхо-

венства права. 
	 У чому суть проекту “World Values Surveys”?
	 Які типи політичних режимів виокремлюють у контексті аналізу ефектив-

ності демократії К. Велзел та А. Александер? 
	 Як відбувається виокремлення моделей політичних режимів у наукових 

доробках К. Велзела та А. Александера?
	 Сформулюйте теоретико-методологічні атрибути дослідження якості демо-

кратії в проекті “Рейтинг демократії”.
	 Що таке “сфокусоване” та “всеохоплююче” визначення демократії?
	 Розкажіть про ключові виміри якості демократії в проекті “Рейтинг демо-

кратії”.
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	 Які “сектори” суспільства детермінують якість демократії, за ідеєю  
Д. Кемпбелла?

	 Окресліть “Рейтинг демократії” та його апробацію на прикладі країн  
Європи.

	 Визначте параметри виконання проекту “Демократичний барометр”.
	 Що таке проміжний/серединний варіант/підхід трактування демократії?
	 Назвіть та опишіть базові принципи якісної демократії. Як вони співвід-

носяться?
	 Що таке свобода, рівність та контроль у проекті “Демократичний барометр”?
	 Окресліть концептуальну логіку проекту “Демократичний барометр”.
	 Що таке функція демократії згідно з проектом “Демократичний барометр”?
	 Означте сутність профілю демократії згідно з проектом “Демократичний 

барометр”. 
	 Які профілі демократії виокремлюють Х. Кріесі та М. Бухлманн?



Р о з д і л  6

РІВНІ, РІЗНОВИДИ ТА КОНЦЕПТИ  
АВТОКРАТІЇ ТА АВТОКРАТИЗАЦІЇ

6.1. Автократія (авторитаризм і тоталітаризм) у 
структурі аналізу політичних режимів.

6.2. Класичні та сучасні різновиди авторитарних ре-
жимів: порівняльний аналіз.

6.3. Концепт військового, однопартійного, персона-
лістського авторитаризму Б. Геддес.

6.4. Електоральний/неелекторальний авторитаризм: 
підхід А. Хаденіуса і Я. Теорелла.

6.5. Концепт електорального авторитаризму А. Скед- 
лера.

6.6. Концепт змагального авторитаризму С. Левіць-
кі та Л. Вея.

6.7. Модернізаційний авторитаризм:  
верифікація обґрунтованості  
концепту.



Основні поняття: політичний режим, автократія, авторитаризм, 
тоталітаризм, авторитаризм із синдромом тоталітаризму, кон-
цепт тоталітарного суспільства, повний авторитаризм, постто-
талітаризм, класичний тоталітаризм, ерозійний тоталітаризм, 
держава, яка не відбулась, атомізація суспільства, транзит, режим 
правління “з обмеженим плюралізмом”, рівні інституціоналізації 
автократичних режимів, традиційні авторитарні режими олігар-
хічного типу та демоністичні авторитарні режими нової олігархії, 
режими військової диктатури, демократичний авторитаризм, ав-
торитарна демократія, авторитаризм розвитку, авторитаризм 
модернізації, “гібриди” автократичних режимів, революційний ав-
торитаризм, реакційний авторитаризм, правоавторитарний та 
лівоавторитарний авторитаризм, “просвітницький” авторита-
ризм, стабілізаційний авторитаризм, тиранічний авторитаризм, 
деструктивний авторитаризм, військово-диктаторський режим, 
однопартійний авторитаризм, партійно-вождистський автори-
таризм, режим “ідеократичного авторитаризму”, режим фінансо-
вої олігархії, електоральний та неелекторальний авторитаризм, 
змагальний авторитаризм, султаністський режим, патронажний 
президенталізм, бюрократичний, олігархічний та популістський ав-
торитаризм, “традиціоналістські авторитарні режими”, “сучасні 
авторитарні режими”, режимів авторитарної рівноваги та нерів-
новаги, режим закритого авторитаризму, військовий, персоналіст-
ський та однопартійний авторитаризм, режим із однією партією, 
режим із домінуючою партією, непрямий військовий авторитаризм, 
монархічний авторитаризм, змішаний авторитаризм, електораль-
ний режим, багатопартійний, однопартійний і непартійний електо-
ральний режим, повстанський авторитаризм, теократія, перехідні 
режими, персоналізм, поетапна трансформація, кауділізм, касікізм, 
традиційний та президентський монархізм, види військового авто-
ритаризму, “третя хвиля”, електоральна демократія, “туманна 
зона”, “темна зона”, ланцюг демократичного вибору, легітимність 
влади, політична технологія, повномасштабний авторитаризм, 
“фасадна” електоральна демократія, “арена суперництва” (ви-
борча, законодавча, судова та ЗМІ), когабітація, “розпад повно-
масштабного авторитаризму”, “колапс авторитарного режиму”, 
“розпад демократичного режиму”, гегемоністський авторитаризм, 
модернізація, розвиток, сценарії модернізації, “китайська модель”, 
капіталістичний авторитаризм, “дилема одночасності”, індустрі-
альний авторитаризм, “авторитаризм без розвитку”.
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6.1. Автократія (авторитаризм і тоталітаризм)  
у структурі аналізу політичних режимів

Попри комплексний розгляд демократії та демократизації (у попе-
редніх розділах посібника) незначну увагу було приділено феноменам 
автократії та автократизації. Така ситуація сучасній політичній науці 
не зовсім зрозуміла, адже людство впродовж більшого періоду своєї пи-
саної історії проходило політичне співіснування у різних форматах саме 
автократії. Натомість, зі слів Б. Геддес, увагу вчених сьогодні більшою 
мірою зосереджено на порівняльному аналізі феномена демократії, а 
також процесу демократизації [466]. З огляду на це, сутність, якісна й 
кількісна операціоналізація та концептуалізація автократії лишаються 
малодослідженими (виняток становлять окремі дослідження Х. Лінца й 
А. Степана, Х. Лінца та Х. Чехабі, Р. Снайдера). Саме на зазначеному 
моменті було зосереджено увагу в цьому розділі посібника: тим паче, що 
впродовж 1945–2005 рр. у світі припинило існування 125 автократій.

Для того, щоб дефініювати автократію у різних її проявах, варто 
повернутись до концептуалізації політичних (або державних) режимів 
загалом. У цьому випадку апелюємо до доробків західних та вітчиз-
няних науковців у площині політології та юриспруденції. В. Сухонос 
зауважує, що політичний (державний) режим складається з трьох ком-
понентів, що зберігають самостійність й автономність. Ця обставина 
має чимало важливих наслідків, зумовлених плюралізмом тлумачення 
політичного (державного) режиму. Перший компонент, що становить 
зміст поняття “політичний (державний) режим”, – права та свободи 
особи, пріоритетний тип політико-правової культури, поведінки, свідо-
мості та менталітету. Другий компонент змісту категорії “політичний 
(державний) режим” також має декілька вимірів, зумовлених рівнем 
та якістю соціально-економічного розвитку, способом формування ор-
ганів державної влади, принципом поділу влади, кількістю правлячих 
суб’єктів, статусами партійної системи, політичної опозиції, ЗМІ, армії, 
поліції, церкви тощо. Третій компонент політичного (державного) ре-
жиму – методи здійснення влади, способи врегулювання та розв’язання 
соціальних і політичних конфліктів. Сумарне врахування складників 
розуміння політичних режимів становить сутність останніх.

Політична наука виділяє декілька класифікацій політичних ре-
жимів. Однією з найбільш поширених і найбільш спрощених є поділ 
державно-правових режимів на демократичні і недемократичні/авто-
кратичні. Недемократичні режими можуть бути різними. Найдавніши-
ми з них були деспотичний і тиранічний режими. Класично до недемо-
кратій або автократій (про це зазначено у першому розділі посібника) 
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належать авторитарні і тоталітарні режими. Іншою класифікацією 
є розподіл усіх політичних режимів на демократичні й авторитарні. 
До останніх, поряд із різними диктаторськими режимами, включено 
різновиди тоталітаризму – фашизм, нацизм і сталінізм. Нарешті, тре-
тьою (найбільш прийнятою у політичній науці в Україні) є класифікація 
усіх політичних режимів (на основі особливостей взаємодії держави і 
громадянського суспільства й ступеня проникнення державної влади 
в інші сфери громадського життя) на демократичні, авторитарні і 
тоталітарні. Ця позиція чітко пов’язана з тим, що демократія і тота-
літаризм – крайні протилежності. Авторитарний режим містить демо-
кратичний та тоталітарний потенціал. Сьогодні все частіше дослідники 
звертаються до тієї наукової позиції, згідно якої тоталітарні режими 
не репрезентовані серед політичних режимів сучасності, а натомість 
мають місце окремі авторитарні режими з елементами тоталітаризму 
або з так званим “синдромом тоталітаризму/посттоталітаризму”1.

Задля доведення такої позиції потрібно апелювати до наукового 
трактування тоталітаризму як політичного режиму загалом. Тоталіта-
ризм – такий політичний режим, який прагне до повного (тотального) 

1  На цій основі класичними (в тім числі консолідованими) прикладами тота-
літаризму є режими А. Гітлера в Німеччині, Й. Сталіна в СРСР та Б. Муссоліні в 
Італії. Інші випадки (а вони в порівняльній політології є спірними) становлять син-
тез авторитаризму та тоталітаризму (хоча до початку 90–х років минулого століття 
вони переважно трактувались як сценарії тоталітаризму, проте з розвитком порів-
няльної політології отримали теоретико-методологічне уточнення). Ми такі (спірні) 
режими схильні трактувати як “повний авторитаризм” чи навіть як “авторита-
ризм із синдромами тоталітаризму” (про це детальніше згодом). Серед їх прикла-
дів такі: режими Ф. Франко в Іспанії (1939–1975), А. Салазара в Португалії (1932–
1968), М. Цзедуна в Китаї (1949–1976), “червоних кхмерів” (Пол Пота) в Камбоджі 
(1975–1978), Р. М. Хомейні в Ірані (1979–1989), “талібану” в Афганістані (1996–2001),  
А. Зогу й Е. Ходжі в Албанії (1928–1938 та 1944–1985 рр. – відповідно), Кім Ір Сена, 
Кім Чен Іра та Ким Чен Ина (на момент написання посібника – наймолодшого чин-
ного глави держави у світі) у Північній Кореї (1948–1994 та 1994–2011 рр., а також 
починаючи з 2011 – відповідно), А. Піночета в Чилі (1973–1988), С. Хусейна в Іраку 
(1979–2003), Хо Ші Міна у В’єтнамі (1946–1969), С. Ніязова та Г. Бердимухамедова у 
Туркменістані (1990–2006 рр., починаючи з 2007 – відповідно), Е. Рахмона в Таджи-
кистані (1999), І. Карімова в Узбекистані (1990), А. Сомоси в Нікарагуа (1967–1979), 
М. Хорті в Угорщині (1920–1944), І. Аміна в Уганді (1971–1979), М. Н. Бійого та  
Т. Нгема Мбасоги в Екваторіальній Гвінеї (1968–1979 рр., починаючи з 1979 – відпо-
відно), Аль-Сауда в Саудівській Аравії (1996–2012) тощо. Також наближений до тота-
літаризму ісламофашизм – цей термін відносять до патогенності фашистської системи 
переконань у радикальних ісламських уявленнях і віруваннях. Переважно йдеться 
про трактування системи переконань таких рухів та організацій, як Аль-Каїда, Хамас, 
Хезболла тощо. Як аналоги, часто використовують терміни “ісламський фашизм” і 
“мусульманський фашизм” (але не завжди як тоталітаризм).
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контролю держави над усіма аспектами життя суспільства. Крім того, 
вагоме значення отримує трактування тоталітаризму у порівняльно-
політологічному сенсі (з точки зору співвідношення влади і суспіль-
ства): в умовах тоталітаризму політична влада бере під свій повний 
(чи тотальний) контроль суспільство, утворюючи з ним “єдине ціле”, 
повністю контролюючи всі аспекти життя людини; різні прояви опози-
ції/дисидентства жорстоко придушує держава. Важливою особливістю 
тоталітаризму також є створення ілюзії “повного схвалення народом 
дій влади”. Для класичного тоталітаризму властива мілітаризація сус-
пільного життя. У статті Б. Муссоліні “Доктрина фашизму” “тоталіта-
ризм” трактується як суспільство, в якому єдина державна ідеологія 
вирішально впливає на громадян (“все всередині держави, нічого поза 
державою, нікого проти держави”) [190, 645].

У цьому випадку важливо помітити, що до вторгнення Німеччини 
у СРСР 1941 р. два політичні режими (нацистський і сталінський) 
трактували як “клони”. Проте вже з 1941 р. ці режими, особливо вна-
слідок питань політичної раціональності, почали трактувати як “роз-
біжні”. Тим часом у науці продовжувало домінувати переконання про 
тоталітарну природу таких режимів. Воно особливою мірою проявилось 
у період “холодної війни”. З початку 50–х років ХХ ст. тоталітаризм 
трактують тільки як “наукову категорію”: у цей період прийнято думку, 
що тоталітаризм – це закрита та нерухома соціокультурна і політична 
структура, у якій всяку дію (від виховання дітей до виробництва та роз-
поділу товарів) спрямовує та контролює “єдиний центр”. Характерним 
виявом тоталітаризму прийнято також вважати деетизацію суспільства –  
мораль у такому випадку розглядають винятково з “наукових” позицій. 
З огляду на це, потрібно пояснювати відмінність деспотизму і тоталі-
таризму. Однак цієї позиції було недостатньо наприкінці 50–х років  
ХХ ст. стосовно СРСР, адже багато вчених сумнівалось, що режим  
М. Хрущова доцільно трактувати “тоталітаризмом”. Проте у цьому ви-
падку цікаво й те, що, попри зменшення частоти наукового вживання 
терміна “тоталітаризм”, з 1970 р. його почали часто використовувати 
у риториці політики. Причиною цього варто вважати “розкручування” 
подій “холодної війни”. 

Зрозуміло, що в світлі тодішніх процесів визначити патерни то-
талітаризму було вкрай складно – тим паче в контексті зіставлення 
тоталітаризму й авторитаризму. Для спрощення ситуації доцільно було 
сконструювати цілісний “концепт тоталітарного суспільства”. Один 
із найбільш ранніх, проте цілісних концептів запропонували К. Фрі-
дріх та З. Бжезинські у 60–х роках ХХ ст. В його основу покладено 
трактування не просто “тотальної природи контролю” з боку держави 
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у цьому політичному режимі, а принципову відсутність обмежень тако-
го контролю. Базові ознаки тоталітаризму в цьому концепті визна-
чено так: 1) наявність однієї всеосяжної політичної ідеології, на якій 
сконструйовано всю політичну систему суспільства; 2) наявність єдиної 
партії, як заведено, керованої диктатором, яка зливається з державним 
апаратом та таємною поліцією; 3) вкрай висока роль державного апара-
ту, проникнення держави у всі сфери суспільного життя ; 4) відсутність 
плюралізму в ЗМІ, жорстка ідеологічна цензура всіх легальних каналів 
з надходження інформації, а також програм середньої і вищої освіти, 
кримінальна відповідальність за поширення незалежної інформації;  
5) величезна роль державної пропаганди та маніпуляція масовою свідо-
містю населення; 6) заперечення традицій, традиційної моралі та повне 
підпорядкування вибору засобів “поставленим цілям” (наприклад, по-
будувати “нове суспільство” для тоталітарного суспільства є властивою 
ідеєю “модернізації”); 7) масові репресії та терор з боку силових структур, 
знищення індивідуальних громадянських прав і свобод; 8) централізо-
ване планування економіки; 9) майже всеосяжний контроль правлячої 
партії над збройними силами та розповсюдженням зброї серед населення;  
10) прихильність експансіонізму (ознака, що чітко виокремлює тоталіта-
ризм від авторитаризму); 11) адміністративний контроль за здійсненням 
правосуддя; 12) намагання стерти кордони між державою, громадянським 
суспільством й особистістю. Тим не менше, проблема зазначеного концеп-
ту полягає у тому, що в ньому перелічено не тільки “обов’язкові ознаки 
тоталітаризму” (окремі перелічені ознаки були властиві в певні періоди 
навіть демократичним режимам). Тому, модифікуючи модель К. Фрідріха 
та З. Бжезинські, К. Брачер наголошує на так званій “революційній ди-
наміці”, як на “серцевині тоталітаризму”. Це означає, що тоталітаризм 
не вимагає одного лідера, може діяти і з “колективним керівництвом”.

Дж. Кіркпатрік доповнює аналіз тим, що принциповою прикметою 
тоталітаризму є наявність якоїсь вищої мети, заради якої режим закликає 
суспільство розлучитись із усіма політичними, правовими та суспільними 
традиціями. Крім того, режим повинен бути наділений технологічною 
можливістю здійснювати тиск на населення з приводу досягнення цієї 
мети. З погляду “персональної автономії” особистості, тоталітарні режими 
прямують від “послідовного звуження автономного простору” аж до його 
повної ліквідації. Це веде до “атомізації суспільства”, до злиття всіх 
сфер в одне ціле. Відмінність від авторитарного (навіть від міліцейсько-
го) режиму полягає в тому, що “підтримання порядку” відбувається не 
відповідно до визначених процедур, а згідно з широкою “свободою дій 
влади”, що забезпечує непередбачуваність керівництва країни. Саме тому 
в тоталітаризмі ідеологія посідає “підлегле становище” стосовно керів-
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ництва країни та може ним довільно трактуватися залежно від ситуації. 
Крім того, ознакою тоталітаризму є боротьба проти чітко визначеної 
чисельної групи/груп населення (наприклад, євреї у нацистській Ні-
меччині, “куркулі” у сталінському СРСР). Зі слів Х. Арендт, особливою 
рисою тоталітаризму є “континентальний імперіалізм” (з елементами 
навіть расизму): в СРСР йшлося про панславізм, а в Німеччині – про 
пангерманізм. Зі слів К. Хайеса, тоталітаризму властивий культ сили 
(в авторитарних режимах сила, навпаки, може бути винятково засобом 
забезпечення цілі). З погляду пересічного громадянина, варто зазначити, 
що в тоталітарному режимі відбувається, зі слів К. Фрідріха, “суміщення 
страху та згоди”. На думку Х. Лінца, головною рисою тоталітаризму (яка 
одночасно розбіжна від авторитаризму) є не терор, а прагнення держа-
ви наглядати за всіма сферами життя людей – громадським порядком, 
релігією, економікою, культурою, а також відпочинком. Ця особливість 
повинна проявлятись як системна, ідеологічна, безпрецедентна за масш-
табом і “позаправова” за формою. Терор в авторитарних режимах від-
різняється тим, що він зазвичай викликаний об’єктивною надзвичайною 
ситуацією, не ідентифікує ворогів за ідеологічною ознакою, обмежений 
“широкими” межами закону. 

Однак у цьому проявляється й спільна ознака авторитаризму та 
тоталітаризму: вони є недемократичними. Якщо рухатись у зазначе-
ному методологічному напрямі, очевидно, що тоталітаризм є “макси-
мально недемократичним”. Х. Лінц із зазначеного приводу виділив три 
важливі ознаки тоталітаризму: 1) наявність моністичного, але не 
монолітного центру влади (плюралізм чинних інституцій або ж груп 
отримує свою “легітимізацію” на основі впливу такого центру влади, в 
максимальній мірі ним опосередкований та є політичним утворенням, 
а не наслідком динамічності чинного суспільства); 2) існування ексклю-
зивної, автономної та більш-менш інтелектуально структурованої 
ідеології, на підставі якої правляча група чи лідер, а також партія, яка 
обслуговує лідера або групу, “позиціонується у реальності” та фігурує в 
ролі “основи політики” або “узаконення її маніпуляційного характеру” 
(ідеологія має деякі межі, за якими лежить інакомислення, що є “не-
санкціонованим”; ідеологія виходить за рамки конкретної програми й 
визначення меж легітимності політичних дій для забезпечення “вищого 
сенсу”, почуття “історичної мети” та інтерпретації соціальної реальності);  
3) заохочення участі громадян й/або активної мобілізації політичних та 
колективних соціальних завдань (через вплив однієї партії та багатьох 
монополістичних вторинних груп: ознака веде тоталітаризм до своєрід-
ного “ідеального типу” політичного режиму).
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Ще однією відмінною ознакою тоталітаризму від авторитаризму є 
такий момент, що перший пропонує “ліквідацію” як ліберальних (рин-
кових), так і демократичних інститутів: вважається, що на цій основі 
зникають передумови системних конфліктів, а суспільство об’єднується 
в єдине ціле (сьогодні практично всі авторитарні режими розвиваються 
на основі ринкових відносин в економіці). Крім того, тоталітаризм тре-
ба трактувати як крайню форму колективізму: всі тоталітарні режими 
об’єднує державна підтримка колективних інтересів (нація – у нацизмі, 
працівники – у комунізмі або держава – у   фашизмі) на “шкоду” при-
ватним інтересам і цілям окремого громадянина.

Підсумовуючи, варто зазначити, що терміни “авторитарний режим” 
і “автократія” позначають політичний стан, у якому одним “утримува-
чем влади” (або автократом) – “індивідуальним диктатором”, комітетом, 
хунтою, партією, іншою групою політичної еліти – відбувається “моно-
полізація політичної влади”. У такому плані тоталітарний режим також 
є автократичним режимом, проте він відрізняється від нього тим, що 
намагається контролювати усі аспекти соціального життя, в тім числі 
освіту та науку, економіку та мистецтво, приватне життя та моральні 
цінності громадян. З огляду на це, можна зробити зауваження, що тота-
літаризм – екстремальний варіант “повного авторитаризму” (що часто 
трактують як авторитаризм з “синдромом тоталітаризму”). Крім того, 
авторитаризм та тоталітаризм – це різновиди автократії (якщо сьогодні 
про тоталітаризм підстав говорити немає й це буде доведено, це озна-
чатиме, що у нашому випадку автократія розумітиметься винятково у 
ракурсі авторитаризму). 

У цьому контексті звертаємось до відмінностей автократичного 
режиму в умовах авторитаризму та тоталітаризму, запропонованих  
П. Сондролом: 1) в умовах тоталітарних режимів диктатори наділені ви-
соким рівнем харизми, а в авторитарних – низьким (а може бути й так, 
що в авторитарних режимах диктатори/автократи мають високий рівень 
харизми, проте не виконують інші ознаки тоталітарного впливу); 2) роль 
ідеології (провідної державної/диктаторської концепції) в тоталітарному 
режимі проявляється як функція, а в авторитарному – як індивідуальна 
особливість; 3) “виміри потужності” лідера/диктатора у тоталітарному 
режимі “публічні”, а в авторитарному – “приватні”; 4) рівень корупції 
у тоталітарному режимі традиційно є низьким, а в авторитарному – ви-
соким; 5) у тоталітарному режимі існує офіційна ідеологія, в авторитар-
ному її може не бути; 6) авторитарним режимам, здебільшого, властиві 
окремі елементи “обмеженого плюралізму”, а тоталітарним – не властиві; 
7) легітимність влади диктатора/автократа в тоталітарному режимі є 
обов’язковою, а в авторитарному – ні [632]. 
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З огляду на це, П. Сондрол зауважує, що тоталітаризм і авторита-
ризм є формами автократії, проте між собою вони відрізняються “клю-
човими дихотоміями”: 1) на відміну від “м’якої і взагалі непопулярної 
авторитарної братії”, тоталітарні диктатори розвивають харизматичну 
“містику” та масову псевдодемократичну взаємозалежність зі своїми по-
слідовниками через свідоме маніпулювання “пророчим зображенням”; 
2) концепції супровідної ролі керівництва диференціюють прихильників 
тоталітаризму від прихильників авторитаризму – “авторитаристи” вва-
жають себе окремими істотами, які погоджуються втілювати контроль/
зберігати статус-кво, “тоталітаристи” виходять із примату телеологічного 
концепту влади (в такому випадку тирана трактують не як людину, а як 
“функцію”, яка управляє і змінює “всесвіт”/порядок); 3) використання 
влади для власної вигоди є компонентом авторитарного режиму більшою 
мірою, ніж тоталітарного (в умовах неприв’язки авторитаризму до при-
вабливої тотальної ідеології режим виживає на підставі суміші всеохо-
плюючого страху та винагород прихильників – тобто “клептократичності 
авторитаризму”).

Найбільшою мірою комплекс запропонованих відмінностей автори-
таризму та тоталітаризму проявляється на прикладі транзиту Північ-
ної Кореї. Крім того, через апелювання до прикладу цієї країни можна 
довести або спростувати гіпотезу про те, чи сучасні політичні режими 
репрезентовані тоталітаризмом (використання прикладу КНДР вважаємо 
найбільш коректним, адже стосовно цієї країни до початку 90–х років  
ХХ ст. була консолідована наукова згода з приводу її трактування як 
тоталітарного політичного режиму). Ми скептично ставимось щодо трак-
тування Північної Кореї на початку ХХІ ст. як поточного випадку тоталі-
таризму (принаймні випадку “класичного тоталітаризму”). Одночасно ми 
погоджуємось, що в історичному зрізі КНДР була прикладом найбільш 
стабільного (у часовому вимірі) режиму тоталітарного типу. Такий скеп-
тицизм породжено економічними кризовими подіями, які у цій країні 
отримали застосування з початку 90–х років ХХ ст.

Річ у тім, що в цей період розвитку у країні відбулась економіч-
на криза. З іншого боку, у цій країні не помічено існування жодно-
го опозиційного (дисидентського) руху впродовж принаймні з початку 
становлення комуністичної влади. Тобто було наголошено на тому, що 
Північна Корея до 1990–1991 рр. – це безпрецедентний випадок то-
талітаризму, проте сьогодні це не приклад тоталітаризму чи приклад 
такого “тоталітаризму”, про який варто говорити з теоретико-методо-
логічними натяжками. Головна причина такого трактування полягає у 
тому, що стабільність системи було порушено: внаслідок цього почався 
деякий “транзит системності”. Тому доречно розглядати та зіставляти 
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декілька альтернативних модальностей трактування режиму цієї країни:  
1) “класичний тоталітаризм” (характерні патерни запропоновано вище);  
2) “ерозійний тоталітаризм” – такий тип політичного режиму, у яко-
му тоталітаризм становить системну основу, проте політичну систему 
загалом не позиціонують як, традиційно для тоталітаризму, монолітну, 
вона зазнає колапсу/краху у своїх головних параметрах; 3) “посттота-
літаризм” – це такий політичний режим, що заснований на “структур-
ному моделюванні”, властивому для класичного тоталітаризму, та все 
ж з ослабленою центральною/автократичною/диктаторською владою, 
що дає змогу іншим групам/сферам інтересів (класових, регіональних, 
бюрократичних, економічних тощо) впливати на владний/політичний 
процес (або процес здійснення влади). Так модель посттоталітаризму 
містить окремі елементи та патерни “обмеженого плюралізму”, що, як 
зазначено вище (за концептом П. Сондрола), є проявом саме авторитарних 
політичних режимів. Крім того, тут ідеологія перетворюється винятково 
на інструмент індивідів та груп, які здійснюють політичну владу, а також 
адаптована до інших сил, а не до “чистих патернів” тоталітаризму, які 
полягають у досягненні цілей режиму [620]; 4) “авторитаризм” (озна-
чення авторитаризму і його атрибутів запропоновано нижче); 5) “держа-
ва, яка не відбулась” (англ. failed state) – це тип політичної системи, у 
якому співіснують кілька різновидів політичного режиму, проте вони 
втратили можливість і здатність функціонувати як такі (наприклад, 
зникає сутнісне наповнення політичної влади та політичної системи, а 
тому, як наслідок, відбуваються різного роду системні кризи, слабшає 
контроль держави над громадянами – загалом авторитет держави пере-
буває в занепаді, що доводять різні чинники, зокрема велика кількість 
біженців). Щоб переконливо відповісти на питання, чи є сьогодні Пів-
нічна Корея тоталітаризмом, потрібно розглянути його методологічні 
системні чинники та зіставити їх з поточними тенденціями динаміки 
політичних режимів.

По-перше, Північна Корея продовжує використовувати історично 
сформовану “тоталітарну ідеологію”. Утім, ідеологія не тільки існує, про-
те виписана в конституції (навіть попри деякі поправки) та практично 
не змінилась упродовж від становлення комуністичного (а згодом тота-
літарного) режиму. Проте фікцією є сама суть ідеології як гіпотетичного 
практичного феномена, адже традиційно під “ідеологією” у Північній 
Кореї розуміють міф про військову першість у політиці, а також силь-
ну і процвітаючу націю [411] (принципова невідповідність ідеології та 
практики стосується пункту про політичний та економічний розвиток 
країни). Останнім часом ідеологічний вимір цього політичного режиму 
почав доповнюватись думками та гаслами про коріння корейського етно-
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су як такого феномена, що винятково похідний від територіальних меж 
Північної Кореї: цей підхід також вважають ненауковим за своєю суттю.

По-друге, у країні немає масової партії у класичному тоталітарному 
трактуванні. Центральна позиція партії здебільшого змістилась до армії, 
попри те, що “монолітна позиція” центру (зауважимо, що не моністична, 
а саме монолітна) лишається дійсною. Це також формально визначено 
у конституції, але не завжди відбувається на практиці. Причина поля-
гає у запровадженні згаданого вище принципу “військової першості у 
політиці”, який полягає у тому, що глава Національного комітету обо-
рони – “найвища посада у республіці”. Навіть помічаємо боротьбу між 
“консервативним” військовим апаратом і більш “прогресивним” апаратом 
політичної партії. Це, іманентно, – основа реалізації на практиці неімп-
лементованого та неінституціоналізованого “обмеженого плюралізму”, 
що не вважається атрибутом тоталітаризму. Коли влада у тоталітарному 
суспільстві є хоча б трохи розділеною, виникає механізм формування 
“груп інтересів” (“корпорацій” – як, наприклад, у фашистській Італії) 
з приводу контролю політичної системи. Такий хід подій може стати 
причиною підриву “тоталітарної єдності” (як приклад, Х. Лінц наводить 
протистояння СС та СА у нацистській Німеччині). Тим не менше, це 
також не означає, що у Північній Кореї немає тоталітаризму – проте це 
демонструє, що у цій країні сформовано перспективу зміщення до по-
сттоталітаризму. 

По-третє, за наслідками економічної кризи, що почалась на почат-
ку 90–х років ХХ ст., у Північній Кореї дуже сильно лімітовано вплив 
“поліцейського контролю”, а тому, відповідно, і “поліцейської держави”. 
Причина проста – слабкий стан економіки, що не дає можливості забез-
печити хорошим життям “функціонерів у сфері державної безпеки”. На 
цій підставі почалось зростання корупції, яку не вважають елементом 
тоталітаризму, а свідчить значною мірою про авторитаризм. Корупція 
стала головним інструментом зростаючої кількості населення, що хоче 
отримати дозволи на подорожі в межах країни і за кордон, а також для 
початку міждержавної неофіційної торгівлі (з Китаєм найперше). Як на-
слідок, порушено здатність системи тотально контролювати: терор сьогод-
ні вже не є “всепроникним”, хоча механізм контролю й досі залишається 
дуже міцним. Це свідчить про те, що почалась “ерозія тоталітаризму” і 
поширюються перспективи осягнення посттоталітаризму. 

По-четверте, розпочалась “руйнація монополії” політичного режиму 
на ЗМІ. Приміром, виникають альтернативні потоки інформації (значною 
мірою на основі саме впливу попереднього чинника – втрати тотального 
контролю). Як наслідок, починають руйнуватись нав’язані міфологеми 
“ефективності чинного політичного режиму”. Це, відповідно до методики 
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К. Фрідріха та З. Бжезинські, є основою для підриву сили тоталітарного 
режиму. З огляду на це, владою в суспільство запущено інформаційні 
гасла не про “економічне домінування” Північної Кореї над Південною 
Кореєю, а про “національну приналежність до корейського етносу саме 
у Північній Кореї”. Це знову-таки свідчить про посттоталітаризм, який 
характеризується використанням “стратегій пристосування” до змін у 
політичній системі. Такий аргумент ослаблює той момент, що в країні 
не відбувається формування опозиційних рухів. 

По-п’яте, Північна Корея перестала бути випадком економічного 
тоталітаризму. Почала розвиватись навіть тіньова приватна економіка, 
а як наслідок цього, – навіть неформальна криза моделі комуністичного 
розвитку, відображена у кризі планової економіки. Це найбільшою мірою 
відображено у зрізі надання “зовнішньої благодійної допомоги бідним 
корейцям” і стосується близько третини населення країни. Спочатку це 
розвивалось на неформальній основі. Проте згодом, у силу відсутності 
урядових альтернатив, зазначені програми були інституціоналізовані і 
навіть напівлегалізовані. Сьогодні “приватний” сектор забезпечує біль-
ше, ніж половину, продуктів харчування для Північної Кореї [497]. І 
саме на такій основі було внесено (2002) деякі зміни із приводу приват-
ної власності та торгівлі. А тому “планова економіка” була спонтанно 
трансформована незаконними змінами в “економічному поведінковому 
потенціалі” корейського населення. Крім того, вперше за свою історію 
вона (“планова економіка”) піддалась офіційній зміні через народний 
тиск. Тому економічну систему у цій країні варто наближувати до моделі 
авторитаризму: є чимало економічних організацій, які не перебувають у 
сфері державного контролю (у тоталітарній державі економіка не існує 
за межами самої держави). 

По-шосте, не виконуються основоположні атрибути тоталітаризму, 
пропоновані різними дослідниками. Приміром, поступово ослаблюється 
ілюзія “повного схвалення народом дій влади”: на це найбільший вплив 
мають показники саме соціального та економічного розвитку. Додатко-
вим свідченням цього є втрата такої атрибутивної властивості тоталі-
таризму, як “революційна динаміка”: динаміки змін не помітно, бо не 
відбувається самих змін. Причина – видозміна ідеологічної структури у 
Північній Кореї: сьогодні у країні ідеологію не вважають інтелектуально 
систематизованою. Крім того, країні не властивий міф про “континен-
тальний імперіалізм” (а тільки про “імперіалізм серед корейців”), який 
був притаманним для тоталітарних режимів.

Усе свідчить, що лояльність населення до “тоталітарного режиму” 
порушено. Річ у тім, що країна, в якій є секретна поліція, проте немає 
повної монополії на всі сфери ЗМІ, повністю не є тоталітарною. Анало-
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гічне стосується й економіки, яка формально є плановою, але фактично 
“некерованою державою”. У такому випадку не на користь тоталітариз-
му у цій країні сьогодні найбільшою мірою свідчить ерозія політичних 
інститутів. У теоретико-методологічному плані цього вже достатньо, 
щоб трактувати Північну Корею не як класичний тоталітарний режим. 
З огляду на це, відбувається поступове зміщення країни до авторитариз-
му – спочатку через “ерозію”, а потім через “посттоталітаризм”. Якщо 
це питання розглядати в іншій векторній спрямованості транзиту, то 
йтиметься про “повний/максимальний авторитаризм” або авторитаризм 
з “синдромами тоталітаризму”, але в жодному разі не про класичний 
тоталітаризм.

Трактуючи окремі випадки політичних режимів сучасності не як 
тоталітарні, а як авторитарні, треба теоретико-методологічно підходити 
до суті та визначення останніх. Авторитаризм вимальовується як такий 
політичний режим суспільства, в якому політична влада здійснюється 
конкретною особою/актором (класом, партією або елітною групою) за 
мінімальної участі народу (як основного агента демократії). Основною 
характеристикою режиму є авторитаризм як метод володарювання 
та керування, як різновид суспільних відносин. Уперше в соціальні 
дослідження термін “авторитаризм” увели в 30–40 роках ХХ ст. учені 
Франкфуртської школи, а згодом “нові ліві”. Вони розуміли його як тип 
свідомості, детермінований агресивністю, конформізмом, ксенофобією, що 
орієнтується на владу/силу, тлумачили як політико-правову характерис-
тику суспільства. Згодом термін “авторитаризм” почали застосовувати в 
науці для опису недемократичних режимів, протиставлення демократії 
тоталітаризму. Авторитаризм руйнує інститути, що відкривають шлях 
до політичної участі й сприяють мобілізації опозиційних настроїв, хоча 
водночас і припускає деякі форми політичної участі. Цей режим робить 
населення політично пасивним. Ідеологія авторитарних режимів скла-
дається з таких ідей: патріотизму, націоналізму, порядку, соціальної 
справедливості, економічного росту, модернізації та повернення до духо-
вності. Авторитаризм виникає в умовах, якщо громадянське суспільство 
не спроможне контролювати державні структури чи саме суспільство 
опинилося під загрозою розпаду. Для авторитаризму характерна со-
ціально-політична напруженість, яка постійно ставить суспільство на 
межі кризи. Авторитаризм має в своїй основі такі риси: 1) автократизм/
автократія – невелика кількість носіїв влади; 2) ігнорування принципу 
поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову; 3) роль представниць-
ких органів влади обмежена владним суб’єктом, хоча вони й можуть 
існувати; 4) судова влада є, по суті, допоміжним агентом, паралельно з 
яким можна використовувати й позасудові органи; 5) зберігається цен-
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зура й існує свого роду “напівгласність”; 6) відсутність “єдиної” цілісної 
ідеології; 7) права та свободи людини і громадянина проголошуються, 
проте реально не забезпечуються у своїй повноті; 8) необмеженість влади, 
її непідконтрольність громадянам; 9) позбавленість громадян гарантій 
безпеки у взаємовідносинах із державою; 10) реальна чи потенційна опо-
ра на силу (з-поміж методів управління домінують команди і накази);  
11) суспільству практично не підконтрольні “силові” структури; 12) мо-
нополія влади та політики, недопущення реальної політичної опозиції 
та конкуренції (лише у формі обмеженого “імітаційного” плюралізму);  
13) відмова від тотального контролю над суспільством, як це простежуєть-
ся у тоталітарному політико-правовому режимі; 14) звужена чи зведена 
нанівець сфера дії принципу виборності державних органів і посадових 
осіб, підзвітності та підконтрольності їх населенню [309].

Не зосереджуючи нашої уваги на трактуванні різних історичних 
особливостей авторитаризму (як автократії) у різних часових періодах 
(Античність – Сократ, Платон, Арістотель, Геракліт, Фрасімах, Каллікл; 
Відродження – Н. Макіавеллі; Новий час – Т. Гобс; Просвітництво –  
Ж-Ж. Руссо, С. Пуфендорф, Х. Вольф та Г. Лейбніц; ХІХ–ХХ ст. –  
Ф. Ніцше, О. Шпенглер, Дж. Джентіле, Х. Чемберлен, В. Ленін та інші), 
варто виокремити відмінності зазначеного політичного режиму від тота-
літаризму: 1) авторитаризм не претендує на політичний контроль усіма 
сферами суспільного життя (характерне роздержавлення, деетатизація 
економіки, культури та соціальної сфери); 2) немає єдиної ідеологічної 
бази, “надідеї”, чи вона досить розмита (західні вчені називають автори-
тарні режими “прагматичними диктатурами” на відміну від “ідеологіч-
них” у тоталітаризмі); 3) авторитарний режим більш гнучкий і здатний 
до трансформації і модернізації; 4) тоталітарні режими спираються на 
масові рухи, партії, вожді яких, як заведено, не належать до старих 
структур влади, а авторитарні режими завжди користуються підтримкою 
традиційних сил порядку – армії, бюрократії та церкви; 5) тоталітарний 
терор загрожує всьому населенню, а авторитарний – лише супротивникам 
режиму як такого. Однак найсуттєвіша відмінність між ними полягає у 
характері відносин між владою, суспільством та індивідом. В умовах 
авторитаризму ці відносини диференційовані та спираються на так званий 
“обмежений плюралізм”, а в умовах тоталітаризму взагалі спростовано 
плюралізм/різноманітність соціальних інтересів (тоталітаризм паралель-
но прагне ліквідувати не тільки соціальний, а й ідеологічний плюралізм, 
інакомислення/дисидентство). Це дало підстави деяким ученим тлума-
чити авторитаризм як режим правління “з обмеженим плюралізмом”: 
будучи консервативним типом влади, він не в змозі позбавити права 
голосу усі (або широкі) маси населення, внаслідок цього вдається до 
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глобальної або ж вибіркової заборони партій та масових організацій. З 
огляду на це, В. Сухонос визначає режим авторитаризму як необмежену 
владу однієї особи чи групи осіб, що не допускають політичної опозиції, 
проте зберігають автономію суспільства й особи в неполітичних сферах 
(у такому випадку відбувається “вливання” авторитаризму в автократію).

Серед сильних сторін авторитаризму вчені виокремлюють такі:  
1) забезпечення суспільного порядку та політичної стабільності й рішучо-
го проведення суспільних перетворень; 2) концентрація великих зусиль 
та ресурсів для вирішення визначених завдань; 3) зміцнення держави, її 
цілісності та єдності; 4) протистояння економічному розвалу та сепара-
тизму. Серед слабких сторін авторитаризму варто говорити про: 1) повну 
залежність політики держави від позиції її глави чи вищих керівників 
країни; 2) відсутність у громадян правових можливостей запобігати зло-
вживанню владою; 3) політичний авантюризм і/чи державну сваволю; 
4) опір назрілим змінам.

Особливе місце у конструкті позиціонування автократичних (неде-
мократичних загалом) режимів поміж політичних режимів сучасності 
посідає трактування ролі їх політичних інститутів. Сьогодні, здебільш, 
недемократичні режими використовують такі іманентно демократичні 
інститути, як партії, вибори і парламенти: однак партії потрібні їм не для 
змагання, вибори – не для передачі влади, а парламенти – не для при-
йняття рішень. Головне завдання впровадження зазначених інститутів –  
зберегти недемократичний режим, а також протистояти потенційним 
загрозам влади лідера. Інституціоналізація у недемократичних режимах 
створює стійкість автократичних практик і процедур, так звану “інсти-
туціоналізовану визначеність”.

На думку А. Пшеворські та Дж. Ганді, виживанню автократичного 
лідера сприяє саме “правильна” (як ефективна для конкретного режиму) 
інституціоналізація, яка мобілізує підтримку та легітимацію політичного 
режиму. Так наявність партії влади і проведення неконкурентних ви-
борів стає не лише окремою рисою комуністичних режимів, а й одним 
із перевірених і досі використовуваних механізмів збереження влади не-
демократичного лідера. Автократи, які використовують різні механізми 
інституціоналізації, в середньому залишаються при владі 8,4 року, а ті 
автократи, що не використовують інституціоналізацію, – тільки 3,3 року.  
Зокрема, науковці використовують три рівні інституціоналізації ав-
тократичних режимів: достатню (оптимальну), надлишкову та недо-
статню. Цікаво, що оптимальний рівень процесу інституціоналізації 
автократичного режиму проводить менш тривалі режими, ніж режими, 
які піддаються надлишковій інституціоналізації (хоча відмінність і не 
є надзвичайно суттєвою). З цього приводу автори таких розрахунків 
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зауважують, що надмірна/надлишкова інституціоналізація не вносить 
значних вигод автократам, а недостатня інституціоналізація становить 
значний ризик [461].

Головне завдання автократій (недемократичних політичних режимів) –  
подолати відкритий опір та максимізувати свою “ренту”, що можливо 
тільки за збереження влади [462]. А. Пшеворські і Дж. Ганді виділяють 
три ситуації рівноваги з зазначеного приводу: 1) автократ “не ділиться” 
владою з опозицією, яка слабка та не повстає; 2) за сильної опозиції 
автократ іде на компроміси, ділиться “рентою” для запобігання повстан-
ня; 3) коли в опозиції немає шансів скинути автократа, він іде на не-
значні поступки, а опозиція повстає. Отже, впровадження формальних 
інститутів має за мету зберегти недемократичний режим і протистояти 
потенційним загрозам влади лідера. За результатами досліджень Б. Гед-
дес, стає очевидно, що 51 % автократичних лідерів створили політичні 
партії після приходу до влади (і протрималися 14 років при владі), 29 % 
кооптували чинні раніше політичні партії (й проіснували 11 років при 
владі), 20 % не використовували партій (тому існували тільки 7 років). 
Усе це підтверджує важливість наявності партій для збереження авто-
кратичних режимів.

Цей результат доводить висновок С. Хантінгтона: партія є єдиною 
сучасною організацією, яка може стати джерелом влади. За слабкості 
політичних інститутів добре інституціоналізована партія є передумовою 
стабільності, а режими без партій або з великою кількістю слабких пар-
тій – передумовою нестабільності політичних режимів. Дослідження під-
твердили правильність таких суджень: партійні режими найбільш стійкі; 
середня тривалість існування автократичного режиму з партією у три 
рази більша, ніж безпартійного авторитарного [469]; найбільш нестійкі 
режими – багатопартійні автократії без домінуючої партії. Режими з 
правлячими партіями забезпечують єдність еліти і довгострокову стабіль-
ність режиму та влади лідера, в той час як режими зі слабкими партіями 
призводять до фракційності еліти і конфліктів. Лідер, побоюючись за 
свою владу, буде руйнувати усі чинні партійні інституції та зменшувати 
розмір правлячої коаліції, що призведе до нестабільності режиму.

Створення партії підтримки автократичного лідера може бути проти-
вагою для інших “режимних фракцій” (хунта чи кліка). Офіційні партійні 
назви, платформи та ідеології хоч і претендують на досягнення більш 
широких цілей, ніж підтримка окремих лідерів, насправді продовжують 
терміни “утримання влади” конкретним лідером і сприяють стійкості 
автократичного режиму. Правляча партія потрібна для недемократич-
ного режиму як головний інструмент владного контролю суспільства, 
мобілізації підтримки режиму, надання контрольованих можливостей 
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політичної участі та кооптації передбачуваної/наявної опозиції. Разом з 
цим, партія не тільки мобілізує підтримку та контролює політичну по-
ведінку, а й створює можливість співпраці з режимом через стабільну 
“систему патронажу”. Об’єднання еліти та суспільства навколо правлячої 
партії не тільки розширює електорат режиму, а й веде до маргіналізації 
антирежимних рухів та партій, а формальне розширення соціальної бази 
режиму неодмінно забезпечує його підтримку опозицією, що значною 
мірою зменшує загрозу “розпаду” режиму внаслідок переворотів/рево-
люцій. За даними С. Хантінгтона, перевороти в багатопартійних авто-
кратіях відбувалися не так часто, як в однопартійних і багатопартійних 
автократіях з домінуючою партією.

О. Харитонова зазначає, що лідери-автократи, мабуть, читали  
С. Хантінгтона [304]: до 1990 р. автократичні режими мали в середньому 
по одній ефективній партії, після 1990 р., поряд з загальною тенденці-
єю до демократизації, кількість ефективних партій зросла до 1,7 [659]. 
Схожа багатопартійність зберігає домінування правлячих партій: інші 
партії потрібні лише для нейтралізації опозиції, яка отримує політичну 
автономію у формі політичних партій, що є ідеальним інституціональ-
ним устроєм для автократії. Багато автократичних режимів допускають 
існування однієї чи кількох партій, які можуть артикулювати настрої 
опозиційних груп, потенційно готових повалити автократа, тим самим 
забезпечуючи збереження режиму. У дослідженні Дж. Ганді 19 % ав-
тократичних режимів були безпартійними, 22 % – однопартійними і  
59 % – багатопартійними, однак лише невелика кількість партій могла 
конкурувати з правлячою партією. Також було продемонстровано, що 
багатопартійні режими з домінуючими партіями такі ж стійкі, як і од-
нопартійні режими. Дослідження також демонструють наявність силь-
ного зв’язку між кількістю мандатів у парламенті у правлячої партії і 
виживанням автократичного режиму: збільшення частки мандатів на  
1 % зменшує на 2 % ризики від розпаду правлячої коаліції, а збільшення 
мандатів з 55 до 75 % відповідає зменшенню ризику колапсу автокра-
тичного політичного режиму на 30 %.

Парламенти в автократичних режимах дають змогу артикулювати 
опозиційні настрої без відкритого опору політичному режиму. Парламен-
ти існують у понад 75 % автократичних режимів (частіше у громадян-
ських режимах, хоча у монархіях їх частота формування є найнижчою): 
їхня кількість почала зростати у всіх типах автократичних режимів (про 
які йтиметься нижче).

Парламенти ідеально підходять для досягнення таких цілей, як: за-
безпечення представництва обраних автократом груп; надання їм мож-
ливості висувати вимоги; контроль над процесом переговорів та демон-
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страція хоча б формального бажання автократа підкорятися внутрішнім 
правилам. Автократичні парламенти так само, як і партії, допомагають 
зберегти автократичні режими: 1) знижують вірогідність заміни одного 
автократа іншим; 2) забезпечують доступ потенційної або реальної опо-
зиції до владних структур та перешкоджають появі неконтрольованих 
лідером вимог з приводу зміни режиму. Автократичні парламенти не є 
“поступкою режиму опозиції”, бо насамперед потрібні для нейтралізації 
загроз режиму. Незважаючи на те, що парламенти в автократіях мають 
“фасадний характер”, а процес прийняття важливих рішень відбувається 
за межами парламенту, коли опозиція погоджується брати участь у та-
ких парламентах, то зменшуються шанси трансформації режиму і його 
заміни іншим автократичним режимом. Тому опозиція може погодитися 
на таку участь у рамках автократії тільки у разі відсутності можливостей 
повалення лідера та сподіваючись на поступову трансформацію автократії 
зсередини.

Автократичні режими часто вводять й інститут виборів. Вибори по-
трібні для легітимації режиму, для поступок опозиції, подолання розпаду 
режиму і, головне, для отримання інформації про реальну підтримку 
режиму і розподіл цієї підтримки. За даними Дж. Ганді (на 2008 р.), 
у 75 % автократій були парламенти, 92 % з яких виборні. За словами  
А. Скедлера, керівники автократій сподіваються “зірвати плоди елек-
торальної легітимності без ризику демократичної невизначеності” [613]. 
Коли внутрішня легітимація виборів може бути під питанням, міжнарод-
на легітимність часто дає позитивні результати. Б. Магалоні стверджує, 
що автократичні (проте більшою мірою авторитарні – у межах автокра-
тичних режимів) вибори потрібні для збереження режиму, бо запобігають 
об’єднанню опозиції, лише частина якої може брати участь у виборах, 
а також демонструють “силу” влади і зберігають лояльність режиму. 
Беручи участь у виборах, опозиція “прирікає” себе на підтримку чинно-
го режиму, а не на його насильницьке повалення внаслідок перевороту 
або революції. Тому завжди, за словами А. Скедлера, “в авторитарних 
режимах опозиційні партії програють вибори”.

На думку Дж. Браунлі, “вибори – це не смерть диктатури, а її життя, 
не ящик Пандори, який відкриває перспективи для політичних змін, а 
клапан безпеки задля регулювання суспільного невдоволення”. Інститут 
виборів колосально пролонгує існування режиму. Авторитарні лідери 
погоджуються на випробування виборами виключно для зменшення за-
грози неелекторального повалення, а також “внаслідок невеликих затрат 
управління цими ризиками” [426].

Отже, політичні партії, парламенти і вибори є першорядними склад-
никами, які здатні зберегти недемократичний режим ненасильницьким 
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способом. Ці інститути не призводять до зміни лідерства, а також не за-
вжди є інструментом вертикальної підзвітності та відповідальності: вони 
потрібні для вирішення внутрішніх режимних конфліктів та запобігання 
потенційної дестабілізації режиму. На думку Б. Геддес, з точки зору 
диктатора/автократа, партії підтримки та вибори – ключові елементи 
його персональної стратегії виживання. Вибори та парламенти поділяють 
опозицію, так щоб забезпечити селективну кооптацію лояльних фракцій 
(партій) і запобігати появі об’єднаного опозиційного режимові фронту.

6.2. Класичні та сучасні різновиди авторитарних режимів: 
порівняльний аналіз

Існує багато різновидів авторитарних режимів (як концептуального 
складника сучасних автократій). Більшість авторитарних режимів роз-
повсюджено у країнах Азії, Африки та Латинської Америки, які розви-
ваються. Проте іноді вони можуть існувати й у розвинених країнах: при-
кладом цього були Іспанія, Португалія і Греція до середини 70–х років  
ХХ ст. (хоч ці країни дещо відставали у своєму розвитку від інших ін-
дустріальних країн заходу).

В. Сухонос виокремлює традиційні авторитарні режими олігархіч-
ного типу, а також демоністичні авторитарні режими нової олігархії. 
У першому випадку влада концентрується в руках кількох найбагатших 
сімей, які контролюють економічне і політичне життя в країні. Зміна 
лідерів зазвичай проходить внаслідок перевороту, закулісної боротьби, ма-
ніпуляцій із виборами. Такі режими були/або ж є характерні насамперед 
для Латинської Америки, де правляча олігархія пов’язана з католицькою 
церковною верхівкою. Другий тип авторитаризму з’являється унаслідок 
виходу на передові позиції національної буржуазії, яка налагоджує тісні 
контакти з військовими. Прикладами різного часу можуть бути режими 
Алжиру, Камеруну, Тунісу. 

У багатьох країнах, що розвиваються, можливі режими військової 
диктатури, запроваджені, як заведено, шляхом військового заколоту. 
Часто армія – це головна опора держави. Серед цих режимів варто ви-
діляти утверджену у вересні 1973 р. військову диктатуру А. Піночета в 
Чилі, режим “чорних полковників” у Греції в 1967–1973 рр. Сьогодні 
також є режими, монархічні за формою, проте авторитарні за змістом. 
Їх визначено за принципом наслідування влади.

Існують змішані (чи гібридні) режими, які В. Хорос та М. Чешков на-
зивають “демократичним авторитаризмом” й “авторитарною демокра-
тією”. Насамперед йдеться про “авторитаризм розвитку” у країнах Азії, 
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Африки та Латинської Америки. Тут політична модернізація, спрямована 
на професіоналізацію, демократизацію та розподіл влади, відбувається по-
вільно та з великими труднощами. “Авторитаризм розвитку”, який про-
являється як закономірне національне та регіональне явище, поступово 
еволюціонує у бік демократії. Для нього властиві тенденції до диктатури, 
використання силових прийомів та інші особливості політичного автори-
таризму. Проте, як демонструють В. Хорос та М. Чешков, “він підтримує 
інститут приватної власності, спирається на певні кола, потребує їхньої 
підтримки і тому певною мірою готовий до них прислухатися. Так, авто-
ритаризм розвитку значною мірою сумісний з елементами лібералізму: 
політичними партіями, правовими нормами та навіть з відносно вільною 
пресою” [310]. Авторитаризм розвитку містить паростки демократії, які 
набувають більшого розвитку під час економічної модернізації. Також 
існують “гібриди” автократичних режимів, де органічно поєднано еле-
менти тоталітаризму й авторитаризму. До них належать франкістський 
режим в Іспанії та салазорівський режим у Португалії тощо, що виникли 
в середині 30–х років ХХ ст. та зійшли з політичної арени внаслідок 
демократичних революцій 70–х років ХХ ст. У цьому зрізі особливого 
значення отримує трактування політичного режиму в Північній Кореї 
(про що було зазначено у попередньому параграфі).

За ставленням авторитарних режимів до традицій відрізняється тра-
диційний і новий авторитаризм. Традиційним вважають авторитаризм, 
який опирається на традиційні цінності, репродуковані політичні струк-
тури, що формувалися протягом століть. Новий авторитаризм виник у 
ХХ ст. як наслідок процесів лібералізації, індустріалізації, модернізації. 
Традиційний авторитаризм є дуже стабільним, а новий перебуває під 
загрозою повалення.

Одну з методик класифікації авторитаризму запропонував В. Якушик 
у праці “Держава перехідного типу” [342]. Вчений розглянув режими 
“держав перехідного типу”, дав класифікацію власне авторитарних ре-
жимів: “Потрібно чітко розрізняти: а) революційний авторитаризм, 
демократичний за своєю суттю та спрямований на захист інтересів ши-
роких народних мас, на збереження влади прогресивних сил суспільства, 
активне залучення народу до вирішення політичних питань, підвищення 
його політичної культури, на усунення перешкод на шляху соціального 
прогресу, глибокої демократизації суспільства; б) реакційний авторита-
ризм – антинародний, антидемократичний за суттю, який прагне наза-
вжди усунути народ від здійснення реальної влади, а також переслідує 
мету захисту корінних інтересів експлуататорської меншості, збереження 
її політичного, економічного панування і привілеїв”. Реакційний автори-
таризм більшою мірою належить до категорії “автократія”, оскільки може 
проявлятися у формі тоталітарних диктатур й олігархічних режимів.
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К. Гаджиєв класифікував авторитаризм на традиційну монархію, 
військово-політичний та громадянський авторитаризм, а також авторита-
ризм модернізації. Деякі дослідники класифікують авторитарні режими 
залежно від їхнього ставлення до економічного розвитку. Вони виділяють 
режими, які стимулюють зростання економіки та добробуту (КНР, свого 
часу Тайвань та Південна Корея), режими економічного зростання (Бра-
зилія та Уругвай у 70–х роках ХХ ст.) та режими збагачення еліти, що 
не забезпечують економічного розвитку країни (більшість авторитарних 
режимів). Класифікацію авторитаризму також запропонував Ю. Сумбатян 
[271]. Дослідник військово-диктаторські режими поділяє на: правоав-
торитарні, які характеризуються директивними методами управління 
з боку військово-бюрократичного апарату та відсутністю ефективного 
контролю з боку народних мас за діяльністю правлячої військової ад-
міністрації; лівоавторитарні, що виникають у процесі повстання або 
(точніше) революційних контрпереворотів. Метою цих режимів може 
бути ліквідація авторитаризму та відновлення законної демократичної 
державної влади, хоча це не є обов’язковою вимогою класифікації. Як 
заведено, зазначені режими формуються за активної участі/підтримки 
прогресивних військових сил у союзі з патріотичними організаціями1. У 
розширеному трактуванні класифікація Ю. Сумбатяна має такий вигляд: 
1) реакційні режими з тоталітарною тенденцією (військово-диктаторські 
правоавторитарні й лівоавторитарні режими – хунта і кауділізм у Латин-
ській Америці, персоналістські диктатури в Африці й персоніфіковані 
режими в Азії; однопартійні режими); 2) консервативні однопартійні та 
деякі багатопартійні режими (монархія в арабських державах (зокрема 
Йорданія), монархія в неарабських держав (зокрема Таїланд) та інші 
консервативні авторитарні режими); 3) ліберальні багатопартійні авто-
ритарні режими з демократичною тенденцією.

Існують й інші класифікації авторитаризму. Н. Горлач і Г. Голо-
вченко виділяють: теократичний авторитаризм (Іран після 1979 р.); 
неототалітарний авторитаризм за умови існування масових партій (свого 
часу Мексика); військове правління; монархії, у яких монарху належить 
вся повнота політичної влади (Марокко – до конституційної реформи 

1  Особливе місце з-поміж державних режимів посідає Ісламська Республіка Іран, 
де чітко проглядається поєднання традиційних ісламських тенденцій з президентською 
республікою при пануванні духівництва. Конституція цієї країни закріплює керівну роль 
мусульманського духівництва. Верховну владу здійснює політичний і духовний лідер 
(аятола), що має широкі повноваження і за своїм статусом перебуває над системою дер-
жавних органів. На думку Ю. Сумбатяна, це – “клерикальна авторитарна держава” або 
“теократична форма авторитаризму”. Однак, скоріше, це – релігійна форма тоталітаризму, 
якій притаманні вождизм, ідеологізація (ісламізація) усіх сфер суспільного життя.
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2011 р., Йорданія, Саудівська Аравія); персоніфікований авторитаризм 
(свого часу Ірак). С. Рябов виокремлює “модернізаційний авторитаризм” 
і “пряме президентське правління”. В. Пугачов виділяє такі різновиди 
авторитаризму, як: монархія (абсолютна і дуалістична), військова хунта, 
деспотія, диктаторські режими, популістська система правління, модерні-
заційний, стабілізаційний і націоналістичний авторитаризм. В. Мадіссон 
і В. Горбатенко виокремлюють олігархію, монархію, диктатуру, військові 
хунти, а також окремі конституційні форми авторитаризму. Д. Гончаров 
та І. Гоптарьова класифікують авторитарні режими за такими типами: 
диктаторський режим, модернізаційний авторитаризм, “авторитаризм 
для захисту демократії” (П’ята республіка часів президентства Ш. де 
Голля), політичні системи незахідного світу1. В. Хорос і М. Чешков про-
понують такі типи авторитаризму: за відсутності консенсусу, в умовах 
псевдоконсенсусу, на основі обмеженого консенсусу, на основі широкого 
консенсусу, з елементами демократії. К. Гаджиєв (про це було частково 
зазначено вище) виокремлює традиційну монархію (теократичну та східну 
світську монархію), військово-політичний авторитаризм, громадянський 
авторитаризм (традиційний авторитаризм олігархічного типу, гегемо-
ністський авторитаризм нової олігархії), а також модернізаційний авто-
ритаризм чи авторитаризм розвитку (його різновидом є демократичний 
авторитаризм чи авторитарна демократія). А. Громико пропонує таку 
типологію: жорсткі авторитарні режими (військові чи преторіанські ре-
жими, військово-поліцейські диктатури, військові хунти), авторитарно-
демократичні режими чи так звані режими “демократичного цезаризму” 
(плебісцитарної демократії), демократично-авторитарні (“оксамитні”) 
режими [59]. В. Перевалов й А. Авксентьєв виокремлюють такі різно-
види авторитаризму: “поміркований” (у який певною мірою проникають 
елементи демократії, а також законності) і “жорсткий” (який не бере до 
уваги права людини та громадянина, повністю придушує опозицію). Та-
кий вектор оцінювання авторитарних режимів досить актуальний, адже 
в ньому наголошено на можливості дотримання прав людини та грома-
дянина, що є одним із визначальних індикаторів політичних режимів 
сучасності. Для уточнення потрібно зазначити, що сьогодні виокремлю-
ють ілліберальні демократії та ліберальні автократії (концепт Ф. Закарії 
[82]). Крім того, потрібно говорити про так звані авторитарні режими з 
“синдромом тоталітаризму” (про них детально зазначено у попередньому 

1  Серед них потрібно виокремлювати такі різновиди/форми авторитаризму: режи-
ми з авторитарним особистим контролем, демократично-змагальні та напівзмагальні 
системи або системи з “авторитарною масовою” партією, опікунські демократії, сис-
теми мобілізації, громадянсько-військові коаліції, військові олігархії, модернізаційні 
олігархії, традиційні олігархії.
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параграфі). Такі режими доцільно трактувати як “закриті чи повні авто-
кратії”: для них властиве намагання провести повний контроль над усіма 
сферами суспільного життя, однак повністю громадянське суспільство 
вони не знищують [279].

У типології М. Юрія було виокремлено такі різновиди авторитарних 
режимів: 1) жорстко-авторитарні; 2) авторитарно-демократичні; 3) де-
мократично-авторитарні. Фактично ця класифікація не повною мірою 
“вписується” у теоретико-методологічні межі авторитаризму, оскільки 
переважно зачіпає концепт гібридних режимів, про який зазначено у 
попередніх розділах. Вважаємо, що краще у зазначеному випадку пропо-
нувати типи авторитаризму на основі їхньої “лінійної наближеності” щодо 
тоталітаризму та демократії (як до крайніх “полюсів” у традиційній/
соціологічній класифікації політичних режимів): 1) авторитарні режи-
ми з елементами тоталітаризму (це свого часу СРСР – у 1953–1989 рр.,  
Куба – до моменту розпаду СРСР, КНДР); 2) “чисті” авторитарні режи-
ми (це Лівія, Судан, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія чи Іран тощо – 
до них можна застосовувати різні, запропоновані вище, класифікації);  
3) авторитарні режими з елементами представницької демократії (Росія, 
Киргизстан, Малайзія тощо – до них також доцільно проводити класи-
фікації залежно від міри наближення до демократії). 

Д. Берг-Шльоссер серед авторитарних режимів увиразнює традицій-
ні абсолютні монархії (держави у Перській затоці, Непал), традиційні 
авторитарно-олігархічні режими (окремі країни Латинської Америки), 
гегемоністські режими “нової олігархії”, які мають форму військових 
диктатур (свого часу Камерун та Туніс). Ю. Лейбо та М. Могунова з-поміж 
авторитарних режимів виділяють: військово-диктаторський, що спира-
ється на армію; монократичний, що характеризується наявністю деко-
ративної конституції, постійним реальним порушенням прав людини, 
домінацією виконавчої влади над законодавчою, а також інтеграцією 
правлячої партії у державний механізм; конституційно-авторитарний, 
який фактично виключає легальну можливість для опозиції підірвати 
становище правлячої верхівки; клерикальний, який забезпечує фактичне 
панування релігійної верхівки.

На цій основі В. Сухонос зазначає, що найбільш поширені типи 
авторитаризму – військово-диктаторський та модернізаційний. Однак 
проблема в тому, що військову диктатуру й авторитаризм модернізації 
відносять до різних класифікацій. Можна виокремити принаймні дві з 
них. По-перше, класифікація авторитарних режимів, пов’язана з метою 
їх встановлення. По-друге, класифікація авторитарних режимів за харак-
тером влади. “Авторитаризм модернізації” належить до першої групи 
класифікацій. Річ у тім, що авторитарна державна політика не завжди 
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є результатом корисливих цілей окремих лідерів або ж еліт. У країнах 
Азії, Африки, Латинської Америки та Східної Європи вона виявляється 
й неминучим політичним контекстом модернізації. Специфічним на-
прямом модернізації у площині владних відносин є політичний, тобто 
зміна політичної системи та зростаюча роль у політиці різних груп на-
селення за допомогою політичних партій і груп інтересів, формування 
нових політичних інститутів. Обґрунтування авторитаризму в умовах 
модернізації можуть бути пов’язані з відмінністю традиційного та куль-
турного рівня немодернізованих суспільств від відповідних зразків мо-
дернізованих. Тобто це такі суспільства, які з об’єктивних на це причин 
не готові до поєднання модернізації з демократизацією. Це пов’язано з 
тим, що інституційне будівництво, яке модернізується, зовсім не від-
разу поширюється серед населення, а стає органічним лише під час 
тривалого розвитку. Історичні та культурні розбіжності між активністю 
мобілізуючої еліти й традиційною пасивністю населення покликаний за-
повнити “просвітницький” авторитаризм. Його завдання – усунення та 
нейтралізація корумпованих еліт, перетворення традиційних структур та 
реалізація програм розвитку економічної інфраструктури. Як приклад 
успішного застосування авторитарної стратегії, наводять досвід Індонезії, 
де в умовах обмеження демократичних прав і свобод проведено успішну 
соціально-економічну модернізацію. Особливо це було помітно в період 
“нового порядку” Х. М. Сухарто, коли багато конституційних положень, 
зокрема про свободу слова, преси та партій, суттєво обмежувались і ну-
ліфікувались нормами чинного кримінального кодексу та підзаконних 
правових актів. Після корекції політичних інститутів та громадянських 
прав та свобод проведено ефективну модернізацію економіки. Все це 
означає, що авторитаризм модернізації є ефективним лише в тому ви-
падку, коли політична еліта усунута від корисливих спокус, а також 
від спокус соціального експериментаторства. Якщо цього немає, то по-
зитивний потенціал авторитаризму зникає та проявляється специфічна 
форма авторитаризму – тиранічна (коли воля авторитарного лідера/еліти 
спрямована на утримання влади для особистих вигод).

Залежно від мети, з якою встановлено авторитарний політичний ре-
жим, його умовно поділяють на три різновиди: 1) модернізаційний – за-
для проведення політико-правової та соціально-економічної модернізації 
(Індонезія при Х. М. Сухарто, свого часу Південна Корея); 2) стабіліза-
ційний – для стабілізації державного режиму в умовах гострої політико-
правової та соціально-економічної кризи (наприклад, П’ята Республіка у 
Франції при Ш. де Голлеві чи Туреччина в часи президентства генерала 
К. Еврена); 3) тиранічний – мета якого встановити режим особистої 
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влади задля задоволення особистих цілей і потреб (наприклад, військова 
диктатура А. Сомоси в Нікарагуа); 4) деструктивний – для абсолютного 
обмеження демократичних засад політичного життя, політичного плю-
ралізму, прав і свобод особи й свободи ЗМІ (Чилі в умовах “пінократії” 
(режиму А. Піночета): хоча, з іншого боку, цей випадок став прикладом 
модернізаційного авторитаризму). У “чистому” вигляді жодного типу 
авторитаризму не існує. З огляду на характер влади, найбільше поши-
реними з-поміж авторитарних режимів є традиційні монархії, жорсткі 
(диктаторські) та олігархічні режими, авторитарно-демократичні режими, 
демократично-авторитарні (“оксамитні”) режими тощо. Але найбільший 
інтерес викликає “жорсткий” різновид авторитарного режиму, який мож-
на поділити на два типи: військово-диктаторський (“пінократія” в Чилі у 
1973–1988 рр.) та однопартійний (СРСР у 1917–1929 та 1953–1991 рр.1:  
період 1929–1953 рр. – це модель класичного тоталітаризму).

Загалом же виокремлення авторитаризму як політичного режиму 
відбувається з огляду на системні класифікації політичних режимів як 
таких. Різноманіття типологій політичних режимів, зокрема авторита-
ризму, можна запропонувати у ракурсі двох базових напрямів. Перший 
пов’язаний з ідеями Р. Даля та його концептом “поліархії” (критеріями 
політичних режимів є рівень політичної участі та політична конкурен-
ція) та іменується електоральним (мінімалістським/вузьким, про що 
йшлось у попередніх розділах). Другий відштовхується від методологіч-
ного підходу Х. Лінца про те, що на класифікацію політичних режи-
мів впливають спосіб здійснення влади і механізми взаємозв’язку між 

1  Деякі науковці зазначають, що з 1917 р. для Росії (а згодом і Радянського Со-
юзу) властивий період, який умовно можна іменувати “ідеократією”. Це штучний та 
рідковживаний термін для позначення суспільного ладу, заснованого не на матеріаль-
них інтересах, а на свідомих ідеях. Для нього було властиве панування ідей. Тому по-
літичний режим можна було назвати “ідеократичним авторитаризмом”. Він існував 
до 1929 р. У 1929–1953 рр. в СРСР функціонував тоталітарний режим. З 1953 р., на 
думку К. Гаджиєва, почав формуватись “партійно-вождистський авторитаризм”. 
Його характерними рисами були: відсутність надмірного обожнювання вождя масами, 
однопартійна система; повна відсутність боротьби ідей усередині правлячої партії. Після 
краху СРСР більшість російських науковців дійшла висновку, що “новій системі” більше 
потрібен авторитаризм, аніж демократія. Як зазначають російські політологи О. Галкін 
та Ю. Красін, в Росії існують всі об’єктивні передумови авторитаризму. Виправданням 
авторитарних тенденцій у політичному житті Російської Федерації є концепція так 
званого “просвітницького авторитаризму”. Прихильники цього концепту, визнаючи 
негативні сторони авторитарних порядків, виправдовують їх як необхідний тимчасовий 
засіб для проведення в Росії демократичних реформ. І лише незначна кількість науковців 
зазначають, що для Росії властива демократія, хоча дуже слаборозвинута. Ю. Афанасьєв 
взагалі аргументує, що в Росії панує “режим фінансової олігархії” [33, 35].
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владою та суспільством (на цій підставі виділено п’ять основних типів 
режимів: демократичний, авторитарний, тоталітарний, посттоталітарний 
та султаністський)1. Авторитарні політичні режими дослідник розділив 
на військово-бюрократичні (зокрема Польща в 1926–1939 рр. періоду 
Ю. Пілсудського [171], Литва у 1926–1939 рр. в період А. Сметони), 
корпоративні (або ж цехові, зокрема у Латвії в 1934–1940 рр. у період 
К. Улманіса, у Чехословаччині (Словаччині) в 1939–1945 рр. у період  
Й. Тісо2), а також дототалітарні (або фашистські мобілізаційні, приміром, 
Угорщина у 1919–1938 рр.), постколоніальні та расово- й етнічно-демо-
кратичні (підхід Х. Лінца трактуємо як максималістський/широкий). 

1  Виокремлення таких політичних режимів у зазначеному форматі провів 2000 р.  
Х. Лінц у своїй праці “Тоталітарні та авторитарні режими”. Тим не менше, дещо ра-
ніше (1996) цю методику запропонували Х. Лінц та А. Степан у розвідці “Проблеми 
демократичного транзиту і консолідації: Південна Європа, Південна Америка та по-
сткомуністична Європа”. Річ у тім, що до 1996 р. науковці виокремлювали тільки три 
типи політичних режимів: демократичний, авторитарний і тоталітарний. Проблема 
розширення класичної типології, на думку Р. Снайдера та Дж. Магоні, полягає у тому, 
що окремі різновиди політичних режимів, запропоновані Х. Лінцом та А. Степаном, є 
“ідеократичними”, оскільки “застосовуються навіть до однієї країни”. Інший механізм 
виокремлення політичних режимів закладено у методології Л. Даймонда: вчений ви-
ділив континуум політичних режимів від “демократії” через “гібридні режими” до так 
званого “політично закритого авторитаризму”. Загалом, на цій основі було виокрем-
лено такі політичні режими: “демократія”, “змагальна автократія”, “гегемоністський 
електоральний авторитаризм”, “неоднозначний режим”, “закритий авторитаризм” 
(“тоталітаризму” у цій конструкції запропоновано не було). Саме опираючись на цю 
модель, а також на її якісну та кількісну операціоналізацію, запропоновано такі різ-
новиди авторитаризму, як “змагальний” (С. Левіцькі та Л. Вей), “електоральний”  
(А. Скедлер), “персоналістський”, “однопартійний”, “військовий” (Б. Геддес – на основі 
ідей С. Хантінгтона) [437, 469, 536, 613, 631].

2  Є. Пономарьова зауважує, що впродовж 1920–1930 рр. практично для всіх 
країн Центральної та Східної Європи були властивими авторитарні режими: у формі 
президентських (республіканських) та монархічних диктатур. Йдеться про Албанію, 
Болгарію, Угорщину, Грецію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Естонію, 
Югославію. Усі вони виникли на основі транзиту від “слабкої демократії” до автори-
таризму. Втім, дуже часто головною причиною вибору на користь авторитаризму був 
пошук шляхів виходу з “європейської кризи”, а також становлення стабільної дер-
жавності. Головні причини та чинники авторитаризації країн регіону в міжвоєнний 
період такі: неготовність населення до управління країною на основі парламентаризму 
(більшість громадян не знала демократичних традицій та не сприймала демократію як 
цінність саму по собі); відсутність відповідної політичної культури; відкритість “до-
роги у політику” на основі ліберальних виборчих законів для дрібних екстремістських 
партій, роль яких у парламенті була деструктивною; відсутність необхідної для демо-
кратії соціальної структури – численного середнього класу; переважання сільського 
населення, яке, як заведено, не підтримувало ідеї демократії; неготовність політичної 
еліти до демократії; надмірні особисті амбіції провідних політиків; надзвичайно складна 
економічна та зовнішньополітична ситуація [221].
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Цікаво, що авторитарні режими вчений розуміє на основі таких крите-
ріїв: 1) обмежений безвідповідальний політичний плюралізм; 2) відсут-
ність розробленої керівної ідеології; 3) відсутність екстенсивної/інтен-
сивної політичної мобілізації, а тому й низький рівень політичної участі;  
4) невизначена, проте прогнозована влада, межі якої формально позна-
чені та передбачувані, утримуються лідером або групою. 

Засади електорального підходу до класифікації політичних режимів 
лягли в основу виокремлення таких концептів авторитаризму, як зма-
гальний авторитаризм1 (Л. Даймонд, С. Левіцькі та Л. Вей), авторита-
ризм домінуючої влади, ідея плюралізму без форми (Т. Карозерс [409]), 
електоральний авторитаризм2 (А. Скедлер) (про деякі з них йтиметься 
у наступних параграфах). На основі використання максималістських 
класифікацій політичних режимів потрібно виділяти такі концепти авто-
ритарних режимів: персоналістський, військовий, однопартійний, монар-
хічний та змішаний авторитаризм (Б. Геддес); військовий (повстанський), 
монархічний, мультипартійний, однопартійний, непартійний, гібридний, 
теократичний та перехідний авторитаризм (А. Хаденіус, Я. Теорелл і  
М. Вахман); королівська диктатура, військова диктатура та громадянська 
диктатура (Х. А. Чейбуб, Дж. Ганді, Дж. Вріланд [414]); “патронажний 

1  Концепт змагального авторитаризму відрізняється від консолідованої демократії 
та консолідованої автократії. С. Левіцькі і Л. Вей зауважують, що режим може бути 
названий демократичним за умови виконання чотирьох критеріїв: 1) регулярна ротація 
еліти за допомогою вільних і справедливих виборів; 2) загальне виборче право; 3) за-
хист прав та свобод партій, громадських організацій, ЗМІ і громадян; 4) перебування 
вибраних політиків поза покровительством військових, бюрократії, криміналу чи інших 
тіньових груп (немає “доменів нерепрезентативного впливу”). В умовах змагального 
авторитаризму функціонують всі базові демократичні інститути та принципи, але зло-
вживання влади стосовно опозиції призводять до того, що нормативні функції інститутів 
демократії спотворюються. Змагальний авторитаризм – це такий політичний режим, за 
якого чинні представники влади зберігають формальні демократичні інститути, проте 
еліти настільки часто та регулярно змінюють і порушують демократичні правила, що 
режим перестає відповідати базовим демократичним критеріям. Варто відрізняти зма-
гальний авторитаризм від деяких різновидів гібридних політичних режимів, зокрема 
режиму “ексклюзивної демократії” та “опікунської” (“керованої”) демократії. У межах 
концепту також потрібно відрізняти “змагальний авторитаризм” від “повномасштабного 
авторитаризму”.

2  Електоральний авторитаризм – це такий політичний режим, який не є демо-
кратією, проте регулярно не використовує відкритих репресій. У режимі відбуваються 
періодичні вибори, на основі чого створюється “видимість” демократичної легітимності 
влади. Тим не менше, влада не допускає свого зміщення електоральним шляхом. Ба-
лансуючи між виборчим контролем і довірою, такі режими розташовуються в “туманній 
зоні” (англ. foggy zone) структурної амбівалентності.
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президенталізм”1 (Г. Хейл [305, 498); неопатримоніалізм (О. Фісун [289]) 
(деякі з концептів детальніше розглядатимемо у наступних параграфах).

Самостійне місце у конструкції авторитарних режимів Х. Лінца по-
сідає концепт султаністського правління. На підставі виокремлених до-
слідником зауважень його варто трактувати як “окремий патерн” у моделі 
політичних режимів. Султаністський режим – режим, для якого харак-
терне деспотичне правління однієї особи і її клієнтели, що спирається на 
“преторіанську гвардію” і виключає будь-які форми організованої з боку 
інституційних структур участі при владі та будь-які спроби легітимації 
влади, яка переслідує швидше приватні, аніж колективні цілі. Сьогодні 
вчені здебільшого схильні трактувати більшість султаністських режи-
мів як різновиди авторитарних: відмінність лише в тому, що у перших 
інституціоналізація політичних інститутів та процесів більшою мірою 
перебуває поза межами правового дискурсу, а в других – в межах полі-
тико-правових меж. Сам Х. Лінц використовує термін “султаністський 
авторитаризм”: адже наголошено на авторитарній методиці функціону-
вання такого (автократичного) режиму. Значною мірою султанізм наб-
лижується до авторитаризму і тоталітаризму. Річ у тім, що лояльність 
до лідера в режимах такого типу заснована не на традиції, як у випадку 
описаних М. Вебером “патримоніальних режимів” ХIХ ст., а також не 
на харизматичних якостях та ідеології, а на “суміші страху й очікуванні 
винагороди”. Тим не менше, потрібно оперувати й розбіжними ознаками 
султанізму від авторитаризму: 1) певна міра або тип обмеженого по-
літичного плюралізму, який легітимізує політичний режим; 2) апатія/
політична демобілізація населення (обмежена, контрольована мобіліза-
ція), на яку опирається авторитарний режим. Йдучи за такою логікою,  
Х. Лінц виокремлює султанізм й авторитаризм як “ідеальні типи” по-
літичних режимів (у веберівському розумінні). Реальний політичний 
режим – завж ди “змішаний набір” характеристик, який наближує його 
до того чи іншого типу авторитаризму та ніколи не відповідає саме  
“ідеальному” типу за всіма параметрами.

1  Патронажний президенталізм – не політичний режим, а політичний інститут, 
для методологічного виокремлення якого потрібно брати до уваги три ознаки: 1) пре-
зидентську владу президент отримує внаслідок регулярних прямих виборів, на яких є 
хоча би мінімальна можливість голосувати не за чинного президента; 2) президент має 
у розпорядженні великі формальні повноваження порівняно з іншими гілками влади;  
3) крім формальних повноважень, президент має у своєму розпорядженні також широ-
кий набір неформальних повноважень, які засновані на відносинах “патрон–клієнт”. 
Тобто президент має величезну формальну та неформальну владу, але повинен перемогти 
на загальнонаціональних виборах. Оскільки “патронажне президентство” – політичний 
інститут, то він може існувати у різних політичних режимах, зокрема в умовах авто-
ритаризму (Росія, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан тощо) та в умовах гібридного 
режиму (Грузія до 2003 р., Вірменія до 2005 р., Україна у 1996–2006 рр. тощо).
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На цій основі почалось формування цілісних концептів авторита-
ризму, які були не суміжними режимами на межі “стику” демократії й 
тоталітаризму, а самостійними аналітичними одиницями, які опирають-
ся на відмінні співвідношення політичних та економічних показників 
розвитку. Спочатку відбулось (з огляду на успіхи процесу модернізації 
у деяких авторитарних країнах Латинської Америки і Південно-Східної 
Азії) запровадження концепту “бюрократичного авторитаризму”. Його 
автором був Г. О’Доннелл, який розглядав його як тип держави (а не 
тільки політичного режиму), розбіжного від інших, більш досліджених у 
той час, видів авторитаризму – популізму, традиційного авторитаризму 
і фашизму [579]. Дослідник, трактуючи бюрократичний авторитаризм, 
наполягає на тому, що авторитаризм у своїй структурі не єдиний. Він 
виокремив (на підставі, щоправда, аналізу винятково країн Латинської 
Америки) три групи (“сузір’я”) авторитаризму: 1) олігархічний автори-
таризм – в якому рамки політичної конкуренції обмежено; 2) популіст-
ський авторитаризм – в якому потрібно виокремлювати різний ступінь 
конкуренції, а також таку об’єднуючу особливість, як “економічний на-
ціоналізм”; 3) бюрократичний авторитаризм – суть його полягає у ком-
понуванні елементів недемократичності та індустріалізації (це означає, 
що бюрократичний авторитаризм за сучасною теоретико-методологічною 
парадигмою потрібно вважати авторитаризмом розвитку або модерніза-
ційним зразком авторитаризму). В теоретико-методологічній основі такого 
поділу усіх авторитарних режимів лежить структура трьох різних вимірів 
трактування політичних систем: структура національного політичного 
режиму (маркерами варто вважати свободу електоральної змагальності/
конкуренції, свободу груп інтересів, а також рівень репресій), класова 
та галузева структура домінуючих політичних коаліцій (йдеться не про 
коаліції у плані представницьких демократій, а про об’єднання інтересів 
різних політичних і соціальних класів у прагнення консолідувати певний 
політичний курс), важливі напрями державної політики (пов’язані з по-
ділом ресурсів поміж класами та галузями). Запропонована класифікація 
режимів (Г. О’Доннелл трактував їх як політичні системи) має характер 
історичної послідовності (див. табл. 6.1).

Перехід від одного політичного режиму до іншого спричинений соці-
альною та політичною напруженістю на основі індустріалізації та зміни 
соціальної структури як еліти, так і мас. Це відбувається з огляду на три 
ключові компоненти/аспекти зміни режимів: 1) індустріалізація; 2) зрос-
таюча політична активність мас; 3) зростання значення технократичної 
зайнятості у секторах публічної та приватної бюрократії.
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Таблиця 6.1
Еволюція типів авторитаризму (концептуальна логіка Г. О’Доннелла)

Авторитаризм 1. Олігархічний à 2. Популістський à
3. Авторитарно-бюро-

кратичний

Політичний 
режим

“Обмежена” політична 
змагальність/конку-
ренція (плюралізм)

Значні коливання 
міри політичної кон-
куренції та демок-
ратії

Недемократичний 
(відсутність політич-
ного плюралізму)

Коаліції

Ні “включення”, ні 
“виключення”, оскіль-
ки “популярні” галузі 
та сфери не вважають 
політично активними

“Включення” на 
основі багатокласо-
вих коаліцій міських 
промислових інтер-
есів, промислової 
еліти та “середнього 
класу”

Центральні актори, 
які є технократами 
високого рівня (вій-
ськові та цивільні), 
тісно співпрацюють 
з іноземним капі-
талом; виключена 
електоральна кон-
куренція; контроль 
“середнього класу”

Напрями  
політики

Еліта ключових галу-
зей експорту домінує 
над державою та орі-
єнтує політику відпо-
відно зі своїми інтер-
есами

Економічний на-
ціоналізм; держава 
сприяє початковій 
індустріалізації

Централізація еко-
номічної політики, 
“просування” передо-
вої індустріалізації

Виникнення, соціальний вплив та динаміку авторитарно-бюрократич-
ного типу політичного панування Г. О’Доннелл пов’язує зі структурними 
змінами специфічного типу капіталізму (що, приміром, склався у Ла-
тинській Америці) – з процесом переходу від “легкої” до “важкої” фази 
індустріалізації, поглиблення “периферійно залежного капіталізму”, з 
вимогою радикальної трансформації механізмів накопичення капіталу, 
з перерозподілом соціальних вигод і витрат цього процесу. З цього при-
воду Д. Колліер зауважує, що бюрократичний авторитаризм не потрібно 
“змішувати” із фашизмом. Характеризуючи бюрократично-авторитарний 
тип, Г. О’Доннелл уважно виокремлює “діалектичну взаємодію” між 
трьома аспектами соціально-економічної модернізації: 1) індустріаліза-
цією; 2) збільшенням політизації популярних секторів; 3) зростанням 
ролей “технократичної зайнятості” у державній або приватній бюро-
кратії. Спільними рисами бюрократичного авторитаризму зазвичай є 
такі: 1) організація політичного домінування від імені суттєво “оліго-
полізованої”, а також “транснаціоналізованої” буржуазії; 2) отримання 
апаратом примусу вирішальної політичної ролі; 3) реалізація процесів 
політичної ізоляції раніше активних соціальних секторів; 4) придушення 
громадянства; 5) економічна ізоляція популярних секторів (на підставі 
заперечення популістських гасел); 6) зростаюча транснаціоналізація;  
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7) деполітизація соціального розвитку; 8) “закриття” чинних демокра-
тичних каналів. Політична напруженість у бюрократичному авторитар-
ному режимі спричинена процесами роздержавлення громадянського 
суспільства та “стиснення” нації. Крім того, часто причиною краху таких 
режимів є політичні/економічні “тертя” в оточенні еліти: буржуазія і 
технократія мають транснаціональні орієнтації, а військові репрезенту-
ють найперше національний сектор. Тому очевидно, що системно такий 
режим надзвичайно небезпечний і хиткий. Тим не менше, бюрократичний 
авторитаризм уважають оптимальною формою політичного домінування 
в умовах серйозної загрози для капіталістичного порядку.

Проте запропонована (на основі включення соціальних критеріїв 
політичних режимів) класифікація авторитаризму Г. О’Доннелла не 
єдина. Доцільно, наприклад, класифікувати авторитарний режим на 
підставі типу взаємовідносин держави та суспільства: у такому випадку 
авторитаризм буває мобілізаційно-популістським та демобілізаційним 
авторитарно-бюрократичним. А. Степан запропонував дихотомію автори-
таризму на основі визначення атрибутів соціально-економічної політики 
країни: “включні” та “виключні” авторитарні/корпоративні режими. 
Проте значною мірою логіку самостійного виокремлення бюрократичного 
авторитаризму спростовано невідповідністю теорії та практики. 

З огляду на це, Т. Ворожейкіна запропонувала поділяти всі авто-
ритарні режими у часовій парадигмі на сучасні авторитарні режими та 
режими “традиціоналістських попередників” [31]. Класичними прикла-[31]. Класичними прикла-. Класичними прикла-
дами “традиціоналістських авторитарних режимів” були диктаторське 
управління Р. Трухільйо у Домініканській Республіці (1930–1961), клан 
Сомоси в Нікарагуа (1934–1979), Х. Убіко в Гватемалі (1931–1944), клан 
Дювальє в Гаїті (1957–1986), С. Мобуту в Конго-Заїрі (1965–1997). Для 
цих країн притаманними були дві динаміки соціального розвитку у зрізі 
формування традиціоналістського авторитарного політичного режиму:  
1) вони були породженням традиційних структур; 2) вони були продук-
том розпаду внаслідок включення країн у світовий економічний ринок 
та первинної індустріалізації. Прихід до влади більшості диктатур цього 
типу був наслідком придушення соціальних і політичних рухів, що мали 
збройний характер (у тім числі рухів, ініційованих ззовні)1. Це зумовило 
їхній надзвичайно “репресивний” характер (йдеться про “екстраофіцій-
ний” терор як про головний і єдиний засіб політичного та соціального 
контролю). Традиціоналістські авторитарні режими мають такі атрибути: 

1  Наприклад, у Сальвадорі 1932 р. відбулось повстання селян у супроводі кому-
ністичної партії; у Гватемалі 1954 р. – інтервенція США та державний переворот; у 
Нікарагуа в 1927–1933 рр. – окупація країни морською піхотою США; у Конго – гро-
мадянська війна та сепаратистські рухи (до 90–х років ХХ ст.).



296 Розділ 6

1) відсутність представницької політичної системи й одночасно її повна 
імітація; 2) наявність інституційно неопосередкованої влади диктатора 
і його родичів; 3) наявність “преторіанських” репресивних структур – 
національної гвардії, поліції, напіввійськових формувань; 4) повна та 
нерозчленована єдність влади та власності; 5) відсутність соціальних і 
політичних механізмів зв’язку між владою та суспільством; 6) нездатність 
персоналістських режимів бути гнучкими та пристосовуватись до змін 
(еволюціонувати); 7) спрямованість розвитку країн до стагнації і тупику 
(“розкладання” традиційних аграрних структур та індустріалізація не 
стають причиною соціально-економічної модернізації). Тому по-іншому 
ці режими можна іменувати “авторитаризмом без розвитку” (про це де-
тально йтиметься згодом).

Їхнім аналогом (кількісно переважаючим) є “сучасні авторитарні 
режими”. Вони різною мірою спрямовані на реальну або ж імітаційну 
модернізацію соціально-економічного життя. Саме тому їх (з різних при-
чин, переважно спрямованих на те, щоб пролонгувати існування самого 
режиму) іменують “режимами авторитарної модернізації” (але буває, 
що ці режими ніякої модернізації не проводять). Потрібно виокремлю-
вати декілька різновидів сучасних авторитарних режимів (за методикою  
Т. Ворожейкіної): авторитарно-популістські, модернізаційного характеру. 
Розглянемо їхнє сутнісне наповнення більш детально.

Авторитарні популістські режими мали місце у розвинених країнах 
Латинської Америки (наприклад, в Мексиці – режим Л. Карденаса у 
1934–1940 рр., у Бразилії – режим Ж. Варгаса у 1930–1945 рр., в Арген-
тині – режим Х. Перона у 1946–1955 рр.) в ту саму епоху, що традиціо-
налістські режими в менш розвинених країнах континенту. Спусковим 
механізмом для їх появи стала світова економічна криза у 1929–1930 рр.  
(меншою мірою у випадку Аргентини). Вони позиціонувались як прикла-
ди спроб із приводу інтеграції суспільства “зверху” – шляхом активного 
втручання держави, яка прагнула інкорпорувати працівників і серед-
ній клас у створення моделі корпоративних структур. Найважливіші 
структури – це профспілки, “вертикальні”, клієнтелістські та повністю 
підконтрольні державній владі організації тощо, через які й проводили 
“інституціоналізацію масової участі”. Передбачалося, що корпоративні 
організації повинні створити нову систему представництва класів та груп 
інтересів і замінити ліберальну систему представницької влади (йшлося 
про своєрідний “колективізм”). Створювати та спрямовувати ці організа-
ції мала держава, завдання якої – подолання приватних інтересів в ім’я 
загальнонаціональних. Жодному авторитарному режимові популістського 
типу зробити це не вдалось, але було мобілізовано під національними 
гаслами соціальної справедливості значну частину народних мас та ство-
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рено партії та профспілки, які пережили і самі режими, і їхніх творців. 
Загалом ж атрибутами таких режимів потрібно називати такі ознаки: 
1) ідея інтеграції суспільства “зверху” – через корпоративізм і колек-
тивізм; 2) ідея соціальної справедливості, яку мали досягти на підставі 
масовості народних рухів; 3) сконцентрованість на “запереченні” певної 
системи цінностей, що слугує об’єднавчим моментом популістських гасел 
(для Латинської Америки було властиве заперечення принципів лібера-
лізму); 4) опора на колективну ідентичність і медіацію між державою 
та суспільством, яка проявляється у категорії “народ” (“ми” – це носій 
вимог змістовної та реальної справедливості (на відміну від абстрактної 
громадянської рівності); у Латинській Америці така ідея була провідною 
з огляду на домінуючу доктрину католицької церкви, яка вважає турботу 
про співтовариство обов’язком держави); 5) економічною основою попу-
лістського авторитаризму постають імпорт-заміщуюча індустріалізація, 
створення національної промисловості та захист внутрішнього ринку від 
конкуренції іноземного капіталу та товарів; 6) поступове “ламання” інсти-
туційних механізмів та патернів демократичної системи урядування й/
або створення їхньої імітації; 7) “плебісцитарна легітимізація” виконавчої 
влади та її “законодавчих додатків”: процес прийняття рішень повністю 
ізольований від механізмів політичної участі (політику розглядають ви-
нятково як сферу управління, хоч риторика участі становить найваж-
ливіший елемент ідеології); 8) слабкість модернізації і трансформації 
соціальних відносин (у Латинській Америці популістська держава стала 
прикладом подолання традиційного для цього регіону патримоніального 
типу відносин й одночасно була його органічним продовженням), що 
проявляється у тотальній корумпованості. 

Проявами авторитарного популізму в сучасному вимірі були режими 
А. Фухіморі в Перу (1990–2000) та У. Чавеса у Венесуелі (1999–2013). 
Однак на відміну від історичних попередників вони прийшли до влади 
унаслідок демократичних виборів. Їхніми додатковими атрибутами є 
такі ознаки: 1) віра у всемогутність держави, її змогу трансформува-
ти суспільство; 2) неприйняття інститутів представницької демократії;  
3) деінституціоналізація політичної сфери (роль законодавчих органів 
зводиться до нуля, судова влада переходить під контроль виконавчої, 
президентські вибори мають плебісцитарний характер); 4) руйнація ефек-
тивних каналів зворотного зв’язку держави з суспільством.

Режими авторитарної модернізації – це такі авторитарні режими, 
за наслідками яких проходить реальна модернізація соціальної, еконо-
мічної та політичної сфер життя суспільства (про них йтиметься у на-
ступних параграфах). Взірцями цих режимів треба вважати Бразилію, 
Аргентину, Уругвай та Чилі в 1960–1980 рр., “франкістський” режим в 
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Іспанії (1939–1975), “режим полковників” у Греції (1967–1974), режим 
Х. М. Сухарто в Індонезії (1965–1998), авторитарні режими у 1960– 
1970 рр. в деяких країнах Південно-Східної Азії (Тайвань, Південна 
Корея, Сінгапур тощо), турецькі військові режими 1960–1980 рр., шах-
ський режим “білої революції” в Ірані (1960–1970) та, з зауваженнями, 
режим Ф. Маркоса на Філіппінах (1965–1986). Їх особливими рисами 
називають такі ознаки: 1) причиною виникнення цих режимів вважають 
соціально-економічну кризу в умовах переходу від “легкої” до “важкої” 
фази імпорт-заміщеної індустріалізації; 2) руйнування параметрів попу-
лістської соціальної коаліції та деактивація народного сектора; 3) “раці-
оналізація” процедур терору; 4) репресивний (або контрреволюційний) 
характер політичного режиму; 5) фазовий характер розвитку: спочатку 
в напрямі до поєднання контрреволюційної репресивності й активного 
індустріального розвитку, згодом у напрямі до поступового пом’якшення 
авторитаризму та підготовки для “повернення” до демократії; 6) факт 
наявності більш-менш структурованої системи інституціоналізації авто-
ритарної влади (йдеться про часткову відповідальність та перерозподіл 
влади). З погляду економічної стратегії режими авторитарної модернізації 
можна розділити на дві групи. До першої належать політичні режими, 
які були зорієнтовані на суттєву, а іноді вирішальну участь держави в 
економіці. Це було основою економічних успіхів (або ж “економічного 
дива”) в Іспанії у 1950–1960 рр., в Бразилії, Індонезії, Південній Кореї, 
Сінгапурі, Тайвані – у 1960–1970. Друга група (авторитарно-бюрокра-
тичні країни) режимів орієнтувалася на ультраліберальну економічну 
стратегію, мінімізацію державного регулювання економіки та відмову 
від протекціонізму, різке скорочення державних витрат та демонтаж 
державного сектора (Чилі, Уругвай, Аргентина тощо).

Окреме місце в класифікації авторитарних режимів посідають полі-
тичні системи країн пострадянського простору. Згідно з різноманітними 
методиками, наведеними у попередніх розділах, можна зробити висновок, 
що серед 15 колишніх республік у складі колишнього СРСР автократі-
ями сьогодні (станом на 2014 р.) є Азербайджан, Білорусь, Казахстан, 
Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан; гібридними 
режимами – Вірменія, Грузія, Молдова та Україна; демократичними ре-
жимами – Естонія, Латвія та Литва. Такий висновок майже стосовно всіх 
країн, за винятком гібридних політичних режимів, уважають доведеним, 
адже можна визнати, що за 20 років відбувся або почався “кінець тран-
зитологічної парадигми” [94] чи принаймні його “третього етапу” [307] 
(тому за цією логікою відбувається очікування “четвертої хвилі демокра-
тизації”, яка можлива лише за умови переосмислення суті демократії). 
Частково модифіковану класифікацію політичних режимів у регіоні за-



 299Рівні, різновиди та концепти автократії та автократизації

пропонував А. Лазарєв (на підставі стану рівноваги політичного режиму 
та рівня політичної корупції): 1) режими демократичної рівноваги (Литва, 
Латвія, Естонія); 2) режими демократичної нерівноваги (Україна, Грузія, 
Вірменія, Молдова); 3) режими авторитарної нерівноваги (Киргизстан); 
4) режими авторитарної рівноваги (Росія, Казахстан, Азербайджан);  
5) режими закритого авторитаризму (Білорусь, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменістан) [132]. Для режиму авторитарної нерівноваги властиві 
високий рівень “захоплення держави”, конфліктності та невизначенос-
ті політичного процесу; для режиму авторитарної рівноваги – процес 
“поглинання” значущих політичних/економічних акторів, клієнтелізм 
адміністративної системи, стратегія “захоплення бізнесу”, а також існу-
вання “партії влади”; для режиму закритого авторитаризму – державне 
управління економікою, формальність демократичних процедур, кланова 
політика, широко розповсюджена адміністративна корупція.

Визначення типів авторитарного політичного режиму тягне за собою 
також їхню операціоналізацію (значною мірою на підставі запропонова-
них у попередніх розділах методик). Наприклад, за даними “Freedom 
House”, на 2013 р. (за подіями 2012 р.) з-поміж усіх країн світу (в аналіз 
було включено 195 країн) 47 потрібно класифікувати як авторитарні 
(на підставі трактування цих країн як “невільних”, оскільки політичні 
права та громадянські свободи вважають одним із індикаторів оціню-
вання політичних режимів) – це близько 24 % від сумарної кількості 
політій у всьому світі. Кількість населення, яке проживає у цих країнах, 
становить майже 2,4 млрд чоловік, що відповідає 34 % від глобального 
населення (вагомо, що більше половини населення авторитарних країн 
проживає у Китаї). Кількість авторитарних країн зменшилась на одну 
порівняно з даними на 2012 р. (стосовно подій 2011 р.). Утім, потріб-
но відмітити динаміку: з 1990 р. кількість авторитарних/тоталітарних 
(автократичних) режимів (до розпаду СРСР) зменшилась від 62 до 47, 
однак впродовж 2000–2013 рр. вона практично стабільна (а це свідчить 
про кінець “третьої хвилі” демократизації). Найбільша кількість авто-
кратій сьогодні властива для Екваторіальної та Південної Африки – аж 
20 країн (станом на 2013 р.). Одинадцять автократій репрезентовано на 
Близькому Сході та в Північній Африці. Один автократичний режим 
властивий для Америки, жодного – для Західної Європи.

За даними проекту “Політія”, станом на 2010 р. виокремлено 19 ав-
тократій (“повних автократій”). Їхня кількість поступово зменшується, 
починаючи з 80–х років ХХ ст. (а сьогодні ними є такі країни: Біло-
русь, Куба, Еритрея, Сирія, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Оман, 
Іран, Туркменістан, Китай, Узбекистан, Казахстан, ОАЕ, Азербайджан, 
В’єтнам, Лаос, Північна Корея). Разом з цим, у проекті визначено групу 
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країн, які “не відбулись” чи є окупованими: вони наближені до автори-
таризму (йдеться про Гаїті, Лівію, Сомалі, Афганістан).

За даними “The Economist Intelligence Unit”, яка розраховує “індекс 
демократії”, в 2011 р. у світі потрібно було виокремлювати 53 автократії, 
серед яких прикладами є такі (з найгіршими індексами у світі): Саудів-
ська Аравія, Екваторіальна Гвінея, М’янма, Узбекистан, Туркменістан, 
Чад та Північна Корея (КНДР). У дослідженні було зазначено, що понад 
37 % населення світу проживає в авторитарних режимах. Крім того, 
прийнято висновок, що сьогодні у світі почався період “демократичної 
рецесії” [434].

Підводячи підсумки з приводу операціоналізації й типологізації ав-
торитарних режимів сучасності, потрібно зазначити такі тенденції та 
моменти: 1) за останні 30 років кількість авторитарних режимів у світі 
зменшилась, а за останні 10 років кількість авторитарних режимів зали-
шається майже на однаковому рівні; 2) найбільша кількість авторитарних 
режимів (загалом автократій) властива для Африки (її часто називають 
“заповідником авторитаризму”, континентом “великих чоловіків” (англ. 
big men continent)), серед країн Європи (у політико-географічному розу-
мінні) такі режими представлені Білоруссю, Росією та Азербайджаном; 
3) в окремих країнах помічено тенденцію становлення “конституційного 
авторитаризму” та відбувається розвиток патернів “синдрому тоталітариз-
му” (це, наприклад, властиво для КНДР, Узбекистану, Туркменістану, 
ЦАР, Еритреї, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве, Лівії, Сомалі, Судану, 
Ірану, Саудівської Аравії, Сирії, Китаю, Лаосу, В’єтнаму, Куби тощо);  
4) переважна більшість сучасних авторитарних режимів – це мусульман-
ські країни (Іран, Лівія, Єгипет), соціалістичні (чи “комуністичні”) країни 
(КНР, КНДР, Куба), традиційні монархії (Бутан) або ж “неідеологічні” 
військові диктатури.

6.3. Концепт військового, однопартійного, 
персоналістського авторитаризму Б. Геддес

Б. Геддес зауважує, що різні види авторитаризму відрізняються між 
собою настільки, наскільки вони відрізняються від демократії. Лідери 
автократій виходять із різних груп, а також через різні процеси відбору. 
Вони покладаються на зовсім різні сегменти суспільної підтримки. Вони 
проводять зовсім різні процедури для прийняття політичних рішень, а 
також наділені різними інтересами для впливу на політичний процес 
[466, 469]. Різні форми фракціоналізації політичної еліти та її конкурен-
ції застосовують у різних форматах авторитаризму. Відносини владного 
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центру, з одного боку, та громадян і опозиції, – з іншого, також є різ-
ними. Саме ці відмінності формують різні види авторитарного режиму. 
Американська дослідниця виокремлює серед них чисті та змішані фор-
ми. Серед чистих форм – це військові, однопартійні й персоналістські 
авторитарні режими. Змішані форми авторитаризму Б. Геддес називає 
“амальгамами чистих типів”. У військових політичних режимах питання 
з приводу політичного розвитку вирішує група військових офіцерів –  
вони впливають на відбір особи (осіб), яка здійснюватиме прямий і/чи 
опосередкований вплив на політичну владу. В однопартійних режимах 
домінування виконує одна політична (провладна) партія, навіть попри 
те, що офіційно можуть існувати також інші політичні партії. У персона-
лістських режимах доступ до верховної політичної влади відбувається з 
бажання/волі окремого лідера: при лідерові можуть виникати політичні 
партії, лідер може займати військову посаду – проте ні армія, ні партія 
не є вирішальними у прийнятті політичних рішень, переважають примхи 
правителя (це демонструють М. Браттон та Н. Ван де Валле, Х. Лінц та 
Х. Чехабі, Р. Снайдер).

У військових політичних режимах усі рішення приймає армія, тобто 
інститут, який контролює доступ до всіх головних владних посад. Вій-
ськові режими зазвичай становлять колективне керівництво у форматі 
військової хунти, до якої належить вище керівництво різних родів військ, 
причому кожен член хунти опирається на підтримку своїх військ і во-
лодіє певною автономією та потенціалом до повалення режиму. Часто 
виникають політичні партії, проте це не змінює сутності режиму, який 
залишається військовим: у ньому владу розділяють через армію, а не 
через партію [304].

Наукові дослідження демонструють, що військові режими зазвичай 
приходять до влади на зміну демократіям, багатопартійним авторитар-
ним режимам та анархії [543]. Армія становить загрозу громадянській 
диктатурі (адже 28 % громадянських диктатур змінилися військовими 
диктатурами). 67 % випадків краху демократії відбулись через дії вій-
ськових. Такі режими відрізняються від громадянських саме мотивами 
приходу до влади, варіантами інституціоналізації режиму та способами 
виходу із владних структур. Річ у тім, що військових, починаючи з  
С. Хантінгтона, називають “вето-акторами”: вони найчастіше приходять 
до влади унаслідок “вето-перевороту” для захисту національних інтересів, 
для рятунку держави від цивільних політиків (корумпованих, ідеологічно 
відмінних від інтересів армії) чи іншої реальної або потенційної загрози 
(громадянська війна, анархія, диктатура, революція тощо). Прийшовши 
до влади, військові використовують апарат армії для консолідації свого 
режиму, вважаючи себе “нейтральними арбітрами”, які змушені зайня-
тись політикою.
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Військові режими завдяки своєму нелегітимному отриманню влади 
(переворот, у більшості випадків) є найменш стабільними авторитарними 
режимами з середньою тривалістю 10–11 років. З точки зору Б. Геддес, 
військові режими самостійно несуть джерело свого руйнування. Найбіль-
шу загрозу лідеру військового режиму створюють інші військові лідери, 
що володіють можливостями організувати новий переворот: “перевороти 
у військових режимах – це звичайні зміни лідерства, аналогічні вотуму 
недовіри”, а тому фактично у 50 % випадків одні військові лідери схожі 
на інших. Джерелом нестабільності військових режимів часто називають 
групову свідомість військових, якій притаманні такі корпоративні ціннос-
ті: порядок, дисципліна, ієрархія, субординація, єдність, згуртованість 
та ефективність армії1.

Вищою цінністю військових є збереження єдності та ефективності 
армії. Будь-яких інших цілей можна досягнути тільки згуртованим, дис-
циплінованим “фронтом”. Б. Геддес моделює поведінку військових “фрак-
цій” за допомогою гри “Побачення”, яка демонструє, що для військових 
найперше важливо зберегти єдність армії, навіть незалежно від спільно 
прийнятого рішення про те, щоб “залишатися в казармах“ (або “поверну-
тись у казарми”) чи втрутитися у політику. Для досягнення єдності по-
трібна координація та об’єднання зусиль усіх “фракцій”. Втручання армії 
в політику (або переворот) є ретельно спланованим і проведеним лише у 
співпраці зі всіма основними “фракціями”. За відсутності підтримки з 
боку інших “фракцій” спроби переворотів, організовані іншими силами, 
будуть повторюватися. Так, розкол в армії становить найбільшу проблему 
для військового режиму: й саме тому для запобігання розпаду армії як 
інституту потрібні деполітизація армії та передача влади суспільству.

В однопартійних авторитарних режимах (згодом дослідниця почала 
іменувати їх партійними на підставі включення до них багатопартійних 
режимів із партією-гегемоном) рішення приймають не безпосередньо 
лідери, а найвищі органи партії (центральний комітет, політичне бюро, 
партійний з’їзд), проте лідер у ієрархії займає вище і підзвітне місце 
генерального секретаря партії, президента, висунутого партією. Влада 
сконцентрована не в руках лідера, а в партійної еліти. Й хоча лідер є 

1  Структура військового авторитаризму відповідає військовим цінностям та ві-
дображає структуру армії, а політичний процес підпорядкований нормам “військово-
го інституту”. Військові режими мають жорстку ієрархію, лідера вибирає військова 
хунта, а рішення приймають колективно. Влада лідера обмежена військовою хунтою, 
згуртованою у своїх інтересах і перевагах, тому лідерам для збереження своєї влади та 
виключення ризику перевороту варто дотримуватись цих інтересів. У теорії “вето-ак-
торів” лідер становить індивідуального “вето-актора”, а хунта – колективного, причому 
обидва актори повинні бути єдині у своїх перевагах і діях.
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“першим серед рівних” у владній піраміді, однак абсолютної влади в нього 
нема. Це правомірно лише для чистих типів однопартійних режимів без 
елементів “персоналізації влади” (султаністських і неопатримоніальних 
партійних режимів). Однопартійні режими, на відміну від персоналіст-
ських однопартійних режимів, не тільки обмежують владу лідера, проте 
й легко вирішують проблеми наступності влади.

Основними характеристиками однопартійних режимів у Б. Геддес 
фігурують незмінюваність й отримання партією більше 2/3 голосів, що 
забезпечує її перебування при владі [467]. Під “розширене визначення” 
однопартійних режимів потрапляють не лише режими з однією партією, 
а формально багатопартійні режими, в яких домінує одна партія або ко-
аліція. Незважаючи на легальне існування інших партій, партія влади 
завжди виграє вибори протягом тривалого періоду і контролює всю по-
літичну сферу. В однопартійних авторитарних режимах політичні ліде-
ри завжди обмежені в діях необхідністю узгоджувати свою діяльність з 
роллю партії. Рекрутування еліти у таких режимах відбувається тільки 
через партію, яка контролює доступ до влади. 

Деякі вчені, зокрема Б. Магалоні, на цій основі виокремлюють ре-
жими з однією партією та режими з домінуючою партією. У режимах з 
домінуючою партією усі партії, крім правлячої (урядової), можуть бути 
представлені в парламенті, але вони стають сателітами, фракціями, при-
хильниками правлячої партії. Операціоналізація режиму з домінуючою 
партією зводяться до визначення кількості років перебування партії при 
владі – мінімум 20 років. До досягнення цього терміну режим вважають 
однопартійним у “розширеному визначенні”. В однопартійних режимах 
і режимах з домінуючою партією лідер відповідальний перед партією, 
схожа логіка виживання та модель поведінки акторів.

Однопартійні режими та режими з домінуючою партією виникають 
унаслідок таких режимних змін: по-перше, “зверху” – від авторитарного 
режиму іншого типу; по-друге, “знизу” – від суспільства; по-третє, через 
розпад багатопартійної демократії. Трансформації режимів з домінуючи-
ми партіями в однопартійні були характерними для постколоніального 
розвитку Південної Африки; зворотні трансформації стали наслідком 
так званої “четвертої хвилі” демократизації, про що зазначають Б. Ма-
галоні та Р. Крічелі. З погляду Б. Сміта створення домінуючої партії є 
відповідною реакцією лідера на існування організованої опозиції, а та-
кож наявність масових мобілізаційних партій та інших сил, які здатні 
створити загрозу режиму [627]. С. Хантінгтон писав, що стабільність 
однопартійних режимів визначається їх витоками, а не характером – 
чим інтенсивнішою є боротьба за владу, тим більша нестабільність нової 
системи.
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Більш, аніж 30 % авторитарних політичних режимів у 1950–2010 рр.  
були однопартійними. Й саме однопартійні режими є найбільш стійкими 
з-поміж трьох чистих типів авторитаризму (25 років): серед змішаних ти-
пів авторитарних режимів найбільш стабільними є режими з елементами 
однопартійності, військового правління і персоналізму (23–30 років). До-
слідження А. Хаденіуса й Я. Теорелла [496] (про нього детальніше згодом) 
також підтвердило велику тривалість існування однопартійних недемо-
кратичних режимів (18 років) порівняно з багатопартійними режимами з 
домінуючою партією (10 років) за найменшої стабільності багатопартійних 
режимів без домінуючої партії (6 років). Під час проведення схожих до-
сліджень треба мати на увазі наявність “довгожителів”: наприклад, СРСР 
(75 років) та Мексика (72 роки) збільшують результати у цілій вибірці.  
К. Темплман, який розподілив правлячі партії на партії-засновниці ре-
жиму з домінуючою партією та партії, які прийшли до влади унаслідок 
багатопартійних виборів, виснував, що перші удвічі триваліші.

Специфічні риси однопартійних режимів дають змогу трансформува-
ти їх лише зсередини шляхом порушення політичної рівноваги: розколу 
партії та її поразки на виборах. Зі слів Б. Геддес, за наявності будь-яких 
розбіжностей або опозиційних поглядів між “фракціями” однопартійного 
режиму єдиним оптимальним варіантом для них у будь-якому випадку 
буде спільне перебування при владі, а найгіршим – втрата влади. Б. Гед-
дес моделює логіку однопартійних режимів за допомогою гри “Полювання 
на оленя”, в якій для досягнення загальної мети (“олень” символізує 
збереження влади) усім “мисливцям” (фракціям всередині однопартій-
ного режиму) потрібно об’єднатися та триматися разом. Проте оскільки 
жодна з фракцій не буде у “виграші” поодинці та жодна добровільно не 
відмовиться від влади, правлячі партії прагнуть до кооптації потенційної 
опозиції та включення її у політичний процес. У такій “грі” на першому 
місці стоять цінності збереження стабільності, утримання влади та за-
безпечення єдності всередині еліти. Зі слів Б. Геддес, “в однопартійних 
режимах немає інших стимулів, крім стимулів до співпраці”. Й навіть 
попри те, що існують приклади появи “ірраціональної” антирежимної 
опозиції, яка руйнує режим “зсередини”, приєднується до опозиційному 
руху “знизу”, це є іншою “грою”1.

Б. Геддес, розвиваючи ідеї Б. Магалоні, зазначає, що авторитарні 
режими з домінуючими партіями становлять “надвеликі правлячі ко-

1  Прихильники теорії “вето-акторів” (“вето-агентів”) виділяють в однопартійних 
режимах два “вето-актори”, чиї переваги визначають політику: лідер партії (індиві-
дуальний “вето-актор”) та вище керівництво партії (колективний “вето-актор”). Іде-
ологічно ці режими не однорідні, а єдність еліти не є невід’ємною характеристикою 
однопартійних режимів.
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аліції”, бо їм потрібно створити імідж цілісності партії, по-перше, для 
запобігання розколів, по-друге, для контролю над процесом конститу-
ційних змін. Так формується рівновага, у якій об’єднання приносить 
взаємний виграш: потенційні опоненти замість краху режиму прагнуть 
його зміцнення. Крім єдності всередині еліти, домінуючій партії потрібна 
масова підтримка і регулярна демонстрація підтримки на виборах. Це 
забезпечується, з одного боку, репресивними політичними методами та 
заохоченням лояльності, з іншого, – раціональним вибором електорату, 
який прагне максимально збільшити свою вигоду. “Трагічна пишність 
цієї системи полягає у тому, що, не зважаючи на корупцію, неефектив-
ність політики та навіть відсутність економічного зростання, населення 
може активно сприяти її збереженню... Вільний вибір раціонального 
виборця … змушує його зберігати лояльність до режиму”.

Усім авторитарним режимам притаманна персоналізація влади. У 
половині військових й однопартійних режимів або їх комбінацій про-
являються персоналістські риси, а третина режимів узагалі постає по-
вністю персоналістськими автократіями. Виділення персоналістського 
режиму правильне за умови розмежування акторів, які приймають базові 
рішення у рамках політичного режиму1. У персоналістському режимі, 
незважаючи на військову форму лідера й наявність правлячої партії, рі-
шення приймаються винятково з волі лідера, зазвичай харизматичного 
типу – жоден інший актор не може обмежити його владу. Лідери при-
ходять до влади в умовах існування слабких політичних інститутів та 
після їх розпаду чи повалення. Лідери починають з концентрації влади й 
теоретично можуть спричинити “інституціональний розвиток і стати ве-
ликими законотворцями чи батьками-засновниками”. Однак засновують 
вони зазвичай режим особистої диктатури. Щоб зберегти владу, диктатор 
повинен не лише пригнічувати опонентів, а й провести перерозподіл для 
забезпечення лояльності прихильників.

Персоналістський режим використовує розбіжні від інших режимів 
механізми мобілізації підтримки. Однопартійні режими здобувають під-
тримку внаслідок розподілу суспільних благ, військові режими – через 
репресії та загрозу репресій, а персоналістські – через селективний роз-
поділ індивідуальних благ між певними групами [659]. Вони викорис-
товують політику “розділяй і володарюй”, яка запобігає співпраці між 
групами, необхідній для повалення диктатора, та зберігають рівновагу, 
за якої ніхто не ризикує протистояти лідеру. У цьому режимі є “репре-

1  Багато політологів, за Х. Лінцом, який виділяв султаністські режими як окремий 
тип недемократичного режиму, також виділяють персоналістські режими. Інші вчені 
розглядають персоналізм як рису авторитарних політичних режимів будь-якого типу.
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сований клас і надооплачуваний клас, всі інші … можуть опинитись у 
будь-якому із них”. Та все ж приналежність до цих груп не є фіксованою: 
історія дає достатньо прикладів, коли членів еліти піддавали репресіям, 
висилали з країни та повертали назад за бажанням диктатора. Кожно-
му лідеру потрібна група підтримки, а логіка існування такого режиму 
сприяє суперництву між членами кліки, а також появі індивідуальних 
домовленостей із диктатором. Унаслідок переваги всієї кліки й будуть 
відповідати інтересам диктатора, а з урахуванянм, що у диктатора немає 
необхідності домовлятися з армією чи політичною партією, він завжди 
буде мати “перевагу” в переговорах, а тому зможе нав’язати свою думку 
іншим акторам. У таких режимах переважає логіка мінімально-перемож-
них коаліцій (у трактуванні В. Райкера), коли доступ до влади отримує 
невелика кліка наближених до лідера учасників, кількість яких збіль-
шується лише під час загрози опозиційного повстання [462]. Доки режим 
володіє підтримкою, немає необхідності розширювати склад учасників 
коаліції та “ділити дивіденди”, бо навіть відсторонені від влади будуть 
співпрацювати з режимом: у персоналістському режимі краще бути при-
хильником, аніж противником.

Лідер контролює кліку, армію, апарат безпеки, усі призначення та 
підвищення й завжди хоча б превентивно може карати за нелояльність 
режиму. А тому в режимах такого типу зрідка виконують успішні пере-
вороти. Необмежена концентрація влади веде до непередбачуваності й 
неефективності політики та зміни ідеології за бажанням лідера, що однак 
не створює загрози його владі. Неефективність у такому випадку – це 
наслідок некомпетентності як результату “негативної кадрової політи-
ки обміну” лояльності на компетентність. У дослідженні Г. Єгорова та  
К. Соніна така політика – невід’ємна риса будь-якої диктатури. Отож, 
чим сильніше покарання за зраду, тим менше шансів у диктатора отри-
мати компетентного радника [443]. Через страх бути скинутим диктатор 
оточує себе нездатними протистояти або некомпетентними соратниками, 
що призводить до помилок у внутрішній та зовнішній політиці.

Персоналістські режими переважно тривають 10–15 років, а змі-
шані з елементами військового/однопартійного режиму персоналістські 
режими “можуть розраховувати на вічність” (понад 30 років). Більше 
двох третин диктаторів є жертвами переворотів й інших дій “інсайдерів 
режиму” [638]: це насамперед стосується персоналістських режимів. За 
словами М. Своліка, чим довше лідер перебуває при владі, тим менша 
ймовірність переворотів і тим більша можливість втрати влади унаслідок 
інших чинників (перехід до демократії, зовнішня інтервенція або при-
родна смерть). Логіка існування/збереження персоналістських режимів 
дає змогу визначити правила гри у такому режимі. Завжди право пре-
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вентивного та останнього кроку (перше та останнє слово у всіх рішен-
нях) залишається за лідером. Б. Геддес із такого приводу моделює гру 
“Дерева” і зазначає, що після кожного кроку лідера інші актори можуть 
прийняти рішення підтримати режим або організувати переворот, але за 
звичайних обставин ні в кого немає причин не підтримувати політичний 
режим. А це означає, що будь-які інститути персоналістських режимів 
слугують меті збереження влади лідера1.

Згодом на підставі часткової модифікації доробків Б. Геддес (через 
залучення ідей Дж. Райта й Е. Франтц [468]) було змінено іменування 
різновидів авторитаризму. Наприклад, однопартійний авторитаризм та 
авторитаризм із домінуючою партією було об’єднано в категорію партій-
ного авторитаризму. Крім того, виокремлено такі різновиди авторитариз-
му, як: монархічний, олігархічний, непрямий військовий та змішаний 
(стосовно запропонованих раніше та нових категоріальних типів такого 
недемократичного режиму). Тим не менше, у різних компаративних 
розрахунках сьогодні фігурують лише чотири різновиди авторитариз-
му – військовий, партійний, персоналістський і монархічний. Проте це 
не означає, що інші типи авторитаризму не потрібно аналізувати. Всі 
типи авторитаризму Б. Геддес виокремлює на підставі аналізу атрибутів 
контролю політичного процесу, добору політичної еліти, а також забез-
печення безпеки: у партійних режимах це відбувається на основі єдиної 
або ж домінуючої партії (партійна диктатура); у військових режимах – на 
основі впливу армії та сил внутрішньої безпеки (військова диктатура); в 
режимах персоналістського типу – на підставі вузької групи, зосередже-
ної навколо окремого (індивідуального) лідера (персональна диктатура); 
в монархіях – на основі впливу королівської сім’ї (або ж монархічна 
диктатура). Олігархічний авторитаризм – це такий недемократичний 
політичний режим, у якому політичних лідерів обирають на підставі 
змагальних виборів, проте тільки до 10 % від усього населення країни 
мають право голосу. Непрямий військовий авторитаризм – такий не-
демократичний політичний режим, у якому формальних політичних 
лідерів обирають на підставі змагальних виборів, але військові чи силові 
структури перешкоджають впливу окремих партій, які можуть отримати 

1  Політика тут становить гру поміж двома “вето-акторами”: індивідуальний “ве-
то-актор” (диктатор) та колективний “вето-актор” (кліка), причому другий повністю 
підпорядкований першому. За відсутності іншої владної структури, здатної обмежити 
лідера, владна кліка, яка складається з найближчих прихильників та родичів диктатора, 
буде піддаватися регулярним “чисткам”. Відсутність будь-яких обмежень дає змогу за 
бажанням позбуватися інших членів правлячої групи, причому з тенденцією усунення 
найбільш сильних, що розглядають як гарантію стабільності правлячої коаліції. Ство-
рену диктатором політичну партію очікує аналогічний підхід [354].
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значний відсоток голосів виборців, а також контролюють процес обрання 
важливих міністрів в урядових кабінетах. Найчастіше, за даними дослід-
ників, мали і мають місце авторитарні режими з домінуючими партіями. 
Та все ж їхня кількість суттєво почала зменшуватись після закінчення 
“холодної війни”. Сьогодні (станом на 2014 р.) переважають персоналіст-
ські та партійні авторитарні режими. Цікаво, що кількість монархічних 
авторитарних режимів є приблизно стабільною понад 50 років.

Операціоналізуючи дані різних дослідників із приводу доведення/
спростування концепту авторитаризму Б. Геддес1, виокремлюємо такі 
приклади аналізованих різновидів авторитаризму (не зроблено переліку 
всіх країн, адже це не є безпосереднім завданням посібника – проаналі-
зовано тільки досить тривалі та найбільш помітні випадки авторитаризму 
в період до 2010 р.). 

Військовий авторитаризм: Алжир (1992–2010), Аргентина (1943–
1946, 1955–1958, 1966–1973, 1976–1983), Бразилія (1964–1985), Еква-
дор (1963–1966, 1972–1979), Перу (1962–1963, 1968–1980), Сальвадор 
(1931–1948), Гана (1966–1969, 1972–1979), Греція (1967–1974), Гватема-
ла (1963–1966, 1970–1985), Гондурас (1972–1981), М’янма (1958–1960, 
1988–2010), Нігерія (1966–1979, 1983–1993), Південна Корея (1961–
1987), Таїланд (1948–1973, 1976–1988), Туреччина (1980–1983), Уругвай 
(1973–1984) тощо2. 

Однопартійний/партійний авторитаризм (в тім числі й авторитаризм 
із домінуванням однієї партії): Албанія (1946–1991), Ангола (1976–2010), 
Білорусь (1991–1994), Болівія (1952–1964), Ботсвана (1966–2010), Бол-
гарія (1944–1990), Камбоджа (1975–2010), Китай (1949–2010), Чехос-

1  Б. Геддес у ранніх доробках провела порівняльний аналіз режимів авторитар-
ного типу впродовж 1946–2000 рр. (в країнах, які припинили існування раніше, – до 
року припинення існування): до аналізу не включено монархій (за формою державного 
правління), а також тих країн, які перебували під прямим зовнішнім впливом (Аф-
ганістан (1979–1993), Болгарія (1947–1990), Камбоджа (1979–1990), Чехословаччина 
(1948–1990), НДР (1945–1990), Угорщина (1949–1990), Польща (1947–1989)). За тем-
поральною складовою було доведено, що найбільш тривалими є однопартійні автократії 
(в середньому вони тривають 24 роки), менш тривалими є персоналістські автократії 
(тривають в середньому 15 років), а найменш тривалими є військові автократії (ці режи-
ми функціонують у середньому 8,5 року). Військовий авторитаризм був більш типовим 
для країн Латинської Америки (де властивий вищий рівень економічного розвитку), 
персоналістський авторитаризм – для країн Африки (економіки трактують як менш 
розвинені). Більше прагнення до демократизації властиве для тих країн, які більш 
економічно розвинені (доведено багатьма науковцями). Це є підставою формулювання 
висновку про нетривалість авторитарних режимів у цих країнах. 

2  У ХХІ ст. “чистий” військовий авторитаризм мав місце (станом до 2012 р.) в 
Алжирі (1992–2012), Бангладеш (2007–2008), Мавританії (2005–2007), М’янмі (1988–
2012), Таїланді (2006–2007).
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ловаччина (1948–1989), Ефіопія (1991–2010), Гамбія (1965–1994), НДР 
(1945–1990), Гвінея (1958–1984), Угорщина (1947–1990), Кенія (1963–
2002), Лаос (1975–2010), Малайзія (1957–2010), Мексика (1929–2000), 
Монголія (1921–1993), Мозамбік (1975–2010), Намібія (1990–2010), Ні-
гер (1960–1974), Польща (1944–1989), Румунія (1945–1990), Сенегал 
(1960–2000), Сьєрра-Леоне (1968–1992), Сінгапур (1965–2010), СРСР 
(1917–1951), Шрі-Ланка (1978–1994), Тайвань (1949–2000), Танзанія 
(1964–2010), Туреччина (1923–1950, 1957–1960), Туніс (1956–2010), 
В’єтнам (1954–2010), Югославія (1945–1990), Замбія (1967–1991, 1996–
2010), Зімбабве (1980–2012) тощо1. 

Персоналістський авторитаризм: Вірменія (1998–2010), Афганістан 
(1973–1978), Азербайджан (1991–2010), Бангладеш (1975–1990), Біло-
русь (1994–2010), Болівія (1964–1969), Камбоджа (1970–1975), Каме-
рун (1983–2010), Домініканська Республіка (1930–1961, 1966–1978), 
Гаїті (1950–1986), Індонезія (1949–1965), ЦАР (1960–1981, 2003–2010), 
Куба (1952–1959), Домініканська Республіка (1930–1962, 1966–1978), 
Чад (1982–2010), Гамбія (1994–2010), Грузія (1991–2003), Гана (1981–
2000), Гвінея (1984–2010), Гаїті (1941–1946, 1950–1956, 1957–1986, 
1988–2004), Індонезія (1948–1966), Казахстан (1991–2010), Південна Ко-
рея (1948–1960), Ірак (1958–1968, 1979–2003), Киргизстан (1991–2005, 
2005–2010), Ліберія (1980–1990, 1997–2003), Лівія (1969–2010), Малаві 
(1964–1994), Малі (1968–1991), Мавританія (1960–2005, 2008–2010), 
Нікарагуа (1936–1979), Пакистан (1958–1977), Парагвай (1939–1948), Фі-
ліппіни (1972–1986), Португалія (1926–1974), Росія (1993–2010), Сомалі 
(1969–1991), Судан (1969–1985, 1989–2010), Таджикистан (1991–2010), 
Того (1960–1963, 1967–2010), Іспанія (1939–1976), Уганда (1966–1979, 
1986–2010), Ємен (1967–1974, 1978–2010) тощо2.

1  У ХХІ ст. “чистий” однопартійний авторитаризм й авторитаризм з домінуючою 
партією був властивий (станом до 2012 р.) для таких країн: Афганістан (1996–2001), 
Ангола (1975–2012), Ботсвана (1966–2012), Камбоджа (1979–2012), Китай (1949–2012), 
Ефіопія (1991–2012), Кенія (1963–2002), Лаос (1975–2012), Малайзія (1957–2012), Мо-
замбік (1975–2012), Намібія (1990–2012), Сінгапур (1965–2012), Танзанія (1964–2012), 
Туніс (1956–2012), В’єтнам (1954–2012), Замбія (1996–2012), Зімбабве (1980–2012).

2  Приклади персоналістського авторитаризму у ХХІ ст. (станом до 2012 р.): 
Афганістан (2008–2012), Азербайджан (1993–2012), Вірменія (1998–2012), Білорусь 
(1994–2012), Буркіна-Фасо (1987–2012), Камерун (1983–2012), ЦАР (2003–2012), 
Чад (1990–2012), Конго (1997–2012), Конго (Заїр) (1997–2012), Гамбія (1994–2012), 
Грузія (1992–2003), Гвінея (1984–2008, 2008–2010), Гвінея-Бісау (2002–2003), Гаїті 
(1999–2004), Ірак (1979–2003), Іворські острови (2000–2012), Казахстан (1991–2012), 
Киргизстан (1991–2005, 2005–2010), Ліберія (1997–2003), Лівія (1969–2012), Мада-
гаскар (2009–2012), Мавританія (1978–2005, 2008–2012), Росія (1993–2012), Судан 
(1989–2012), Таджикистан (1991–2012), Того (1967–2012), Уганда (1986–2012), Вене-
суела (2005–2012), Ємен (1978–2012).
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Монархічний авторитаризм: Афганістан (1929–1973), Камбоджа 
(1953–1970), Єгипет (1922–1952)., Іран (1925–1979), Ірак (1932–1958), 
Йорданія (1946–2010), Кувейт (1961–2010), Марокко (1956–2010), Оман 
(1941–2010), Саудівська Аравія (1927–2010), Свазіленд (1968–2010), Ємен 
(1918–1962), Об’єднані Арабські Емірати (1971–2010) тощо1.

Олігархічний авторитаризм: Пакистан (1947–1958), Південна Африка 
(1910–1994), Сирія (1946–1947), Болівія (1946–1951).

Непрямий військовий авторитаризм: Аргентина (1958–1966), Сальва-
дор (1982–1994), Гватемала (1966–1970, 1985–1995), Сирія (1962–1963) 
тощо.

Змішаний авторитаризм:
1. Військово-персоналістський авторитаризм: Болівія (1971–1979), 

ЦАР (1981–1993), Чилі (1973–1988), Ефіопія (1974–1991), М’янма 
(1962–1988), Нігер (1974–1991), Пакистан (1958–1971, 1977–1978, 
1999–2008), Панама (1968–1982, 1982–1989), Перу (1948–1956), 
Руанда (1973–1994), Таїланд (1947–1957, 1957–1973, 1976–1988), 
Венесуела (1948–1958) тощо2.

2. Військово-партійний авторитаризм: Алжир (1962–1992), Бурунді 
(1966–1987), Конго (1968–1991), Сальвадор (1943–1982), Руанда 
(1994–2010)3.

3. Партійно-персоналістський авторитаризм: Афганістан (1978–
1992), Камерун (1960–1983), Чад (1960–1975), Куба (1959–2010), 
Еритрея (1993–2010), Габон (1960–2010), Гондурас (1933–1956), Ірак 
(1968–1979), Північна Корея (1948–2010), Ліберія (1944–1980), Ру-
мунія (1945–1989), Сербія (1991–2000), Туркменістан (1991–2010), 
Узбекистан (1991–2010)4.

4. Партійно-персоналістсько-авторитарний авторитаризм: Індоне-
зія (1966–1999), Парагвай (1954–1993), Єгипет (1952–2010), Сирія 
(1963–2010)5.

1  У ХХІ ст. монархічний авторитаризм властивий (станом до 2012 р.) для таких 
країн: Йорданія (1946–2012), Кувейт (1961–2012), Непал (2002–2006), Оман (1941–
2012), Саудівська Аравія (1927–2012), Свазіленд (1968–2012), Об’єднані Арабські 
Емірати (1971–2012). 

2  У ХХІ ст. “змішаний” військово-персоналістський авторитаризм був властивий 
(станом до 2012 р.) для таких країн: Бурунді (1996–2003), Пакистан (1999–2008). 

3  Поточним (на 2012 р.) прикладом “змішаного” військово-партійного авторита-
ризму є Руанда (1994–2012).

4  Приклади “змішаного” партійно-персоналістського авторитаризму станом до 2012 р.:  
Куба (1959–2012), Еритрея (1993–2012), Габон (1960–2012), КНДР (1948–2012), Турк-
меністан (1991–2012), Узбекистан (1991–2012).

5  Приклади такого режиму в ХХІ ст. (станом до 2012 р.): Єгипет (1952–2010) та 
Сирія (1963–2012). 
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Дослідження А. Пшеворські та Дж. Ганді є доказом того, що недемо-
кратичні режими схильні до “самовідтворення”: після військових режи-
мів виникають нові військові режими, на зміну громадянських/цивільних 
режимів (й однопартійних) приходять нові громадянські диктатури, але 
зовсім не демократії. Механізм такого розвитку простий: автократи за-
вжди виявляються перед лицем двох загроз: 1) з боку правлячої еліти; 
2) з боку “аутсайдерів суспільства”. Однак традиційний спосіб боротьби 
з явними або з передбачуваними загрозами із використанням насильства 
та репресій є досить витратним та не завжди ефективним для запобі-
гання нових змов і спроб переворотів, більше підриває легітимність (у 
тім числі на міжнародній арені) і так нелегітимного режиму [461]. Зі 
слів Б. Геддес, цілком очевидно, що тільки 34 % режимів перейшли до 
іншого типу авторитаризму. А. Хаденіус та Я. Теорелл трохи по-іншому 
демонструють висновок: 77 % режимних змін привели до нового типу 
авторитаризму. Варто зазначити, і це доводить політична практика, що 
однопартійні політичні режими трансформуються у демократії, багато-
партійні авторитарні режими та багатопартійні авторитарні режими з 
домінуючою партією, а військові режими/диктатури здебільшого пере-
ходять у режим обмеженої багатопартійності. 

У військових режимах/диктатурах демократичні транзити можуть 
починатись після внутрішніх розбіжностей/розколів і мають більше 
шансів на успіх, особливо при повторній демократизації. Армія (за при-
родою) завжди готова “повернутися до казарм”: тому за умови отримання 
певних гарантій транзит до демократії швидше за все має бути мирним, 
проте не насильницьким. Переваги військових пояснюють найменшу 
тривалість існування військових режимів порівняно з авторитарними 
режимами інших типів та найбільш вірогідний шлях транзиту. Військові 
режими, на відміну від інших недемократичних режимів, готові до ре-
формування, а будь-які спроби збереження військовим режимом влади 
виходять із прагнення зберегти єдність армії та отримати амністію за ми-
нулі злочини. Військові режими можуть погодитися на передання влади 
громадянському правлінню та на демократизацію у випадку отримання 
гарантій дотримання корпоративних інтересів (єдність і честь армії) та 
відсутності переслідування за злочини проти людства. Ураховуючи, що 
такі гарантії легше отримати, коли військовий режим сам починає пере-
хід до демократії, оптимальною моделлю транзиту є трансформація. Най-
менш бажана для військових лідерів модель зміни можлива у випадку, 
коли неефективний військовий режим із розколотою елітою не робить 
кроків у бік демократії, а навпаки протистоїть широкій антирежимній 
мобілізації мас чи програє війну. Результати змін військових режимів: 
33 % змін приводять до демократії, 27 – до режимів із домінуючими 
партіями, 8 – до однопартійних режимів.
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Однопартійні режими дуже зрідка трансформуються у демократії: 
лише 19 % режимів трансформуються у демократії, інші розпадаються 
унаслідок військових переворотів (39 %) або трансформуються в режими 
з домінуючими партіями (ще 33 %). Політичні режими з домінуючими 
партіями демонструють кращі показники: 29 % трансформуються у 
демократії. Домінуюча стратегія однопартійних режимів спрямована на 
запобігання протестів і потреб змін, тому лише в разі тиску “ззовні” або 
“знизу” лідери однопартійних режимів готові почати лібералізацію, а 
згодом демократизацію. Лише “однопартійні режими під тиском” наді-
лені потенціалом до “переговорного транзиту”.

У персоналістському політичному режимі рішення завжди контро-
люють лідери, а опозиційні “фракції” або особистості, які в певних 
випадках з’являються в оточенні лідера, практично не мають шансів 
організувати ні переворот, ні успішний транзит. Опозиція у режимах 
особистої диктатури в разі перемоги та подальшого зміщення лідера 
отримує більше переваг, аніж опозиційні фракції в однопартійних режи-
мах. Проте можливі ризики невдач є стримувальними чинниками. Саме 
тому в звичайних умовах опозиція зрідка протистоїть диктатору. Так як 
“приєднання” до опозиції може бути дуже ризикованим заходом, члени 
“кліки” мають ще менше альтернатив, а тому приєднуються до неї тільки 
за дуже хороших шансів на успіх. Більшість персоналістських режимів 
розпадається після смерті лідера, а тому для збереження політичної на-
ступності лідери створюють партії, зберігають парламенти та вводять 
інститут виборів, що може призвести до трансформації персоналістських 
режимів в однопартійні режими чи режими з домінуючими партіями. 
Персоналістські режими дуже несхильні до демократичних перетворень 
та проведення “договірного транзиту”. Тому розпади особистих диктатур 
найчастіше відбуваються насильницьким шляхом унаслідок масових про-
тестів, революцій, переворотів та громадянських воєн, а також зовніш-
нього впливу: тому не завжди на зміну диктатурі приходить демократія. 
Про це свідчать дані рис. 6.1.

Очевидно, що авторитарні режими сьогодні частіше трансформують-
ся саме в демократичні, ніж, наприклад, упродовж 1940–1980 рр. Тим 
не менше, транзит від одного різновиду авторитаризму до іншого досі 
вважають частим. Зазвичай це результат двох висновків: 1) оскільки 
авторитарні режими не є однотипними, вони не є такими тривалими як 
вважалось раніше; 2) різні випадки/різновиди авторитарних режимів 
тривають по-різному.

Найбільш сприятливий для розвитку демократії режим обмеженої/лі-
мітованої багатопартійності, “змагальний авторитаризм”, “електоральний 
авторитаризм” (про які йтиметься у наступних параграфах). Змагальні 
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авторитарні режими – це суміші напівдемократій і напівавтократій різ-
ного типу, вони наближаються до електоральних демократій за рівнем 
плюралізму, конкурентності та дотримання громадянських прав. Однак 
вони порушують критерії демократичності виборів на підставі існування 
систем з домінуючою партією, у яких правляча партія значно викорис-
товує будь-які засоби примусу, патронажу, а також контролю для пере-
творення опозиції на другорядну силу. Ще більше ситуація ускладнена у 
випадку персоналістських режимів, а також низки проміжних варіантів. 
Головна відмінність таких режимів від попередньо зазначених типів 
автократії – готовність толерантно ставитися до функціонування (а не 
перемоги) опозиційних партій. Однак навіть це, на думку Л. Даймонда, 
створює умови майбутнього прориву до електоральної демократії.

На цій основі продемонстровано, що відмінними є способи припинен-
ня існування тих чи інших видів авторитаризму. Єдина спільна риса – це 
момент, що провідними агентами краху авторитаризму переважно є від-
мінні групи впливу, які формуються у різних типах політичних режимів. 
Військові режими руйнуються, переважно, на підставі різних суперечок 
між представниками військової еліти (це найчастіше демонстрував саме 
приклад автократій у Латинській Америці). В однопартійних та персо-
налістських режимах вплив внутрішніх груп тиску (чи “фракційності”) 
є, як демонструє політична практика, значно меншим (ці системи зрідка 

Рис. 6.1. Кількість транзитів до демократії/авторитаризму (1946–2010) [468]
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зазнавали краху з наслідків внутрішніх суперечок – частіше вони підда-
ються впливу ще й зовнішніх агентів/чинників). Найцікавіша ситуація 
складається у питанні оцінок причин краху персоналістських режимів. З 
цього приводу доцільно виокремлювати два напрями ситуацій: 1) смерть/
хвороба політичного лідера (підрив репресивного потенціалу); 2) кризові 
події економічного характеру, через які відбувається втрата підтримки 
(підрив соціальної бази). Персоналістські політичні режими, на відміну 
від інших різновидів авторитаризму, найчастіше завершаються крахом 
на основі повстань та переворотів.

Загальний висновок із концепту різновидів авторитаризму Б. Геддес 
полягає у тому, що виокремлено такі форми автократій: автократії у 
формі монархій1, військові режими, однопартійні режими та режими з 
домінуючою партією, персоналістські автократії, а також змішані авто-
кратії. Проте запропонований підхід не є достатнім (а лише частковим), 
особливо з огляду на те, що сьогодні все частіше наукові дебати тривають 
у ракурсі виокремлення “електоральних” та “змагальних” авторитарних 
режимів сучасності, про які йтиметься у наступному параграфі.

6.4. Електоральний/неелекторальний авторитаризм:  
підхід А. Хаденіуса і Я. Теорелла

У модифікованій (стосовно доробків Б. Геддес) формі запропонували 
концепт та типологію авторитарного режиму такі дослідники, як А. Хаде-
ніус, Я. Теорелл і М. Вахман [496, 650]. Вони зазначають, що авторитарні 
режими зазвичай піддаються негативістській критиці на науковій основі, 
оскільки вони не відповідають вимогам і критеріям демократії. Тим не 
менше, недемократичні режими не варто трактувати як гомогенну гру-
пу – до них треба застосовувати різноманітні параметри інституційного 
аналізу. Очевидно, що вживання різних інституційних вимірів аналізу 
авторитаризму спричинює різноманітну логіку виокремлення політичних 
режимів. Наприклад, цілком зрозуміло, що одні авторитарні режими 
існують довше, ніж інші (вони стабільніші); одні авторитарні режими 

1  Сьогодні з-поміж абсолютних автократичних/авторитарних монархій фактично 
доцільно виокремлювати Бруней (формально з 1959 р. йдеться про конституційний сул-
танат), Оман (конституційний статус – спадковий султанат на основі Базового Статуту 
1996 р.), Катар (до 2003 р., з 2003 р. конституційний статус – федеративна республіка), 
Саудівська Аравія (конституційно 1992 р. передбачено абсолютну монархію), Свазіленд 
(формально конституційна монархія, фактично дуалістична монархія – діархія), Ва-
тикан (формально абсолютна виборча монархія, яку не можна назвати авторитарною/
автократичною).
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більш економічно ефективні, аніж інші (вони проводять економічне 
зростання краще); одні авторитарні режими забезпечують кращу якість 
урядування, ніж інші [412] тощо. 

Показниками виокремлення певного типу політичного режиму  
А. Хаденіус та Я. Теорелл вважають такі індикатори: 1) спадкування 
влади; 2) загрози застосування військової сили; 3) всенародні вибори. Ці 
три індикатори кореспондуються з трьома загальними/“генетичними” 
типами політичних режимів, відповідно: 1) монархії; 2) військові ре-
жими; 3) електоральні режими. Електоральні режими поділяють на 
кілька різновидів, підставою чого є специфічна “інституціоналізація 
змагальності”: на основі багатопартійної змагальності (багатопартійні 
режими), на основі заборони партійної участі (непартійні режими), на 
основі участі у виборах лише урядової партії чи коаліції (однопартійні 
режими). Потрібно усвідомлювати, що авторитарні режими репрезенту-
ють три “генетичні” типи режимів, а демократичні режими лише втілені 
на практиці електоральними режимами. З цього приводу Дж. Браунлі 
зауважує, що така типологія політичних режимів проводить фрагмента-
цію одного режиму на кілька; що вона відходить від звичайних уявлень, 
представлених у науковій літературі. У такому випадку до уваги не бе-
руть такі атрибути авторитарного (або ж будь-якого іншого) режиму, як 
ідентичність/ідеологія партії/диктатора, які чинять вплив на режим, а 
також домінування чи недомінування зазначених політичних авторів. 
У підході А. Хаденіуса та Я. Теорелла наголошено не на соціальному 
походженні еліти та характеристиках авторитаризму, а на інститутах 
та інституціях, які сприяють забезпеченню здатності еліти регулювати 
доступ до державної влади та її підтримку.

Операціоналізацію політичних режимів А. Хаденіус та Я. Теорелл 
проводять на основі чинних методик і замірів демократії та демократи-
зації – з огляду на проекти “Свобода у світі” організації “Freedom House” 
і “Політія”. Усі дані цих проектів вчені конвертують у шкалу від “0” до 
“10” балів (від найменшого до найвищого рівня демократії: нагадаємо, що 
“Свободу у світі” вимірюють у межах від “1” до “7” балів, а “Політію” –  
від “–10” до “+10”). Причина використання такої комбінації підходів у 
тому, що кожний із них самостійно наділений певними недоліками. За-
значений механізм застосовують у випадку вимірювання двох часових 
тенденцій розвитку політичних режимів у зрізі оцінювання насамперед 
демократії (від цієї особливості з’ясовують параметри авторитаризму): 
1) за рік до краху демократії; 2) через рік після транзиту до демократії. 
Як наслідок, отримують висновок, що рівень демократії та демократи-
зації є вищим у тих країнах, які проаналізовано на момент через рік 
після транзиту до демократії (вони більш демократичні, ніж режими, 



316 Розділ 6

проаналізовані за рік до краху демократії). У кількісному відображенні 
це виглядає так (табл. 6.2).

Таблиця 6.2
Показники демократичності у різних сценаріях розвитку політичних режимів

Проект
Демократичний режим  

за рік до краху демократії, 
бали

Демократичний режим 
за рік до демократичного 

транзиту, бали

Середні 
дані, бали

“Свобода у світі” 6,31 6,80 6,66
“Політія” 7,25 7,37 7,33

Середні дані 6,78 7,09 7,00

На підставі цього (застосовуючи логічно-математичні розрахунки) 
очевидно, що у десятибальній шкалі умовним “початком” демократії 
вважають межу у “7” балів. Починаючи від “7” балів (та вище), країни є 
демократичними. Отримуючи до “7” балів, країни вважають авторитар-
ними (недемократичними) (у первинному варіанті проекту, запропонова-
ного 2006 р., межею демократії були “7,5” бала; причина зниження бала 
полягає у зміні методики розрахунку: раніше до уваги брали категорію 
“вільні країни” з проекту “Свобода у світі”, а сьогодні застосовують ка-
тегорію “електоральна демократія”). На підставі цих висновків, а також 
накладаючи на них загальні (або “генетичні”) типи політичних режимів 
(про які зазначено), представлено класифікацію авторитаризму (для 
кожного типу авторитаризму задіяно окрему операціоналізацію). Утім, 
логіка виокремлення авторитарних типів простежується за напрямом 
від тих моделей, які є неелекторальними (де не відбуваються вибори до 
парламентів), до тих режимів, які є електоральними (де вибори до парла-
ментів мають місце). Відповідно, А. Хаденіус та Я. Теорелл, з огляду на 
це, запропонували такі головні категоріальні одиниці авторитаризму –  
військовий, монархічний, мультипартійний, однопартійний і непартій-
ний авторитаризм, а також різні варіанти “гібридного авторитарного 
режиму” на основі синтезу категоріальних одиниць авторитаризму. Крім 
того, виокремлено й деякі другорядні/додаткові різновиди авторитариз-
му (усього вчені проаналізували 195 режимів упродовж 1972–2010 рр.,  
інколи звернення відбувалось до тих даних, які починаються 1960 р.).  
Розглянемо типи авторитаризму детальніше та проведемо їхню по-
рівняльну операціоналізацію на підставі звернення до інших (у тім 
числі вже розглянутих) концептів авторитаризму, зокрема до концепту  
Б. Геддес (про який йшлося в попередньому параграфі) та його частко-
вої модифікації в ідеях Б. Геддес, Дж. Райта та Е. Франтц, Х. А. Чей - 
буба, Дж. Ганді та Дж. Вріланда [463]. Спочатку розглянемо типи ав- [463]. Спочатку розглянемо типи ав-. Спочатку розглянемо типи ав-
торитаризму, якими оперують А. Хаденіус та Я. Теорелл, а також їхні 
сутнісні характеристики. 



 317Рівні, різновиди та концепти автократії та автократизації

Авторитарні режими неелекторального типу поділяють на військо-
ві, а також монархічні авторитарні режими. Разом з цим, до уваги не 
було прийнято зауваження А. Банкса і К. Вільсона про те, що військові 
політичні режими поділяють на два типи – власне військові та громадян-
сько-військові (цивільно-військові). Натомість у цьому ракурсі актуальне 
визначення військових режимів запропонував Е. Нордлінгер: йдеться про 
держави, “де військові офіцери є головними чи домінуючими акторами 
на основі фактичної загрози застосування ними сили”. У цих режимах 
збройні сили (чи сили внутрішньої безпеки) прямо або опосередковано 
контролюють весь політичний процес (опосередкованість тут відбувається 
на підставі тіньового впливу цивільних лідерів – приміром, Чилі упро-
довж 1973–1988 рр.). Важливо, що авторитарні режими не обов’язково 
є військовими, якщо їх очолюють колишні військові офіцери. Тим не 
менше, підтипом військового авторитаризму є “повстанський автори-
таризм”. Йдеться про випадки, коли повстанські рухи (не сформовані 
поза межами регулярних збройних сил) отримують політичну владу на 
підставі військових дій, а сам режим не вважають ще трансформованим 
у його інший тип. Яскравим прикладом цього типу (чи підтипу) авто-
ритаризму є режим, який у 1997–2002 рр. отримував застосування у 
Демократичній Республіці Конго (під час громадянської війни). Приклади 
військових авторитарних режимів виглядають так (звичайно не всі, а най-
більш тривалі): Алжир (1962–1976, 1992–1996), Аргентина (1966–1972, 
1976–1982), Бенін (1960–1978), Болівія (1964–1982), Бурунді (1966–
1981, 1987–1992, 1996–2000), ЦАР (1965–1978, 1981–1986, 2003), Чилі 
(1973–1988), Ефіопія (1974–1986), Греція (1967–1973), Ірак (1960–1979), 
Малі (1968–1981), Нігерія (1966–1978, 1983–1991, 1993–1998), Перу 
(1968–1979), Португалія (1974), Сомалі (1969–1978), Того (1967–1978), 
Уругвай (1973–1983) тощо. Серед випадків повстанських режимів до-
слідники виділили такі (найбільш тривалі): Ангола (1975–1979), Чад 
(1982–1992), Куба (1960–1975), Нікарагуа (1979–1983) тощо.

Другим типом неелекторальних авторитарних режимів є монархії. 
Це, за словами А. Хаденіуса та Я. Теорелла, такі режими, у яких особа 
королівського (чи монаршого) походження успадковує позицію глави дер-
жави відповідно до прийнятої практики чи конституції (законодавства), 
а жодний політик/діяч не має можливості проголосити себе монархом 
поза цим принципом. Випадки, у яких глава держави є лімітованим у 
політичних повноваженнях і не вважається ефективним “главою полі-
тичної системи” (й уряду), не класифікують як монархії (або, з погляду 
теорій форм державного правління, класифікують як церемоніальні або 
конституційні монархії). Варто також помітити, що правонаступництво 
у монархіях не завжди відбувається на підставах концепту так званого 
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“первородства”. Наприклад, у монархіях Перської затоки (Оман, Бах-
рейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати) 
обрання правонаступника відбувається на підставі “сімейного консенсу-
су”. Очевидно також й те, що процедура передання влади “від батька до 
сина” не є достатньою підставою для трактування політичного режиму 
як авторитарної монархії. Приміром, в Сирії, КНДР (Північній Кореї), 
Демократичній Республіці Конго (за даними на 2013 р.) влада передаєть-
ся саме за таким принципом, проте спадкоємність влади не регулюється 
загальноприйнятою практикою чи конституцією. З найбільш тривалих 
прикладів авторитарних монархій упродовж 1960–2012 рр. виокремлює-
мо такі: Бахрейн (1971–1972, 1975–2001), Бруней (1984–2012), Йорданія 
(1974–1983, 1988, 2001–2002), Марокко (1965–1976), Оман (1960–1999), 
Катар (1971–2012), Саудівська Аравія (1960–2012), Об’єднані Арабські 
Емірати (1971–2012). Модифікуючи ідею А. Хаденіуса та Я. Теорелла, 
погоджуємось, що військові та монархічні авторитарні режими варто 
трактувати як найменш демократичні. Тому вони повинні стосуватись 
категорії “повного” або “закритого” авторитаризму (якщо до уваги брати 
модель виділення типів політичних режимів Л. Даймонда). 

Авторитарні режими електорального типу – це другий полюс у 
типології авторитаризму. Особливий наголос у трактуванні таких по-
літичних режимів варто пов’язувати з закінченням “холодної війни”: 
після неї зросла кількість авторитарних режимів електорального типу 
(їх слушно трактувати електоральним авторитаризмом – визначенням, 
запропонованим А. Скедлером). Найчастіше в таких режимах вибори 
слугують інструментом легітимації авторитаризму [506]. 

Одним з різновидів авторитаризму електорального типу є непартійні 
режими. Йдеться про такі сценарії, коли відбуваються вибори у політичній 
системі, проте у них не беруть участі (внаслідок заборони) політичні партії. 
Такий випадок є дуже рідкісним, але він повинен бути окреслений. При-
кладами такого авторитаризму потрібно вважати Мальдіви (до 2005 р.),  
а також Гаїті (1973–1978). 

Ще одним видом електорального авторитаризму є однопартійні режи-
ми. У цьому випадку йдеться лише про ті режими, в яких є одна легальна 
політична партія (формально чи фактично). Втім, у межах партії може 
відбуватись внутрішньопартійна конкуренція (наприклад, як у Танзанії 
до 1995 р.) або участь непартійних кандидатів в електоральному процесі 
(як у Лаосі, зокрема під час виборів до Національних зборів у 2011 р.,  
коли 128 мандатів отримала Лаоська Революційна народна партія (L�R�), 
а ще 4 – непартійні кандидати). В окремих випадках правляча партія 
має дрібних сателітів, які формально є незалежними, а фактично не 
займають опозиційних позицій (це, приміром, властиво Узбекистану). 
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Кількість однопартійних авторитарних режимів різко зменшилась після 
закінчення “холодної війни” та розпаду СРСР. Сьогодні їхніми найбільш 
яскравими прикладами є режими у Китаї, Північній Кореї (КНДР), Кубі. 
Основою виокремлення однопартійного режиму є той момент, коли в пар-
ламенті унаслідок виборів репрезентовано тільки одну політичну партію 
(чи непартійних кандидатів та сателітів домінуючої правлячої партії). 
З-поміж найбільш тривалих прикладів однопартійних режимів учені 
виокремлюють такі (за даними не раніше 1960 р. і не пізніше 2012 р.): 
Албанія (1960–1990), Азербайджан (1991), Ангола (1980–1991), Болгарія 
(1960–1989), Камбоджа (1960–1974, 1976–1978), Камерун (1971–1991), 
Чад (1962–1974), Китай (1960–2012), Куба (1976–2012), Чехословаччина 
(1960–1989), НДР (1960–1989), Єгипет (1964–1975), Габон (1967–1989), 
Гвінея (1960–1983), Угорщина (1960–1988), Кенія (1969–1991), Північ-
на Корея (1960–2012), Лаос (1975–2012), Ліберія (1960–1979), Малаві 
(1966–1993), Монголія (1960–1989), Польща (1960–1988), Португалія 
(1960–1973), Румунія (1960–1989), Сенегал (1960–1977), Іспанія (1960–
1974), Танзанія (1965–1994), Туніс (1964–1993), Туркменістан (1991–
2012), СРСР (1960–1990), В’єтнам (1960–2012), СФРЮ (1960–1991) тощо.

Найбільш репрезентованим варіантом авторитаризму електораль-
ного типу є багатопартійний авторитаризм1. Ця категорія повною 
мірою відповідає концепту “електорального авторитаризму” А. Скедлера 
(який детально проаналізовано згодом). Суть режиму полягає у тому, що 
тут дозволено мінімальний рівень конкуренції та наявність деяких (не 
обов’язково усіх) опозиційних кандидатів і партій. В окремих випадках 
опозицію не представлено у парламенті, проте на відміну від однопар-
тійних режимів її участь у виборах не заборонена. Внаслідок цього (у 
більш ранніх версіях наукового аналізу) А. Хаденіус та Я. Теорелл ви-
окремлюють авторитарні режими з домінуючою партією/партіями. У 
таких режимах відбувається апеляція до ідей С. Левіцькі та Л. Вея про 
те, що такі змагальні авторитарні режими, у яких диктатори не впевнені 
у своїй здатності перемогти на виборах, відрізняються від режимів, у яких 
змагальність/конкуренція є номінальною. Річ у тім, що таку відмінність 
складно помітити на підставі емпіричного досвіду різних авторитарних 
режимів. Причина полягає у різних концептуальних величинах, які вико-
ристовують різні дослідники для виокремлення факту змагальності (тобто 
змагального авторитаризму): наприклад, Б. Геддес застосовує “бар’єр” 
у 67 % (понад 67 % повинна зайняти правляча партія), Л. Вонтчекон,  
М. Говард та Ф. Роесслер зауважують про “межу” у 70 %. Однак існує чи-

1  У ранніх працях дослідники трактували цей різновид як “обмежений багато-
партійний авторитаризм”.
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мало прикладів, які не є спірними, проте становлять випадки багатопар-
тійного авторитаризму – приміром, Мексика до 2002 р. У цьому ракурсі 
варто проаналізувати схожості різних порівнювальних методик. Б. Геддес 
зауважує, що Мексика прямує до однопартійності на основі кількох кри-
теріїв: 1) не мають місця урядові перестановки (стабільно формуються 
уряди за підтримки тієї самої політичної партії – домінуючої партії);  
2) урядова (домінуюча) партія завжди (стабільно) отримує найбільшу 
частку голосів електорату (понад 2/3). Схожі ідеї та висновки підтвердже-
но А. Пшеворські, М. Альварезом, Х. А. Чейбубом та Ф. Лімонгі. Тим не 
менше, не виникає заперечення й з приводу того, що однопартійність тут 
є функцією домінування/гегемонії стосовно інших політичних партій1. 
Тобто режим по суті функціонує як багатопартійний. З-поміж інших 
прикладів багатопартійного авторитаризму А. Хаденіус та Я. Теорелл 
виокремлюють такі (до уваги взято найбільш тривалі (понад 20 років) 
та найбільш значимі випадки авторитаризму впродовж 1960–2012 рр.): 
Албанія (1992–1995, 1997–2001), Вірменія (1991–2012), Азербайджан 
(2000–2012), Білорусь (1991–2012), Естонія (1991), Хорватія (1991–1999), 
Чехословаччина (1992), Грузія (1991–2003), Греція (1974), Гватемала 
(1985–2004), Казахстан (1994–2012), Киргизстан (1995–2003), Македо-
нія (1991–2001), Мальта (1981–1985), Мексика (1988–1998), Молдова 
(1991–1996, 2001–2009), Нікарагуа (1960–1978, 1984–1994), Пакистан 
(1962–1976, 1989–1998), Перу (1989–1999), Португалія (1975), Румунія 
(1992–1994), Росія (1991–2012), Таджикистан (1995–2012), Туреччина 
(1961–1972), Україна (1991–2004), Венесуела (1998–2012) тощо2.

Окреме місце у запропонованій типології авторитаризму посідають 
так звані “гібридні авторитарні режими”. Причина їх виокремлення 
полягає у тому, що основні категоріальні одиниці авторитаризму не є 

1  Варто помітити специфічну теоретико-методологічну особливість трактування 
партійного домінування. Йдеться про стабільне домінування в межах не лише пар-
ламентського представництва, а й електорально-режимного поля політичного проце-
су. В цьому полягає відмінність від конструкту “партійних систем із домінуванням”  
Дж. Сарторі, який передбачає застосування винятково в умовах демократичного режиму, 
коли одна партія “значно сильніша, ніж інші”. Річ у тім, що стосовно недемократичних 
політичних режимів Дж. Сарторі використовує категорію “гегемоністських партій”. 
Відмінність полягає у шляхах забезпечення постійної/стабільної перемоги на виборах. 
В умовах авторитаризму немає жодних варіантів для чергування при владі.

2  Прикладами авторитаризму з домінуючою партією упродовж 1960–2012 рр. 
були/є такі країни: Албанія (1991, 1996), Азербайджан (1992–1999 рр., а також на 
сучасному етапі політичного розвитку), Бразилія (1967–1973), Іран (1960–1974), Пів-
денна Корея (1973–1977), Киргизстан (1991–1994), Мексика (1960–1987), Парагвай 
(1960–1991), Румунія (1990–1991), ПАР (1960–1988), Таджикистан (1991–1994), Узбе-
кистан (1991–1998) тощо.
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взаємовиключними, особливо в контексті інституційної спрямованості 
підходу А. Хаденіуса та Я. Теорелла. Так непартійні політичні режими 
можуть поєднуватись із монархічними та військовими, а монархічні – з 
непартійними та багатопартійними, багатопартійні – з монархічними 
та військовими, і військові, що дуже цікаво, – з багатопартійними, 
однопартійними та непартійними. Значною мірою таке трактування гі-
бридності було заперечено іншими науковцями, зокрема Л. Гілбертом та  
П. Мохсені [480]. Тим не менше, треба навести приклади таких режимів 
на практиці. Приміром, військові багатопартійні режими є (чи були) 
репрезентовані такими країнами (упродовж 1960–2012 рр.): Бразилія 
(1974–1984), Гватемала (1974–1981), Індонезія (1971–1996), Південна 
Корея (1978–1987), Південний В’єтнам (1967–1974), Таїланд (1979–1987) 
тощо. Військові однопартійні режими становлять/становили такі країни: 
Алжир (1977–1991), ДР Конго (1970–1996), Конго (1973–1976, 1979–
1990), Ірак (1980–2002), Малі (1982–1990), М’янма (1974–1987), Руанда 
(1981–1993), Сомалі (1979–1990), Тайвань (1960–1975), Того (1979–1990). 
Нарешті, військові непартійні режими це – Нігер (1983–1988), Північний 
Ємен (1974–1989), Пакистан (1982–1987), Панама (1972–1979). Однопар-
тійна авторитарна монархія була властивою для Ірану у 1975–1978 рр.  
Непартійна авторитарна монархія була або є властивою упродовж 1960–
2012 рр. для Афганістану (1965–1972), Бутану (1960–2012), Ефіопії 
(1960–1973), Йорданії (1967–1973, 1984–1987), Кувейту (1963–1975, 
1981–1985, 1992–2012), Непалу (1960–1988), Тонги (1970–1995). Багато-
партійні монархії були властиві для таких країн: Марокко (1977–2012), 
Йорданія (1989–2000, 2003–2007), Тонга (1996–2012).

Ще однією особливістю підходу А. Хаденіуса і Я. Теорелла (яка по-
мітна у ранніх версіях досліджень цих теоретиків [495]) є виокремлення 
не тільки категоріальних (базових) одиниць авторитаризму, а “друго-
рядних (англ. minor) типів авторитарних режимів”. Проаналізуємо їх 
більш детально. Одним із прикладів таких режимів є теократії, у яких 
вирішальна політична влада перебуває в руках релігійних еліт (як у ви-
падку Ірану з 1979 р.). Другу групу становлять перехідні режими – це 
такі тимчасові режими, метою яких є здійснення транзиту (зокрема, Того 
1991–1993 рр.)1. Зі слів дослідників, такі політичні режими можуть три-
вати не більше трьох років, бо після цього вони отримують більш чітку 
форму та стають елементами постійного типу авторитаризму. Треба та-
кож виокремлювати такі авторитарні режими, в яких політична система 

1  Приклади перехідних авторитарних режимів: Бенін (1990), Болівія (1978–1979), 
Камбоджа (1990–1992), Гватемала (1984), Гондурас (1979), Лаос (1974), Ліберія (1996, 
2003), Малі (1991), Непал (1989), Нігер (1991–1992), Сейшельські острови (1977–1978), 
Іспанія (1975–1976), Таїланд (1973–1974), Зімбабве (1979).
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реально не контролює території країни. Причиною цього можуть бути 
громадянська війна (Сомалі з 1991 р.)1 й окупація іноземними війська-
ми (це мало місце в Афганістані у 1979–1989 рр.)2. Нарешті, потрібно 
виокремлювати й так звані “інші” авторитарні режими, які включають 
“ідеократичні випадки”, що не влаштовують жодну іншу категорію по-
літичного режиму (приміром, Ангола 2003 р., Гвінея-Бісау 2002 р., Гаїті 
у 1960–1972 рр., Філіппіни у 1972–1977 рр.).

Апелюючи до застосування інших класифікацій авторитаризму,  
А. Хаденіус та Я. Теорелл звертають увагу на такій категорії, як пер-
соналізм. Річ у тім (й про це вже було зазначено вище), що окремі на-
уковці виокремлюють такий різновид режимів авторитарного типу як 
“персоналістський” (наприклад, це аргументовано у доробках Б. Геддес, 
Х. Лінца та Х. Чехабі – вони часто порівнюють персоналістські режими 
з султаністськими). Тим не менш, А. Хаденіус і Я. Теорелл віддають 
перевагу не просто виокремленню персоналізму як окремого (дистинктив-
ного) різновиду авторитаризму, а, за аналогією П. Брукера, апелюванню 
до “персоналістського правління”, як до “вторинної чи додаткової риси 
режиму”. А тому було прийнято висновок трактувати персоналізм не як 
політичний режим, а як показник рівня персоналізму – властивості, яка 
більшою або меншою мірою властива тому чи іншому режиму. Як інди-
катор рівня персоналізму, застосовують показник того, наскільки часто 
глава уряду (або держави) змінюються. У персоналістських системах 
такі зміни відбуваються вкрай зрідка, бо існування систем такого типу 
потребує стійкості перебування політичних лідерів при владі. 

Провівши типологію авторитарних режимів, дослідники запропону-
вали сценарій їх найбільш ймовірної демократизації, а також поетапної 
трансформації. Головне зауваження полягає у тому, що крах авторита-
ризму не відповідає переходу до моделі демократії, оскільки від одного 
типу авторитаризму країна може перейти до іншого його різновиду. Зо-
крема, упродовж 1972–2003 рр. 77 % авторитарних режимів розвивались 
саме так. Відповідно, тільки 23 % політичних режимів перестали бути 
авторитарними, стали демократичними. Річ у тім, що якщо відбувся крах 
монархічного авторитаризму, це найчастіше веде до його трансформації 
у непартійний авторитаризм (інколи за формою правління непартійний 
авторитаризм є прикладом монархії). Рідше монархічний авторитаризм 
трансформується у багатопартійний авторитаризм. Зберігається дуже 
значний ризик переходу таких політичних режимів у попередній формат 
монархічного авторитаризму.

1  Такі режими були властиві для Афганістану (1978, 1990–1995), Боснії та Гер-
цеговини (1992–1995), Ліберії (1990–1995) тощо.

2  Інші приклади таких режимів: Камбоджа (1979–1989), Ірак (з 2003 р.), Кувейт 
(1990), Південний В’єтнам (1975).
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Значно більші варіації транзиту властиві для випадків однопартій-
ного режиму авторитарного типу. Найчастіше такі режими зміщуються 
у напрямі авторитаризму із домінуючою партією або військового авто-
ритаризму. Своєю чергою військові режими найчастіше заміщаються 
багатопартійним авторитаризмом. У випадку, якщо режими такого типу 
є нестабільними, уможливлюється їхній транзит до демократії. Головне 
правило полягає у тому, що зростання шансів транзиту до демократії 
відбувається у випадку збільшення політичного плюралізму. Тим не 
менше, військові режими у своїй більшості зазнають краху найчастіше 
тоді, коли вони є однопартійними. А після цього виникає тенденція за-
безпечення тривалої монолітності політичної влади. Й нарешті, очевидно, 
що багатопартійний авторитаризм веде до демократії. Вагомо, що вій-
ськові режими можуть стати демократичними на підставі формування 
кабінетів із кількох партій (коаліційних кабінетів). Однопартійні системи 
прямують до демократії на підставі перетворення у системи з доміну-
ючими партіями. Найчастіше демократія є результатом електоральної 
багатопартійності. Загалом, двоетапну модель транзиту авторитарних 
режимів (за методикою К. С. Гледітча та Дж. Л. Чоунга, вона стосуєть-
ся усіх типів автократій [484]) зображено на рис. 6.2 (вона стосується 
усіх авторитарних режимів, крім багатопартійних, якщо застосовувати 
типологію А. Хаденіуса та Я. Теорелла).

Очевидно, що етапами трансформації політичного режиму є два окре-
мі часові відтинки – t та t+1. Варіанти трансформації авторитарного ре-
жиму є такі: 1) чинний авторитарний режим не змінюється (зміна носіїв 
влади трансформується, проте тип режиму не змінюється) – ~T (функція 
π

1
); 2) чинний авторитарний режим під час транзиту перетворюється у 

новий тип авторитаризму – Ta (функція π
2
); 3) унаслідок трансформації 

авторитаризм перетворюється в демократичний режим – Td (функція π
3
). 

У зрізі застосовування дихотомічного підходу трактування політичних 
режимів (демократичні та недемократичні) зрозумілими є дві траєкторії 
ймовірного транзиту: 1) авторитаризм перетворюється в демократію (π

3
); 

2) авторитаризм модифікується чи навіть не змінюється (1–π
3
) (що є під-

сумком варіантів π
1
 та π

2
). 

Чергове завдання вчених – провести порівняльну операціоналізацію 
різновидів авторитаризму, які виокремлюють А. Хаденіус та Я. Теорелл, 
з іншими типологіями авторитаризму. Тут потрібно апелювати до двох 
класів наукових доробків. Перший запропонували (більшою мірою це 
розглянуто у попередньому параграфі) Б. Геддес, Дж. Райт та Е. Франтц 
[468]. Дослідники зауважують, що політичний режим загалом – це “набір 
базових формальних і неформальних правил обрання лідерів та політи-
ки”. У цьому випадку наголошено на ролі ідентичності у групах впливу, 
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залежно від яких відбувається обрання політичних лідерів та політичного 
курсу. Цікаво, що під недемократичними режимами розуміють ті, в яких 
виконуються такі базові вимоги: 1) лідери/політичні курси обираються 
різними засобами, крім прямих справедливих і змагальних виборів, 
коли хоча б 10 % всього населення країни має право голосу; 2) непрямі 
вибори – органами, які хоча б на 60 % сформовані на підставі прямих 
справедливих і змагальних виборів; 3) відсутність конституційного пра-
вонаступництва демократично обраного органу виконавчої влади1. Саме 

1  Серед найбільш очевидних висновків і порівняльних атрибутів такого підходу 
та розрахунку (більшу їхню кількість запропоновано у попередньому параграфі) варто 
виділяти такі: 1) військовий авторитаризм вважають найменш стабільним варіантом 
режимів авторитарного типу (нестійкість цього режиму описано на підставі його чут-
ливості до внутрішніх “поділів”: військові/силові офіцери часто намагаються відійти 
від влади внаслідок страху з приводу ймовірності створення груп у середовищі військо-
вих/силовиків); 2) стосовно монархій варто зазначити, що в першій версії розрахунків  
Б. Геддес ця категорія до аналізу залучена не була, проте у новій версії їй надано зна-
чну увагу (запропоновано таке визначення монархій: це політичні режими, де контроль 
за політичним процесом, відбором лідерів/еліти й апаратом безпеки перебуває в руках 
королівської сім’ї; цікаво, що дослідники в жодному випадку не трактують монархії як 
персоналістські авторитарні режими); 3) специфікою підходу Б. Геддес, Дж. Райта та  
Е. Франтц є те, що автори не виокремлюють такого різновиду режимів, як “цивільні”. 
Натомість застосовано дві інші категорії: персоналістські та партійні (персоналістські – це 
такі авторитарні режими, в яких диктатори персонально контролюють політичний процес 
і самостійно обирають офіційних посадовців; ці режими часто можуть бути підтримані 
партією/партіями і військовими, проте не обмежені цими структурами; у партійних 
режимах (у ранніх версіях Б. Геддес трактувала ці режими як винятково однопартійні, 
але сьогодні це можуть бути і багатопартійні режими з домінуючою партією) партія 
впливає на виконавчу вертикаль і владу загалом).

Рис. 6.2. Двоетапна модель трансформації авторитарних режимів
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з огляду на це, проведено класифікацію типів авторитаризму (в підході 
також не відбувається виокремлення тоталітаризму), про які зазначено 
у попередньому параграфі – військовий, партійний (однопартійний, із 
гегемоністською/домінуючою партією – в ранніх версіях Б. Геддес на цій 
основі виділяла лиш однопартійний авторитаризм), персоналістський, 
гібридний та монархічний. Дослідники розглянули 280 режимів у світі 
впродовж 1946–2010 рр.

Другий клас ідей запропонували Х. А. Чейбуб, Дж. Ганді та Дж. Врі-
ланд, які проводять концептуалізацію політичних режимів на підставі 
чіткості процедур прийняття реальних політичних рішень з урахуванням 
участі потенційних конкурентів у цьому процесі [414] (підхід стосовно 
класифікації авторитаризму окремо не аналізуватимемо). В дечому підхід 
наближений до моделі А. Хаденіуса та Я. Теорелла, бо в ньому запропо-
новано аналізувати авторитаризм на основі трактування демократії. Для 
того, щоб трактувати певний режим демократією, потрібно виконувати 
такі вимоги (це розглянуто у попередніх розділах): 1) невизначеність;  
2) незворотність; 3) повторюваність. Демократична країна – це така країна, 
що має посади всенародно обраного парламенту та глави виконавчої влади 
(глава виконавчої влади має бути хоча б обраний на основі непрямих ви-
борів органом, що обраний всенародно). Крім того, у демократичній кра-
їні повинні існувати більше однієї офіційної/легальної партії та потрібно 
дотримуватись процедур чергування при владі в межах єдиних виборчих 
засад. Однак є випадки, коли чергування у певній країні не відбувається 
протягом значних періодів часу, а країна не перестає бути демократією 
(як, наприклад, США в період Ф. Рузвельта). Крім того, буває й так, що 
чергування при владі відбувається, проте воно спричинене маніпуляціями. 
Яскравим прикладом цього є досвід ПАР – її у методиці Х. А. Чейбуба, 
Дж. Ганді та Дж. Вріланда було описано як громадянську диктатуру (через 
нестачу чергування при владі). Й навпаки, прикладом демократії у цій 
методиці є Кенія з 1997 р.: проте під час виборів 2007 р. в ній помічено 
значні порушення електорального законодавства. Зміщення від демократії 
також стало основою виокремлення декількох типів авторитаризму у та-
кому проекті: королівської, військової та громадянської диктатури. Разом 
до аналізу включено 198 режимів упродовж 1946–2008 рр.1. 

1  Цікаво, що дослідники трактують усі режими, які не є військовими і монархіч-
ними диктатурами, як громадянські/цивільні диктатури. Проте в такому плані до уваги 
не залучено інституційного розуміння вимірів політичних режимів. Якщо йти за такою 
логікою, тоді доводиться трактувати СРСР і Росію як “громадянські диктатури” без уточ-
нення між ними жодної інституційної відмінності. У цьому випадку більш надійним є 
трактування авторитарних режимів за методологією А. Хаденіуса та Я. Теорелла, коли 
наголошено на електоральності/неелекторальності режимів авторитарного типу.
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Якщо одночасно аналізувати три методології класифікацій типів авто-
ритаризму, тоді помічаємо неможливість їх зведення до одного знаменни-
ка: різні дослідники виокремлюють різні (та часто самостійно несумірні) 
типи авторитаризму. Стосовно них можна застосовувати два порівняльні 
“прикметники” – йдеться про військовий та цивільний/громадянський 
авторитаризм. Їх різною мірою проаналізовано різними методиками, від-
повідно, різну кількість/різний відсоток таких режимів представлено на 
практиці. Так наприклад, згідно з даними А. Хаденіуса та Я. Теорелла, 
відсоток військових авторитарних політичних режимів становить 14,  
Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді та Дж. Вріланда – 19, а згідно з даними  
Б. Геддес, Дж. Райта та Е. Франтц – 7,5. Відповідно, решту авторитар-
них режимів становлять цивільні. Серед них (на основі компонування 
та синтезу даних у різних підходах) виокремлено такі різновиди (або 
різновиди цивільного/громадянського режиму): 1) внаслідок апелюван-
ня до ідей А. Хаденіуса та Я. Теорелла – багатопартійні, однопартійні, 
непартійні, а також інші авторитарні та неавторитарні; 2) внаслідок 
апелювання до ідей інших дослідників – громадянські (Х. А. Чейбуб,  
Дж. Ганді, Дж. Вріланд), однопартійні й персоналістські (Б. Геддес, Дж. Райт,  
Е. Франтц). Їхню кореляцію зображено у табл. 6.3.

Таблиця 6.3
Розподіл між типами цивільних/громадянських авторитарних режимів

Типи режимів Цивільний, % Однопартійний, % Персоналістський, % 
Багатопартійний 33,8 28,78 40,94
Однопартійний 37,87 45,02 9,24
Непартійний 2,03 0 0,72
Інший 16,73 19,3 48,5
Неавторитарний 9,57 6,90 0,60
Разом 100 100 100

Із результатів порівняння методик очевидно, що у цивільному/гро-
мадянському авторитаризмі переважають однопартійні, а також багато-
партійні автократії. Частка непартійних автократій прямує до нуля. 
Найчастіше цивільні автократії піддаються впливові персоналістських 
тенденцій. 

Зрозуміло, що запропонований аналіз не привносить додаткової чіт-
кості з приводу виокремлення різних типів авторитарних політичних 
режимів. Цю ситуацію намагається вирішити Г. Ліден, який комбінує 
виокремлення типів авторитаризму на підставі зіставлення частоти ви-
користання різних типів у різних класифікаціях. До уваги беруть такі 
доробки: 1) А. Хаденіуса та Я. Теорелла; 2) Б. Геддес, Дж. Райта та  
Е. Франтц; 3) Х. А. Чейбуба, Дж. Ганді та Дж. Вріланда; 4) П. Брукера 
(на основі характеристик впливу персональних властивостей керівників 
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виокремлює два типи авторитарних режимів – традиційні монархії та 
президентські монархії). Крім того, Г. Ліден пропонує виокремлювати не 
тільки типи, проте й підтипи авторитарних режимів. З огляду на частоту 
аналізування, дослідник запропонував досліджувати чотири різновиди 
авторитаризму: 1) персоналістський; 2) монархічний; 3) військовий;  
4) електоральний (цивільний/громадянський авторитаризм до розгляду 
не включено, оскільки, зі слів Г. Лідена, очевидно, що він становить 
“залишкову категорію”). Підтипами персоналістського авторитаризму 
(за зауваженням Х. Лінца) є султанізм, касікізм та кауділізм. Сучасна 
форма султанізму брутальна, адже у ній ні ідеологія, ні правила не 
стримують влади в руках диктатора. Такі режими сьогодні вкрай зрідка 
трапляються на практиці та зосереджені переважно в дрібних сільсько-
господарських країнах. Султанізм – це персональний домен султана. 
На відміну від нього, підтип кауділізм (який також є прикладом персо-
нального домінування) опирається на факт підтримки політичної еліти 
армією. Саме це означає, що такий підтип авторитаризму нестабільний –  
існує конкуренція за політичну владу. Касікізм – це персоналістський 
режим, для якого не характерна соціальна обумовленість військового 
впливу, проте властива традиційна ієрархія, за якою локальні (місцеві) 
лідери єднаються між собою для формування правлячої еліти. Касікізм 
і кауділізм похідні від ситуації, яка панувала в ХІХ ст. у Латинській 
Америці, але їх не застосовують сьогодні. Прикладами або підтипами мо-
нархічного авторитаризму є традиційний та президентський монархізм. 
Вони становлять окремі випадки забезпечення специфіки індивідуального 
правління та є альтернативою персоналістського авторитаризму.

Наступний різновид авторитаризму, за методикою Г. Лідена, військо-
вий, що поділяється на кілька підтипів (з огляду на доробки С. Фінера): 
1) непрямий частковий (або обмежений) військовий авторитаризм –  
стосується політичних режимів, у яких інститути та інституції є до-
статньо міцними для стримування військового впливу; 2) непрямий по-
вний військовий авторитаризм – стосується тих політичних режимів, 
у яких політичне управління здійснюють цивільні, яких повною мірою 
контролюють військові; 3) дуальний (або подвійний) військовий авто-
ритаризм – залежить від двох засадничих складників: громадянського, 
а також військового, які визначаються як однаково необхідні (два цен-
три влади часто між собою формують політичні альянси та коаліції, на 
основі чого відбувається формування політичної еліти); 4) традиційний 
прямий військовий авторитаризм – управління суспільством та країною 
здійснюють військові структури, навіть на основі так званих режимів 
хунти і більш “цивілізованих” форм маріонеткового правління; 5) квазі-
цивілізований прямий тип військового авторитаризму – відбувається 
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процес легітимізації військового правління на підставі громадянських/
цивільних атрибутів.

Нарешті, останній синтетичний тип авторитаризму – електораль-
ний. Він також має підтипи: непартійний авторитаризм, однопартійний, 
обмежений багатопартійний авторитаризм. Саме на аналізі останнього 
потрібно зосереджувати увагу, оскільки електоральний авторитаризм сьо-
годні є найбільш поширеним видом авторитаризму (і загалом автократій).

6.5. Концепт електорального  
авторитаризму А. Скедлера

У концепті авторитаризму Б. Геддес (а також інших дослідників, 
про яких згадано у попередніх параграфах) роль виборів і конкуренції 
загалом має вторинну роль та практично не впливає на те, як відбуваєть-
ся класифікація авторитарного режиму як предметної сфери наукового 
аналізу. Проте з такою позицією погоджуються не всі транзитологи та 
компаративісти. Річ у тім, що окремі дослідники наголошують на пер-
винності електоральних процедур у визначенні типів політичних режимів 
(тут акцентовано на мінімалістському трактуванні політичних режимів), 
інші дослідники зазначають про важливість поєднання класифікаційних 
критеріїв різних підходів з урахуванням контексту змагальності. Такі 
питання найчастіше почали виникати на підставі дослідження транс-
формацій на пострадянському просторі, особливо в ракурсі суперечок із 
приводу точної та цілісної диференціації окремих країн, зокрема Росії, 
Вірменії, Грузії тощо.

Усі (більшість) головні політичні інститути, властиві для західних 
демократій, були створені й у більшості країн пострадянського простору, 
проте все частіше посилюється відчуття, що в багатьох нових режимах 
щось “не так”. Так, на початку періоду незалежності нових країн (початок 
90–х років ХХ ст.) вважалося, що демократичні інститути та процеду-
ри будуть із кожним роком зміцнюватись та доцільно розвиватись так, 
як в інших новітніх демократіях післявоєнного періоду, зокрема, як в 
Південній Європі, Латинській Америці та Східній Азії. Однак розвиток 
посткомуністичних (у тім числі й пострадянських) країн пішов двома 
шляхами: один – у сучасній Центральній (Центрально-Східній) Європі, 
країни якої є членами Європейського Союзу, на зразок країн Західної 
Європи (трансформація цих країн випередила темпи трансформації країн, 
наприклад, Латинської Америки); а другий – протилежно, суть якого 
полягає у згортанні раніше досягнутих здобутків демократизації (йдеться 
про країни СНД, чи країни, асоційовані з СНД).
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З класифікацією країн першої групи питань практично не виникає: 
тут йдеться переважно про консолідовані (або розвинені) та напівконсо-
лідовані (або дефектні) демократії, з приводу стабільності та перспектив 
траєкторій політичного розвитку яких сьогодні не виникає сумнівів. На-
томість, складніша ситуація простежується у другій групі країн: якщо 
застосовувати раніше розглянуті концепти, тоді ці країни варто поділя-
ти на два типи – гібридні режими (в тім числі електоральні й дефектні 
демократії) та авторитарні режими. Проте зазначений підхід у випадку 
трактування руху від “дефектності демократії” до “режимного авторита-
ризму” (або ж навпаки) вважають недостатнім. Річ у тім, що колосально 
відрізняються самі системи (як у випадку, наприклад, Грузії та Молдови, 
Білорусі та Вірменії, України та Росії). Крім того, у багатьох республіках, 
що вийшли з СРСР (нагадаємо, на просторі СРСР створено лише респу-
бліканські форми правління, які формально-конституційно та на підставі 
політичної практики можуть бути президентськими, парламентськими 
та напівпрезидентськими), сьогодні знову стоїть питання про майбутнє 
політичних систем (у тім числі й політичних режимів). У деяких країнах 
навіть пройшла так звана “друга хвиля” “кольорових революцій” (перша 
хвиля була властивою для країн Центральної Європи в кінці 80–х – на 
початку 90–х років ХХ ст.), спрямованих на захист прав і свобод, які, 
здавалося, були завойовані на початку 90–х років (але навіть після “ре-
волюцій” події розвиваються неоднозначно і/чи неодновекторно). Потреба 
проведення адекватної інтерпретації та порівняльного аналізу того, що 
відбувається у більшості пострадянських країн (а також інших країн 
світу), стала причиною для конструювання кількох новітніх концептів 
розвитку політичних режимів сучасності: приміром, А. Скедлер ініцію-
вав концепт “електорального авторитаризму/автократії”, С. Левіцькі та 
Л. Вей – концепт “змагального авторитаризму/автократії”, Е. Вільсон – 
концепт “віртуальної політики”. Детальніше розглянемо запропоновані 
ідеї (деякі в межах цього параграфу, а деякі – в наступному).

А. Скедлер (відомий також конструюванням одного з концептів кон-
солідації демократії, про що йшлося у попередніх розділах) у збірнику 
“Електоральний авторитаризм: динаміка невільної конкуренції” обґрунто-
вує цілий тип політичних режимів, які він іменує “електоральним автори-
таризмом”. Дослідник зауважує, що електоральний авторитаризм можна 
розглядати не тільки як “гібрид демократії та авторитаризму” (цю ідею 
раніше запропонували Д. Колліер та С. Левіцькі), а й як самостійну форму 
політичного режиму, яка не є “ані істинно демократичною, ані повністю 
автократичною”, а має власні механізми легітимації та функціонування.

З теоретико-методологічних позицій варто наголосити, що термін 
“електоральний авторитаризм” існував відносно (у зрізі конструювання 
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нових концептів режимів) задовго до того, як його спеціально застосу-
вав А. Скедлер, зокрема в окремих дослідженнях у контексті електо-
рально-авторитарних режимів, а також гібридних режимів (передусім у  
Л. Даймонда або Б. Геддес тощо). А. Скедлер же відзначився тим, що 
йому вдалося систематизувати та подати в стислому вигляді чимало нових 
результатів емпіричних й теоретичних досліджень. Потрібно зауважити 
також, що концепт електорального авторитаризму було розроблено як 
комплексний підхід. Про це, приміром, свідчать матеріали згаданого 
збірника статей, що вийшов у світ 2006 р. Серед теоретиків зазначеного 
концепту також потрібно виокремлювати таких учених, як: Г. Мунк, 
що пропонує теоретичні аспекти означення концептуальних меж між 
різними формами політичного правління/режиму та їхніми гібридними 
варіаціями; Дж. Хартлін та Дж. МакКой, які займаються узагальнен-
ням проблем, з якими стикаються дослідники виборів в оцінці різних 
маніпуляцій електоральних процесів; Дж. Ленгстон, що відповідає на 
питання, за яких обставин відбувається конфлікт еліт та розкол “пар-
тії влади” в електорально-авторитарних режимах (через звернення до 
досвіду Мексики і Тайвані); В. Кейз, який аналізує відмінні стратегії 
маніпулювання, які допомагають уряду контролювати “виборчу арену” 
в контексті псевдодемократії; М. Томпсон та Ф. Кунтц, які висвітлюють 
ситуації, коли правлячі кола вдаються до безпосередньої фальсифікації 
виборів; Дж. Кларк, що відповідає на питання про те, за яких обставин 
військові сили втручаються у процес виборів; С. Ліндберг, що аналізує 
проблему того, з якою метою опозиційні партії вибирають стратегію 
бойкоту виборів у “парадемократичних” країнах; Л. Вей, що займається 
парадоксальними обставинами, де слабкість державного апарату напів-
демократичних країн (на прикладі Молдови) призводить до посилення 
конкуренції між елітами та навіть до відносного політичного плюралізму.

С. Фіш з цього приводу запропонував нову статистику, яка вказує 
на те, що не тип демократії (президентський або парламентський – не 
йдеться про типологію систем правління), а відносна сила позицій парла-
менту порівняно з перевагами виконавчої влади визначає шанси “моло-
дої” демократії на виживання. Саме тому успіх процесу демократизації 
перебуває у безпосередньому зв’язку з фактичною силою законодавчої 
влади – не важливо, чи то в парламентській, в президентській або в на-
півпрезидентській системах влади. Коли стійкість цієї кореляції підтвер-
диться у подальших дослідженнях (а для цього існують усі посилання), 
то стаття С. Фіша виявиться вагомим внеском у порівняльні дослідження 
консолідації демократичних режимів та призведе до модифікації відомої 
тези Х. Лінца й А. Степана та інших компаративістів про сприяння роз-
витку демократії парламентської форми правління в молодих поліархіях.
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Аналізуючи електоральний авторитаризм, А. Скедлер зауважує, 
що це наукова категорія, яка досить широко представлена у політичній 
теорії та практиці. Вчений наголошує, що велика кількість політичних 
режимів у сучасному світі (зокрема, Азербайджан, Білорусь, Росія, Сін-
гапур, Камерун, Єгипет, Малайзія тощо) у своїй конституційній основі 
функціонує на засадах інституційних фасадів демократії, в яких перед-
бачено регулярні багатопартійні вибори (у тім числі й глави виконавчої 
влади), але фактично режими виконують це для приховування реалій 
авторитарного управління. Навіть попри те, що в історичній перспек-
тиві авторитарне використання виборів не є новим явищем, сучасні 
електоральні автократії застосовують вибори для збереження режимів 
на значно вищому якісному рівні. Для цього існує кілька політичних 
та історичних причин. Без них формування концепту електорального 
авторитаризму неможливе.

А. Скедлер зауважує, що початок 1990 р. був періодом “демокра-
тичного оптимізму”: Південна Америка завершила свій шлях до елек-
торальної демократії, радянська імперія розпалася в умовах відносного 
політичного спокою, а в країнах Південної Африки відбулась безпре-
цедентна кількість багатопартійних виборів. На цій основі поширились 
ідеї про “кінець історії”, торжество демократії та ліберального світового 
порядку. Однак в академічному середовищі й досі панували скептичні 
ідеї і, як продемонстрував час, це було зовсім не даремно. Світ не може 
стати в більшості ліберальним, демократичним та мирним одномоментно, 
а тільки на підставі етапів “злетів і падінь”, тобто поступово (довгостро-
ково). Така ідея “вписується” у концепт глобальних “хвиль” демократи-
зації. Річ у тім, що “хвилі” демократизації завжди протистоїть “зворотна 
хвиля авторитарного регресу” (“хвилі приходять і відступають”, така ідея 
похідна від того факту, що хвиля не повинна змінювати рівня моря).

Починаючи з 1974 р., коли відбулась португальська “революція гвоз-
дик”, у світі розпочалась так звана “третя хвиля” глобальної демокра-
тизації, внаслідок якої кількість демократичних режимів у всьому світі 
майже подвоїлась: навіть попри те, що різні дослідники та дослідницькі 
центри дають з цього приводу зовсім різні дані, про які ми зазначали у 
попередніх розділах. Наприклад, за даними проекту “Свобода у світі” 
організації “Freedom house”, кількість вільних країн 1974 р. становила 44 
(29 %), а 2012 р. – 87 (45 %) (2008 р. – взагалі 90 країн і 47 %); кількість 
невільних країн 1974 р. становила 65 (або 43 %), 2012 р. – 48 (24 %) 
(2009 р. – взагалі 42 країни і 22 %); кількість електоральних демократій 
1989 р. становила 69 (41 %), а 2012 р. – 117 (60 %) (а в 2006–2007 рр. – 
взагалі 123 країни чи 64 %). Ці цифри вражають, бо широті й стійкості 
“третьої хвилі” демократизації не має прецеденту в історії міжнародних 
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систем. Однак сьогодні шквал оптимізму, що супроводжував закінчення 
“холодної війни”, ослаб. Відродження етнічного насилля в колишніх ко-
муністичних країнах і країнах Південної Африки, а також збільшення 
кількості терористичних актів всередині розвинених демократій спричи-
нило виникнення “нового скептицизму”, в якому особливу увагу варто 
приділяти поясненню різних модифікацій авторитаризму.

Наголос зміцнюється в силу того, що збереглась досить велика кіль-
кість старих (чи традиційних) різновидів автократій у різних частинах 
світу. Це: 1) однопартійні режими в Кубі, Китаї, Лаосі, Північній Кореї, 
В’єтнамі, Еритреї, Лівії, Сирії тощо; 2) військові режими в Пакистані, 
М’янмі, Судані; 3) традиційні монархії арабського світу (навіть незва-
жаючи на концептуалізацію ідей і практичне втілення подій так званої 
“арабської весни”, починаючи з парламентських виборів в Іраку 2005 р.). 
Крім того, перехідні процеси в низці країн, особливо на пострадянському 
просторі, навіть якщо вони спочатку (ініціально) знаменувались вільними 
та справедливими виборами, у вирішальному підсумку були зведені до 
різних виявів авторитаризму на основі “електоральної фасадності”. Саме 
за цим вектором відбувається творення модального типу такого політич-
ного режиму сучасності, що іменують електоральним авторитаризмом. 

Електоральні авторитарні режими виконують “гру” у форматі ба-
гатопартійних виборів. Це відбувається шляхом проведення регулярних 
виборів глави виконавчої влади (або глави держави) і національних 
парламентів. Проте засадничим атрибутом такої ситуації є порушення 
ліберально-демократичних принципів справедливості та свободи у сис-
темному і глибокому вимірі. Внаслідок цього вибори перетворюються в 
інструмент авторитарного правління, але не в “інструмент демократії”, 
про який свого часу писав Б. Пауелл. В інститутах електорального авто-
ритаризму вибори мають характер інклюзивності (їх проводять в умовах 
загального виборчого права), мінімального плюралізму (опозиційним 
партіям дозволяють доступ для участі), мінімальної конкурентності (опо-
зиційні партії отримують деякі посади та мандати у парламенті, але не 
перемагають у виборах), мінімальної відкритості (опозиційні партії не 
стають предметом масових репресій, хоча можуть відчувати репресивні 
тенденції у форматі селективного та переривчастого способів впливу). За-
галом виборча конкуренція підлягає державним маніпуляціям настільки 
серйозно, широко й систематично, що її перестають класифікувати як 
демократичну. Авторитарний спосіб маніпуляцій слугує меті поширення 
невизначеності результатів виборів. Правителі з цього приводу можуть 
розробляти дискримінаційні правила проведення виборів, виключати опо-
зиційні партії й кандидатів від участі в електоральній конкуренції, при-
гнічувати їхні політичні права та громадянські свободи, обмежувати їхній 
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доступ до ЗМІ й фінансування виборчої кампанії, накладати формальні 
або неформальні обмеження виборчих прав на їхніх прихильників, здій-
снювати примус і перешкоди на діяльність опозиційних партій, а також 
перерозподіл голосів чи мандатів шляхом фальсифікації виборів [613].

Із прикладів електорального авторитаризму (станом на 2006 р.)  
А. Скедлер виокремив такі держави: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, 
Киргизстан, Росія, Таджикистан, Алжир, Єгипет, Туніс, Ємен, Буркі-
на-Фасо, Камерун, Ефіопія, Чад, Габон, Гамбія, Гвінея, Мавританія, 
Танзанія, Того, Замбія, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур тощо. Натомість, 
станом на 2001 р. А. Скедлер взагалі виокремив 58 зразків електорального 
авторитаризму: серед них 5 – у Східній Європі, 7 – у Центральній Азії 
і на Кавказі, 4 – у Латинській Америці й Карибському басейні, 10 – у 
Північній Африці й на Близькому Сході, 26 – у Південній Африці, 6 – у 
Південній, Східній та Південно-Східній Азії (розрахунки А. Скедлер зро-
бив на підставі даних Л. Даймонда; втім, до уваги брали такі політичні 
режими, які є у логічному проміжку між електоральними демократіями 
та гегемоністськими автократіями). Для розмежування електоральних 
демократій й електоральних автократій у цьому випадку використано 
такий принцип: електоральні демократії (на підставі принципу демокра-
тичності) – це “системи, в яких партії зазнають поразки на виборах”; 
електоральні автократії – це “системи, в яких опозиційні партії зазнають 
поразки на виборах” [437].

Ураховуючи суперечливе поєднання в електоральних автократіях 
демократичних процедур та авторитарних практик, такі нові автори-
тарні режими позиціонуються не зовсім як науково операціоналізовані 
з приводу засадничих процедур порівняльної політології. Сьогодні в до-
слідницьких доробках фігурує щонайменше три головні альтернативні 
концептуальні стратегії для оцінювання політичних режимів, які ін-
ституціоналізовано на “фасаді” демократії. Йдеться про “дефектні демо-
кратії”, “гібридні режими” та “нові форми авторитаризму”. Отож, коли 
ми говоримо про дефектні демократії, то зовсім не у тому контексті, про 
який зауважує В. Меркель, а в зрізі різноманітних конструкцій “змен-
шених підтипів” демократії, які знайшли своє втілення в ідеї “демократії 
з прикметниками”: приміром, “делегативна” демократія (Г. О’Доннелл 
[574]), “ілліберальна” демократія (Ф. Закарія [661]), “клієнтелістська” 
демократія (Г. Кітчелт [520]). Але якщо ці конструкти застосовувати не 
до ослаблення демократизаційних тенденцій, а щодо недемократичних 
тенденцій, тоді відбувається ослаблення “реалістичного” розуміння авто-
ритаризму як такого, про що зауважують С. Левіцькі та Л. Вей [536], 
М. Говард та Ф. Роесслер [506] та інші. Якщо описувати недемократичні 
політичні режими як ті зразки демократії, для яких характерні дуже 
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суттєві недоліки, то відбудеться “сходження” до деструктивного методо-
логічного огріху порівняльної політології, про який зазначає Дж. Сар-
торі, – до “концептуального розтягування”. На цій основі й розпочалось 
конструювання так званих “проміжних” гібридних політичних режимів, 
які межують з демократією та авторитаризмом. Учені найчастіше роз-
ташовують такі політичні режими у центрі політичного спектра, вважа-
ючи їх ні демократичними, ні авторитарними. Для детермінування цих 
режимів використовують власне концепти “гібридних режимів”, “на-
півдемократій”, “напівавтократій”, “напівдиктатур” та “сірих зон” [409] 
тощо (про ці зразки режимів йшлося у попередніх розділах). Нарешті, 
третій шлях, як демонструє А. Скедлер, операціоналізовувати нові авто-
ритарні режими полягає у трактуванні їх як форми недемократичного 
управління. Унаслідок цього вчені сконструювали концепти “псевдодемо-
кратії”, “замаскованої диктатури”, а також “змагального авторитаризму” 
(про останній йтиметься окремо). Їхньою спільною рисою вважають те, 
що зазначені політичні режими позбавлені зв’язку з ліберально-демо-
кратичними цінностями та традиціями. Проте їх навпаки описують як 
випадки недемократичних правил, які відображають “прикмети, а не 
суть ефективності демократичної участі”. Такі режими апробують “де-
мократію як обман”, бо вони створені як “представницькі установи без 
представницької системи влади”.

Очевидно, що поняття “електоральний авторитаризм” містить твер-
дження, що більшість нових електоральних політичних режимів не є 
демократичними та демократизаційними, однак не є авторитарними, 
хоч за способом їх конструювання вони похідні саме від авторитарних 
політичних режимів. Саме тому феномен електорального авторитаризму 
одночасно містить авторитарні тенденції, атрибути та властивості, з одно-
го боку, та елементи електоралізму, – з іншого. А. Скедлер наголошував 
на феномені авторитаризму задля того, щоб ці режими відрізнити від 
електоральних демократій. Натомість, акцент на виборах зроблено, щоб 
відрізнити такі режими від “закритого” типу авторитаризму. Електо-
ральним демократіям не вистачає деяких вагомих атрибутів ліберальних 
і консолідованих (чи розвинених) демократій (стримування і противаги, 
цілісність бюрократичного апарату, а також неупереджена судова сис-
тема), проте в них відбуваються чесні та справедливі вибори, чого не по-
мічаємо у випадку електорального авторитаризму. Закриті автократії 
відрізняє той момент, що в них вибори навіть формально не окреслені 
як інструмент офіційного доступу до виконавчої та законодавчої влади. 
Для пояснення логічної межі між різними ліберальними демократіями 
й закритими автократіями А. Скедлер використовує таке поняття, як 
“туманна зона” (англ. foggy zone) – це сукупність усіх електоральних 
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демократій та автократій. Одночасно Р. Снайдер уточнює, що “темною 
зоною” (англ. dark zone) сучасних політичних режимів слугують закриті 
автократії [629].

Отож, питання відокремлення різних рівнів автократій є більш ва-
гомим. Про це свого часу натякнули Г. Хермет, О. Роуз та А. Роквіе у 
своїй праці “Вибори без вибору” (1978): “Вибори наприкінці 70–х років 
ХХ ст. були наявними практично у кожній країні світу”. Майже всі по-
літичні режими (демократичні та диктаторські) стверджували, що вони 
функціонують винятково на підставі принципів народного суверенітету. 
Відмінність електоральних автократій від закритих автократій полягає 
у тому, що через вибори відбувається доступ до політичного плюралізму 
і часткової участі у формуванні органів державної влади (так відбува-
ється відкриття політичного суспільства (партійної системи), а не тільки 
громадянського суспільства, що може бути властиво закритим автокра-
тіям). Феномен електорального авторитаризму зосереджує свою увагу на 
“доступі” до влади через всезагальні вибори, в той час як закриті форми 
авторитаризму стають засадою такого виокремлення на підставі способу 
здійснення влади1.

Прикладами закритого авторитаризму Р. Снайдер вважає Китай, 
Саудівську Аравію, Сомалі тощо. Ця категорія потерпає від серйозних 
обмежень. По-перше, категорія закритих автократій складається з ши-
рокого спектра абсолютно різних випадків: у тім числі квазі- та постто-
талітарних політичних режимів, таких як Куба, Китай, В’єтнам, Пів-
нічна Корея, Лаос; теократій, таких як Іран й Афганістан часів талібів; 
султанатів, таких як Бруней; нетрадиційних персоналістських режимів, 
як Туркменістан та Лівія; традиційних монархій, як Свазіленд, Катар або 
Саудівська Аравія; військових режимів, як Бірма; етнократій, як Сирія та 
Бурунді тощо. По-друге, категорія “закриті автократії” порушує важливу 
відмінність між тоталітарними й авторитарними режимами, створюючи 

1  На відміну від “бонапартистських режимів”, які проводили випадкові плебісци-
ти, щоб продемонструвати народну згоду з конституційних питань і питань політики, 
електоральні автократії запрошують громадян взяти участь у виборчому процесі офі-
ційно та зазначають, що вибори є інструментом вибору органів влади. На відміну від 
конкурентної олігархії, як у ХІХ ст. в Латинській Америці чи в Південній Африці за 
часів апартеїду, в електоральному авторитаризмі не відбувається контролю виборів за 
допомогою обмеженого виборчого права, оскільки застосовують принцип загального 
виборчого права. На відміну від традиційних монархій (а також і деяких військових 
режимів, як, наприклад, Бразилія у період 1964–1989 рр.), в електоральних автокра-
тіях глава уряду/держави стає суб’єктом легітимності на основі виборів. На відміну 
від однопартійного режиму, в якому відбуваються вибори за одну політичну партію 
(національний фронт) – навіть за умови відсутності внутрішньопартійної конкуренції, –  
в електоральних автократіях уможливлено багатопартійну конкуренцію. 



336 Розділ 6

непотрібний момент виокремлення різних типів недемократичних систем. 
Річ у тім, що в категорію “закритих автократій” потрапляють системи, 
які вважають прикладами мобілізації мас на ідеологічній основі, зокрема, 
Північна Корея, В’єтнам, Куба, Китай, Ірак (до вторгнення США 2003 р.), 
а також системи, які такими не є. По-третє, концепт “закритих автокра-
тій” знецінює важливі відмінності у попередніх типологіях, особливо між 
військовими і персоналістськими режимами (про що йшлось у концепті 
Б. Геддес). У підсумку це означає, що використання категорії “закритого 
авторитаризму” для класифікації недемократичних режимів, які не мають 
демократичних атрибутів, створює розрив з попередніми типологіями ре-
жимів. Нарешті, останнє обмеження цього концепту полягає у тому, що 
до однієї групи зведено політичні режими, де, за висловлюванням С. Хан-
тінгтона, “уряди управляють” (Китай чи В’єтнам), і ті політичні режими, 
де “уряди не управляють” (Сомалі, Конго, Ліберія, Руанда тощо). З цього 
приводу потрібно зазначити, що найважливіша об’єктивна характеристика 
С. Хантінгтона полягає не у формі держави, а в рівні управління1.

У логічній конструкції зазначений концепт має право існувати  
(табл. 6.4). Тим паче, з цього приводу навіть зроблено порівняльні роз-
рахунки. Наприклад, А. Скедлер зауважує, що (станом на 2005 р.) у світі 
існувало 16,5 % “закритих автократій” та, відповідно, 38,4 % – електо-
ральних. Всі країни, які було класифіковано як “закриті автократії”, ре-
презентують найбільш населені країни світу. Тобто попри те, що кількість 
закритих режимів у світі є незначною, велика кількість людей проживає 
у них. Крім того, Р. Снайдер зауважує, що “темні зони” (або “закриті 
автократії”) функціонують за вдома патернами: 1) “забагато політичного 
управління/порядку” (КНДР); 2) “замало політичного порядку” (Конго). 

Таблиця 6.4
Логіка конструювання моделей політичних режимів на підставі виборів

1  Категорія “закритого авторитаризму” не в змозі диференціювати країни, які 
розпались (англ. collapsed state), яким бракує політичного порядку, від тоталітарних 
режимів, які страждають протилежною проблемою – наявністю надмірної кількості 
політичного порядку. У країнах з високим рівнем управління життя передбачуване та 
стабільне для більшості громадян; з іншого боку, передбачуваності вкрай не вистачає у 
випадках, коли польові командири, бандити та хаос є домінуючими силами. Крім того, 
у випадку колапсу держави немає підстав говорити про політичний режим загалом, 
бо політичний режим є складовою форми держави як такої. Тим паче, немає підстав 
говорити про “закритий” режим, оскільки ця ідея припускає, що доступ до влади об-
межений чинним правителем, якого за умов колапсу держави просто немає.
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Р. Снайдер з цього приводу виокремлює декілька сценаріїв впливу 
виборів на політичний процес в авторитарних режимах. По-перше, по-
трібно згадати випадки, коли вибори впливають на стабільність політич-
ного режиму. Отож, апелюємо до ідей А. Скедлера та Г. Хермета, які 
зазначають, що вибори можуть впливати на політичний режим двояко –  
у формі “підтримки” (англ. regime-sustaining) та у формі “підриву” (англ. 
regime-subverting). Прикладами “підтримки” вважаємо вибори у недемо-
кратичному режимі в Іспанії, оскільки вони виконували роль забезпе-
чення єдності країни, а прикладами “підриву” – вибори, які відбувались 
у Югославії, СРСР та Гаїті1: у цих країнах вони сприяли колапсу авто-
ритаризму. По-друге, потрібно виділяти так звані випадки “виборів без 
держави”. Під таким ракурсом Р. Снайдер вбачає вибори, які відбува-
ються у державах у контексті, коли вони терплять крах чи громадянську 
війну (Ліберія (1997), Сьєра-Леоне (1996)). У цьому випадку вибори не 
створюють прецеденту “додаткової сили”, адже на момент їх проведення 
не існує функціонального державного апарату. Вибори лише відіграють 
роль “ратифікатора” балансу влади в державі як на певній території. 
Саме тому переможці “виборів без держави” зобов’язані надати свою 
інфраструктуру влади – солдат, адміністративний персонал тощо – для 
того, щоб здійснювати процес політичного управління2. З-поміж при-
кладів таких режимів Р. Снайдер виокремив Ліберію та Анголу: цікаво, 
що ці системи він назвав моделлю “гегемоністського електорального 
авторитаризму” (за аналогією до Л. Даймонда). Але, з іншого боку, на-
зивати такі системи електоральним авторитаризмом дуже мало підстав 
(так само як Сьєра-Леоне 2001 р.). Річ у тім, що коли немає держави, 
то тоді немає і політичного режиму, навіть попри те, що відбуваються 
вільні та конкурентні політичні вибори.

1  Наприклад, звернемось до досвіду Гаїті, де парламентські та президентські ви-
бори стали підставою краху політичного режиму. Після перемоги на парламентських 
виборах 2000 р. та переобрання на посаду президента Ж-Б. Арістіда, політичний режим 
сфокусував свої зусилля на придушенні єдиної легітимної опозиційної групи. Це були 
члени поміркованої політичної еліти, готові грати за правилами виборчої конкуренції, 
проте зовсім не погодились на значні порушення законодавства перед обранням пре-
зидента. Стратегія Ж-Б. Арістіда придушувати помірковану еліту збройними силами 
проявилась у тому, що вони почали контролювати значну частину держави. Крім того, 
на це вплинула проведена 1995 р. “патримоніалізація” поліції, внаслідок чого вона й 
отримала значні повноваження. Раніше лояльний Ж-Б. Арістіду, керівник поліції, по-
ступово почав змінювати власні політичні уподобання. Криза досягнула піка саме під 
час виборів, що свідчить про підривний їхній характер.

2  У цьому випадку атрибути виборів, зокрема партії та плюралізм, набувають 
дивних атрибутів. Партії – це різні сторони, які змагаються у військових діях на чолі 
зі своїми польовими командирами. Плюралізм – це кількість та різноманітність зброй-
них груп на території країни. Конкуренція – не мирна електоральна конкуренція, а 
“боротьба кулями”. 
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Поняття електорального авторитаризму акцентує на доступі до дер-
жавної влади (шляхом всенародних виборів), в той час як узвичаєні 
типології авторитарного режиму концентруються на здійсненні влади 
[546] (за винятком категорії монархії, яку визначають спадковою на- (за винятком категорії монархії, яку визначають спадковою на-
ступністю). У більшості випадків звичайні типології оцінюють особис-
тості правителів, а також їхні схеми управління та легітимації. Х. Лінц 
зазначає, що відмінність між тоталітарною і авторитарною політичною 
владою обертається навколо структури владних відносин (“монізм проти 
плюралізму”), стратегії легітимації (ідеології порівняно з менталітетом) та 
ставлення суб’єктів (“мобілізація проти деполітизації”). Пізніші типології 
недемократичних режимів мають тенденцію зосереджуватися на природі 
“правлячих коаліцій” (не в класичному розумінні партійних коаліцій). 
Наприклад, широко використовують відмінності між військовими й 
однопартійними режимами, а також персональними диктатурами, про 
які вже йшлося. Оскільки ідея електорального авторитаризму зміщує 
аналітичний фокус із недемократичного здійснення влади у напрямі 
стосовно недемократичного доступу до влади, питання про авторитарне 
управління зовсім не втрачає актуальності, а скоріше стає умовним (може 
слугувати для диференціації різних типів електоральних авторитарних 
режимів: наприклад, на підставі того, що слугує інституційною базою 
електорального авторитаризму, можна поділяти цей різновид авторита-
ризму на “партійній”, “військовій” та “персональній” основі).

Методологічну проблему визначення електоральних автократій ста-
новить те питання, як відбувається визначення країн як таких, які від-
повідають саме цьому концептуальному типу. Найчастіше у цих країнах 
відбуваються палкі та тривалі дебати з приводу розуміння змісту полі-
тичного режиму: влада традиційно говорить про демократію чи демокра-
тизацію, опозиція звернута до трактування режимів як авторитарних. 
Зазначена тенденція також властива для багатьох електоральних демо-
кратій. А тому виникає питання про те, як їх дихотомувати. Найчастіше 
вихід вбачаємо в експертних оцінках, однак й цього інколи недостатньо. 
З цього приводу апелюємо до ключового принципу компаративістики – в 
основі конструювання усіх висновків мають бути “спостереження, а не 
судження”. Спостереження повинні мати в своїй основі емпіричні інди-
катори, які є дійсними, видимими та читабельними.

У дослідженнях А. Пшеворські, М. Альвареза, Х. А. Чейбуба та  
Ф. Лімонгі (про які йшлося у попередніх розділах) було виокремлено 
такі базові інституційні ознаки демократії (як ознаки електоральної 
демократії, адже в цьому випадку демократію розуміємо як мінімальну):  
1) вибір виконавчої влади: главу уряду обирають на всенародних виборах; 
2) вибір законодавчої влади: парламент формується через результати 
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всенародних виборів; 3) партійний плюралізм: існує більше, аніж одна 
партія, яка бере участь у виборах. У такому моменті визначення елек-
торальних демократій та автократій збігається. Проте особливостями 
електоральних автократій є не формальні атрибути політичного процесу, 
а їх авторитарні патерни (на основі показників політичної свободи та 
правової безпеки). В авторитарних умовах різні електоральні показники 
та результати виборів не можуть бути прийняті як надійне вираження 
“волі народу”. Швидше вони є продуктом авторитарної маніпуляції по-
пулярними перевагами виборців. Офіційні результати та учасники ви-
борів в умовах електорального авторитаризму можуть стати “деформу-
ючим дзеркалом”, ненадійними і неточними, зате принаймні чинними. 
Дії авторитарних маніпуляцій та моделі популярних переваг, навпаки, 
перебувають в “тіні темряви”. Загальне правило полягає у тому, що чим 
слабша політична опозиція, тим сильніший вплив авторитарного режиму 
на політичний процес. У такому випадку простежується й вплив “пра-
вила чергування” А. Пшеворські: режим не може бути класифікований 
як демократичний, якщо формування виконавчої та законодавчої гілки 
влади має місце у всезагальних виборах, але правляча партія ніколи не 
програє виборів. На цій підставі А. Скедлер доходить висновку про те, що 
країна є електоральною автократію під час виконання таких передумов: 
1) проведення багатопартійних виборів для обрання глави виконавчої 
влади і національного парламенту; 2) країна за показниками “Свободи 
у світі” (“Freedom House”) отримує “4–6” балів (тобто вона “частково 
вільна” або “незначною мірою” “невільна”).

За більш розширеним класифікаційним зразком (використовуючи 
“ланцюг демократичного вибору” – концепт, який запропонував А. Скед-
лер у дослідженні “Вибори без демократії: меню маніпуляції”, – що 
складається зі семи ступенів, а саме: 1) розширення прав і можливостей; 
2) вільна підтримка; 3) вільні потреби; 4) виключеність; 5) відособлен-
ня; 6) цілісність; 7) незворотність), електоральні типи автократичних 
режимів повинні мати такі атрибути: 1) резервні повноваження (або 
“домени повноважень”) авторитарних правителів; 2) можливість перемоги 
на виборах не завдяки своїм якостям, а завдяки “невмілості опонентів” 
та певним крокам із приводу виключення опонентів; 3) інформаційне 
блокування кампаній політичної опозиції (на підставі поєднання кон-
курентних виборів та “жорстоких репресій”, “стримування ліберальної 
участі”, “безсистемного поєднання свободи і контролю”, ідеї “радикаль-
ної несправедливості”); 4) контроль результатів виборів та складу елек-
торату формальними чи неформальними засобами; 5) виборці піддані 
надмірному зовнішньому тиску (наприклад, влада й гроші визначають 
результати волевиявлення, страх насилля впливає на результат відданих 
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голосів); 6) намагання авторитарного режиму “зруйнувати” волю народу 
через перерозподільну практику (фальсифікацію виборів) або правила 
представництва на виборах (“інституційні нормативи”); 7) несуттєвість 
результатів виборів на формування органів влади.

Однак внаслідок формальності багатопартійних виборів електоральні 
автократії володіють верховенством демократичної легітимації. Проте їм 
притаманні й різні ідеологічні джерела легітимності політичної влади: 
революційне (створення нового суспільства), трансцендентне (божествен-
не натхнення), традиційне (зокрема ідея квазіспадкоємства), коммуні-
тарне (творення нації, антиімперіалізм, а також етнічна мобілізація), 
харизматичне (“магічне” керівництво) або субстантивне (матеріальне 
благополуччя, суспільна цінність, законність та правопорядок, зовнішня 
безпека). Попри таку атрибутивну властивість політичної влади грома-
дяни відчувають, що вони наділені “кінцевою контролюючою владою”, 
адже відбувається визначення принципу “народної згоди”, навіть якщо 
вона підривається на практиці. Це стається внаслідок формального іс-
нування трьох класів акторів – громадян, опозиції, а також правлячих 
партій, – між якими відбувається постійна конфліктна взаємодія. Така 
тенденція може мати за результат декілька наслідків: 1) сприяти по-
ступовому процесу демократизації через вибори (Сенегал чи Мексика); 
2) перехід до демократії через раптовий крах авторитаризму (Перу або 
ж Сербія (2000)); 3) авторитарна регресія на підставі військової інтер-
венції (Азербайджан (1993) або Кот-д’Івуар (1999)); 4) тривалий період 
“позиційної” війни, у якій представники авторитарної влади домінують 
над опозиційними партіями. 

Актуальність ідей А. Скедлера особливо очевидна у вивченні Східної 
Європи та Північної (й Центральної) Азії, тим більше, якщо просте-
жити взаємозв’язок між висновками дослідника та працею Е. Вільсо-
на “Віртуальна політика: фальсифікація демократії у пострадянському 
світі”. Річ у тім, що ця праця дає цілісне уявлення про пострадянські 
східнослов’янські, центральноазіатські та південнокавказькі псевдо- чи 
“парадемократії” як про відносно новий феномен. А. Скедлер демонструє, 
що йдеться винятково про специфічні регіональні різновиди більш ши-
рокого феномена.

У цьому зв’язку можна зробити критичне зауваження: А. Скедлер 
ігнорує ідеї Е. Вільсона, хоча розвідка “Віртуальна політика” – одне з 
найбільш глибоких та систематизованих емпіричних досліджень режимів, 
які належать до області інтересів й А. Скедлера. На думку А. Умланда 
[284], вивчення електорального авторитаризму може у майбутньому 
тільки виграти від залучення цієї та низки інших публікацій Е. Вільсо-
на. У них автор показує, які події привели до “помаранчевої революції” 
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та до зміни політичного режиму з електорально-авторитарного типу на 
електорально-демократичну систему (хоча у двох випадках Україна, 
за даними проекту “Свобода у світі”, позиціонувалась як електораль-
на демократія1). З цього приводу А. Умланд зауважує, що монографія  
Е. Вільсона, а також збірник А. Скедлера вплинуть на подальше вивчення 
пострадянських країн та значною мірою переоцінять чимало загальних 
положень про сутність пострадянської політики, зокрема таких процесів 
і категорій, як федералізм, розподіл влади, парламентаризм, політичні 
партії. Хоча Е. Вільсон не застосовує у своєму дослідженні неологізмів 
та звертається головно до раніше відомих даних, він приділяє вагому 
увагу політичній компаративістиці, демонструючи за допомогою переліку 
деталей, як влада декількох пострадянських країн прихованим/явним 
контролем над інформаційними потоками, цілеспрямованим створенням 
штучних політичних груп, прямою фальсифікацією результатів виборів 
викривляє політичний процес. Ці маніпуляції досягнули такого рівня, 
що утворилася оригінальна система відносин “держава–суспільство”, 
коли демократичні процедури, хоча формально й дотримуються, проте 
є безглуздими через значне їхнє спотворення.

На підставі пострадянського контексту (а саме це є плацдармом елек-
торальних автократій у А. Скедлера) Е. Вільсон уводить термінологічну 
новизну в політичній науці. Він піднімає досі лише розмовну, метафо-
ричну і специфічну пострадянську конструкцію “політична технологія” 
до рівня повноцінної загальної політологічної концепції. Функція ж “по-
літичної технології” як родового поняття порівняльної політології полягає 
у тому, щоб дати можливість відрізнити методи “віртуальної політики”, 
які вчений простежує у деяких країнах колишнього СРСР, від відомих 
раніше способів політичного піару, які теж бувають досить “брудними”, 
однак все ж, на відміну від “політичних технологій”, не мають можли-
вості звести нанівець сенс виборчого змагання як такого. Важливим в 
аргументації Е. Вільсона є той момент, що він показує, чому “політичну 
технологію” можна лише частково зрозуміти як радикалізацію деяких 
сумнівних політичних методів, відомих у західній демократії (таких, 
наприклад, як “негативна реклама”). Вчений демонструє, що справжнє 
коріння “політичної технології” лежить у специфічному минулому по-
страдянських держав, у низці витончених стратегій, які розробляли КДБ 

1  Перетворювальний потенціал електорально-авторитарних режимів продемон-
стровано в Україні тим, що відносний успіх акцій масової непокори, що отримала 
назву “помаранчева революція”, привів до повернення ЗМІ, політичного плюралізму, 
громадянського суспільства у “велику” політику. Можливість та механізм трансформації 
електорально-авторитарного режиму в електорально-демократичний у напрацюваннях 
А. Скедлера не був досить широко висвітлений.
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та інші спецслужби СРСР задля ненасильницького “розпаду” антирадян-
ських підпільних рухів. Саме тому методи сьогоднішніх маніпуляцій 
партійними системами органами влади колишніх республік СРСР не є 
доведеними до логічного кінця патологіями західних виборчих кампа-
ній. Швидше тут простежується розвиток схем підриву альтернативних  
організацій, які радянські органи державної безпеки застосовували проти 
політичних дисидентів.

З одного боку, Е. Вільсон посилив “радянський” елемент у політоло-
гічній дисципліні “пострадянські трансформації”. Він підтримує вчених, 
які наголошують на значенні регіонально-специфічного (ідеографічного/
герменевтичного) елементу у вивченні пострадянського простору, на від-
міну від прихильників міжцивілізаційного (номологічного/статистичного) 
підходу інтерпретації сучасної Росії, України та інших країн на території 
колишнього СРСР. З іншого – помічено звернення до рідкісного випадку, 
коли посткомуністичні дослідження роблять внесок у загальну політичну 
науку тим, що такі поняття, як “політична технологія” та “віртуальна 
політика”, зможуть у майбутньому “подорожувати” та “зміщуватись” до 
досліджень інших регіонів світу.

6.6. Концепт змагального авторитаризму  
С. Левіцькі та Л. Вея

Актуальність/необхідність дослідження феномена “змагального авто-
ритаризму” частково пояснено у попередньому параграфі та зумовлено 
тим, що акт виборів не є винятковим та визначальним атрибутом полі-
тичної конкуренції, яка є оціночною складовою порівняльного аналізу 
різних політичних режимів сучасності (про патерн конкуренції говорили 
такі науковці, як Р. Даль, А. Пшеворські, С. Хантінгтон та інші). Тому 
на ньому потрібно зосереджувати увагу більш детально, з огляду на те, 
що змагальність в сучасних умовах може бути атрибутом демократичності 
та атрибутом автократичності. Саме на цій підставі С. Левіцькі та Л. Вей 
запропонували концепт “змагального авторитаризму” [536].

Дослідники дотримуються того, що після закінчення “холодної війни” 
світ було позначено поширенням гібридних режимів. Це різною мірою 
властиво для країн Африки (Гана, Кенія, Мозамбік, Замбія, Зімбабве 
тощо), посткомуністичної Євразії (Албанія, Росія, Сербія, Україна тощо), 
Азії (Малайзія тощо), Латинської Америки (Гаїті тощо). Зазначено, що 
найчастіше ці політичні режими дослідники трактують як “неповні” чи 
“перехідні” форми демократії. Однак таке трактування є занадто опти-
містичним, адже чимало країн Африки та посткомуністичної Євразії 
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“змістились” до авторитаризму. Тому для їх дефініювання потрібен новий 
концепт, яким став “змагальний авторитаризм” (на відміну від концептів 
“гібридних режимів”, “напівдемократії”, “віртуальної демократії”, “елек-
торальної демократії”, “ілліберальної демократії”, “псевдодемократії”, 
“напівавтократії”, “електорального авторитаризму”, “м’якого авторита-
ризму” і “частково вільних режимів”). 

С. Левіцькі та Л. Вей вважають, що перелічені концепти наділені 
декількома проблемними моментами: 1) вони характеризуються “демо-
кратичною упередженістю” (гібридність трактують як різновид “змен-
шеної демократії” [418]) чи “пролонгованою транзитивністю” до демо-
кратії (хоча Дж. Хербст та Т. Карозерс зазначають, що ця тенденція не 
є постійною та властивою для всіх гібридних політичних режимів [409]: 
приміром, Мексика, Тайвань та Сенегал змістились до демократії, Ро-
сія, Азербайджан та Білорусь змістились до автократії, Україна в цьому 
зрізі залишається стабільною; і саме тому цілком очевидно, що фено-
мен транзиту політичного режиму не є стабільно-одновекторним, а тим 
більше постійно-демократичним); 2) такі терміни, як “частково вільний 
режим”, “напівавтократія” і “напівдемократія” досить часто застосовують 
як остаточні оціночні категорії, тому вони “затьмарюють” відмінності 
між типами політичних режимів. Наприклад, як з’ясували С. Левіцькі 
та Л. Вей, такі країни, як Україна, Латвія та Сальвадор (приміром, у 
1992–1993 рр.) були гібридними режимами і кожну з них, за даними 
“Свободи у світі” (організації “Freedom House”), оцінено як частково 
вільну. Але ці системи відрізнялись концептуально: Латвія у зазначений 
період характеризувалась як “інклюзивний режим” (порушення прав 
національних меншин), Сальвадор був детермінований суттєвими пору-
шеннями прав людини та відсутністю контролю над збройними силами, 
в Україні таких проблем не існувало, проте вона була детермінована 
зловживанням демократичними процедурами. Цей момент доводить, 
що різні поєднання демократизму й авторитаризму у своїй основі мають 
різні історичні корені, тому вони мають й різні наслідки на показники 
того, як розвивається економіка, людські права та свободи, на те, чи 
процвітає демократія.

С. Левіцькі та Л. Вей зазначають, що змагальний авторитаризм – 
це особливий тип гібридного політичного режиму (і це концептуальна 
відмінність від моделі, яку запропонував А. Скедлер, тобто концепту 
“електорального авторитаризму”). А це означає, що демократичні про-
цедури й інститути розглядають як основний засіб одержання і здій-
снення політичної влади. Проте політики настільки часто порушують 
ці демократичні процедури й інститути, що політичний режим перестає 
відповідати “мінімальним стандартам демократії” (порушення дослідни-
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ки визначили по-різному, про що вже йшлося у попередніх розділах). 
З-поміж прикладів таких політичних режимів науковці у різні періоди 
виокремлюють режими Ф. Туджмана в Хорватії, С. Мілошевича в Сербії, 
В. Путіна у Росії, Л. Кравчука, Л. Кучми та В. Януковича в Україні, 
А. Фухіморі в Перу. І хоча дуже часто окремі вчені зазначають про 
те, що ці режими є/були “зменшеними формами демократії”, доцільно 
розглянути позицію Х. Лінца про те, що вони швидше є/були “змен-
шеними формами авторитаризму”. Тому змагальний авторитаризм міс-
тить концептуальне поєднання: конкуренція (змагальність) є реальною, 
проте нечесною (несправедливою). Станом на 1995 р. учені виокремили 
щонайменше 35 змагальних автократій у світі: деякі з них спромоглись 
трансформуватись у демократичні режими (наприклад, Гана, Мексика, 
Словаччина, Хорватія, Румунія – цих режимів менше); деякі стабільно 
залишаються змагальними автократіями (Малайзія, Танзанія, Вірменія); 
деякі змістились у напрямі посилення автократичних тенденцій (Росія, 
Білорусь, Зімбабве); інші характеризуються зміною акторів змагального 
авторитаризму (Грузія, Малаві або Замбія тощо); деякі країни продемон-
стрували неоднолінійну динаміку (Україна); в деяких відбулось кілька 
фаз транзиту без відходу від змагального авторитаризму (Македонія, 
Молдова, Албанія, Сербія, Мадагаскар, Гаїті тощо).

Унаслідок цього стає очевидно, що змагальний авторитаризм варто 
відрізняти від демократії та автократії. Серед показників демократії  
С. Левіцькі та Л. Вей часто апелюють до таких: 1) виконавча та зако-
нодавча влада формується шляхом відкритих, вільних і справедливих 
виборів; 2) практично усе доросле населення володіє правом голосу; 
3) наявність політичних прав та громадянських свобод, у тім числі 
свободу преси, свободу асоціацій, свободу критикувати владу тощо;  
4) виборні органи влади володіють реальною владою, а не підпадають 
під “опікунський контроль” військових або релігійних лідерів (йдеться 
про так званий концепт демократії “середнього класу”). З’ясовано, що 
порушення демократичних процедур та інститутів характерне і для де-
мократичних політичних режимів (також консолідованих), проте вони 
не є настільки широкими та систематичними, щоб докорінно змінити 
ігрове поле між владою/урядом та опозицією. Натомість у змагальних 
автократіях порушення цих критеріїв є достатньо частими та серйоз-
ними для створення нерівності конкуренції між владою й опозицією (у 
різних сферах, а не тільки з приводу виборів, зокрема, щодо ЗМІ, злов-
живання державними ресурсами, загроз і шпигунства, переслідування 
й ув’язнення тощо). Режими, детерміновані такими порушеннями, не 
можна назвати демок ратичними.

З іншого боку, змагальний авторитаризм варто відрізняти від не-
ефективних, нестійких і дефектних типів політичних режимів, які задо-
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вольняють основоположні стандарти демократії. Ці режими Г. О’Доннелл 
назвав “делегативною демократією”. Вона характеризується низьким 
рівнем горизонтальної підзвітності (стримувань і противаг), має потуж-
них, “плебісцитарних”, іноді образливих керівників [574]. Однак такі 
режими відповідають “мінімальним стандартам демократії” (про які за-
значено вище). Дихотомічний висновок демонструємо на прикладі країн 
Латинської Америки у 90–х роках ХХ ст.: делегативна демократія була 
притаманна Аргентині та Бразилії на початку 90–х років ХХ ст., проте 
не стосувалась режиму А. Фухіморі в Перу після 1992 р. (що прийшов 
до влади унаслідок державного/президентського перевороту).

Варто зазначити, що змагальним автократіям бракує особливостей 
так званого “повномасштабного авторитаризму”. Незважаючи на те, 
що авторитарні лідери у змагальних автократичних режимах можуть 
регулярно маніпулювати формальними демократичними правилами, од-
нак вони не в змозі усунути їх або звести до простої “фасадної” конструк-
ції. Замість того, щоб відкрито порушувати різні демократичні правила 
(шляхом заборони або придушення опозиції та ЗМІ), що відбувається 
дуже часто в традиційних авторитарних режимах, у випадку змагально-
го авторитаризму використовують підкуп, кооптацію та “тонкі” форми 
переслідувань (використання податкових органів, судових інституцій та 
інших державних органів у “законному” переслідуванні). Однак відбува-
ється збереження (хоча б часткове) демократичних інститутів. Унаслідок 
цього є “арена”, через яку опозиційні сили можуть створювати серйозні 
проблеми для політичного режиму та влади. Навіть у тому випадку, 
коли демократичні інститути дуже “дефектні” через вплив авторитар-
них лідерів/посадовців, адже такі інститути все-таки повинні серйозно 
сприймати опозиційні сили.

Режим змагального авторитаризму відрізняється від так званих 
“фасадних” електоральних демократій – тобто політичних режимів, у 
яких виборчі інститути в принципі існують, але не приносять значущо-
го суперництва за владу (це, зокрема, Єгипет, Сінгапур, Узбекистан у  
90–х роках ХХ ст.). Дослідники такі та аналогічні режими іменують 
“псевдодемократіями”, “віртуальними демократіями”, а також “електо-
ральними автократіями”. С. Левіцькі та Л. Вей акцентують, що вони є 
швидше випадками “повномасштабного авторитаризму”. Єдина проблема 
полягає у тому, що досить складно провести межу між зазначеними мо-
делями авторитаризму: вони практично “миттєво” можуть трансформу-
ватись одна в одну й навпаки (як це було притаманно, наприклад, свого 
часу в Мексиці). У такому випадку варто зважати на ті політичні режи-
ми, у яких демократичні процедури й інститути залишаються важливим 
каналом, через який опозиція може прагнути до влади, та відрізняти 
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їх від тих режимів, у яких демократичні правила просто слугують за-
конно-існуючому “самодержавному” керівництву. Крім того, змагальний 
авторитаризм треба відрізняти й від інших видів гібридних режимів. 
Річ у тім, що режими можуть комбінувати авторитарні та демократичні 
тенденції у різних формах. Як наслідок, змагальність авторитаризму не 
варто розглядати як явище, яке охоплює усі форми режимів. Інші типи 
гібридних режимів – так звані “ексклюзивні республіки”   (режими зі 
сильними демократичними інститутами, але обмежувальними законами 
про громадянство) і “опікунські” чи “керовані” демократії (режими, в 
яких недемократичні актори, такі як військові або релігійні інституції, 
володіють правом вето).

Змагальні автократії характеризуються наявністю “арен суперни-
цтва”, через які опозиційні сили можуть періодично послаблювати, але 
іноді навіть завдавати “краху авторитаризму”. Серед цих “арен” доцільно 
виокремлювати такі: 1) виборчу арену; 2) законодавчу; 3) судову; 4) арену 
засобів масової інформації. 

Найважливішою з них є виборча арена. Річ у тім, що в більшості 
авторитарних режимів вибори (як інститут) або не існують, або їх не 
беруть до уваги. На виборчу конкуренцію не зважають формально в 
Кубі та Китаї або фактично ігнорують в Казахстані та Узбекистані. В 
останніх випадках опозиційні політичні партії, зазвичай, заборонені чи 
відсторонені від політичної конкуренції на виборах, а лідери політичної 
опозиції часто перебувають в ув’язненні; незалежні або ж зовнішні спо-
стерігачі не мають можливості для перевірки результатів за допомогою 
паралельного підрахунку голосів виборців. Унаслідок цього опозиційні 
сили не становлять серйозної загрози на фоні виборів для представників 
авторитарного режиму, а вибори вважають незмагальними. Приміром, 
в Казахстані за аналогічним сценарієм відбуваються усі вибори – прези-
дентські та парламентські. У 1999 р. президента Н. Назарбаєва було пере-
обрано 81 % голосів виборців, 2005 р. – 91 % голосів виборців, 2011 р. –  
95 % голосів виборців. Стосовно виборів до Меджлісу (нижньої палати 
парламенту в Казахстані) ситуація суттєво не відрізняється: 2004 р.  
(60,6 % голосів виборців), 2007 р. (88 % голосів виборців), 2012 р.  
(81 % голосів) перемогу здобула пропрезидентська (провладна) партія 
“Батьківщина” (Otan). Ситуація ускладнена й тим, що в країні задіяно 
пропорційну виборчу систему з семивідсотковим бар’єром, на підставі 
якої фактично до парламенту не потрапляють опозиційні партії. Кар-
тина лиш частково змінилась 2012 р., коли до нижньої палати обрано 
Демократичну партію Казахстану “Світлий шлях” (Ak Zhol), яка пози-
ціонується як опозиційна. 

Цілком аналогічну специфіку “імплементовано” в Узбекистані, який, 
крім того, суттєво в політичному процесі залежить від протистояння 
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“кланових інтересів”. У країні існує три потужні клани: самаркандський, 
ташкентський та ферганський. Саме ці “структури” становлять основу 
партій: інші партії в країні суттєвого впливу не мають, а процедура 
реєстрації нових партій дуже складна. Як показує політична практика, 
були зареєстровані лише ті партії, які підтримують чинного президента 
країни І. Карімова: Ліберальна демократична партія (O’zlidep, ця партія 
формально позиціонується як пропрезидентська), Народна демократична 
партія (OXD�, “осколок” колишньої Комуністичної партії Узбекиста-
ну, сателіт президента І. Карімова з 1991 р.), Національно-демократич-
на партія самопожертви (FMD�), Демократична партія національного 
відродження (OMTD�) та Соціал-демократична партія “Відродження” 
(ASD�). Вони у 2004–2005 та 2009–2010 рр. отримували 100 % мандатів 
у парламенті. Сам І. Карімов, як свідчить офіційна узбецька “виборча 
статистика”, отримував від 87 (у 1991 р.) до 95,7 % (у 2000 р.) голосів 
підтримки виборців (2007 р. підтримка становила майже 91 %). Зазначені 
випадки дуже важко іменувати електоральними автократіями (режими, 
у яких глав держав переобирають більш, ніж 70 % голосів виборців, за-
звичай, не можна назвати змагальними) – тут опозиційними партіями 
більш ймовірним варіантом зміни політичного режиму вважають його 
насильницьке повалення чи будь-яка надзвичайна подія, яка зачіпає 
фактичні повноваження глави держави.

На противагу, в умовах електорального авторитаризму, навіть попри 
суттєві порушення виборчого законодавства (зловживання державним 
положенням або упереджена робота ЗМІ, переслідування опозиційних 
кандидатів або ж відсутність прозорості), електоральний цикл є регуляр-
ним та змагальним, опозиційні партії та кандидати допускаються до ви-
борів, а результати позбавлені масових порушень. Тут унаслідок виборів 
часто генерується політична невизначеність, яку лідери та представники 
авторитарного режиму повинні брати до уваги. Наприклад, в Росії та 
Україні президенти (відповідно, Б. Єльцин та Л. Кучма) у 90–х роках  
ХХ ст. зіткнулись зі зростанням сили комуністичних партій. Попри всі 
зусилля Л. Кучма на виборах 1999 р. в першому турі отримав тільки 
36,5 % голосів виборців (проти 22 % у лідера Комуністичної партії 
України П. Симоненка). Аналогічні події мали місце, наприклад, у Ке-
нії, де автократ Д. Моі 1992 р. (36,4 %) та 1997 р. (40,6 %) переміг на 
основі мажоритарної системи відносної більшості (опонент отримував, 
у двох випадках, лише на 10 % голосів менше), або у Зімбабве, де Рух 
за демократичні зміни (MDC) заледве не отримав перемоги на виборах 
до парламенту 2000 р. (47 % проти 48,6 % голосів виборців у тієї полі-
тичної партії, котра позиціонувалась як президентська – Зімбабвійський 
африканський національний союз – Патріотичний фронт, ZANU-�F). 
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У кількох випадках опозиційним силам узагалі вдалось перемогти в 
системах змагального авторитаризму. Наприклад, у Нікарагуа 1990 р.  
(UNO – Об’єднана опозиція Нікарагуа отримала 55 % голосів виборців, 
було змінено президента), в Замбії 1991 р. (перемогу отримав Рух за 
багатопартійну демократію (MMD), а президентом став супротивник ав-
торитарного режиму Ф. Чілуба), в Україні 1994 р. (перемога Л. Кучми 
у другому турі президентських виборів), в Албанії 1997 р. (перемогу 
отримала опозиційна Соціалістична партія Албанії, �SS). Крім того, 
варто зазначати, що для систем змагального авторитаризму можливі на-
слідки від маніпуляцій електоральними результатами. В Перу, приміром, 
А. Фухіморі спромігся 2000 р. перемогти на виборах, але через місяць 
був змушений піти у відставку внаслідок скандалів. У Сербії спроби  
С. Мілошевича сфальсифікувати вибори 2000 р. призвели до того, що вна-
слідок кризи політичного режиму автократ пішов у відставку. В Україні 
2004 р., Мексиці 1988 р., а також Вірменії 1996 р. події розгортались 
аналогічно. За цією логікою потрібно констатувати, що Україна, впро-
довж з 2010–2013 рр., тобто після президентських та парламентських 
виборів (в силу специфіки чинної моделі президент-парламентського на-
півпрезиденталізму, формальної/фактичної президенціалізації політичної 
системи, обмеження політичних прав і громадських свобод – за даними, 
наприклад, організації “Freedom House”, – а також виборів як дієвого 
каналу впливу опозиційних партій), змістилась у напрямі змагального 
авторитаризму. Це більш очевидно з огляду на інші “арени суперництва”.

Однією з них є законодавча арена. У більшості “повномасштабних” 
автократій парламенти (як органи законодавчої влади, а не просто фасадні 
інституції) або ж зовсім не існують, або ж є настільки контрольованими 
провладними партіями (чи партією), що інституційний конфлікт між 
виконавчою і законодавчою гілками влади є практично неможливим. 
У змагальних автократіях парламенти також оцінюються як відносно 
слабкі за формальними, а тим більше фактичними, повноваженнями, 
однак вони часто позиціонуються як “центри сили” опозиційних партій. 
Це особливо актуально для країн з дуже фрагментованими партійними 
системами (наприклад, Україна до 2006 р. чи Росія до 2003 р.). У цьому 
ракурсі саме випадок України є показовим: Верховна Рада неодноразо-
во блокувала різні економічні ініціативи, запропоновані президентом  
Л. Кучмою, а в 2000–2001 рр., незважаючи на погрози президента Укра-
їни прийняти “відповідні” заходи у випадку відсутності співпраці, парла-
мент заблокував зусилля президента з приводу призначення референдуму, 
спрямованого на зниження повноважень законодавчого органу. Саме тому 
треба виснувати, що для гібридних режимів, у тім числі України, більш 
пріоритетними є моделі, в яких превалює чи домінує законодавча влада. 
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Так прем’єр-президентську модель напівпрезиденталізму, котра діяла в 
Україні у 2006–2010 рр. та з 2014 р., іманентно вважають більш демокра-
тизаційною, аніж президент-парламентську, до якої Україна вдавалась у 
1996–2006 та 2010–2014 рр. Варто зробити припущення, що когабітація1 
не завжди у гібридних режимах напівпрезидентських систем має нега-
тивні тенденції та наслідки (хоча саме напівкогабітація2, яка панувала 
під час прем’єрства Ю. Тимошенко у 2007–2010 рр., спричинила втрату 
підтримки партій, які позиціонувались як продемократичні).

Наступною “ареною суперництва” є судова. Річ у тім, що глава держа-
ви та уряд у режимах змагального авторитаризму зазвичай намагаються 
підпорядкувати своєму контролю судову владу. Здебільшого це відбува-
ється через загрозу інституту “імпічменту судді” (адже саме глава дер-
жави, парламент і уряд переважно наділені повноваженням припинення 
повноважень суддів), через хабарництво, здирництво та інші механізми 
“корупційної кооптації”. В Перу свого часу, як зазначають Л. Вей та  
С. Левіцькі, десятки суддів, у тім числі Верховного суду, були “вплете-
ні” в мережу патронажу, корупції і шантажу. У Росії, коли Конститу-
ційний суд 1993 р. оголосив указ Б. Єльцина про розпуск парламенту 
неконституційним, президент відрізав телефонну лінію Суду і забрав від 
нього охорону. Тим не менш, єднання формальної незалежності судової 
системи і неповного контролю з боку виконавчої влади можуть зробити 
судову систему своєрідним “дисидентом” авторитаризації. Наприклад, 
в Україні свого часу Конституційний Суд постановив, що референдум 
президента Л. Кучми за скорочення повноважень законодавчої влади 
не носить обов’язкового характеру (2000 р. було проведено факульта-
тивний референдум). У Словаччині Конституційний Суд завадив уряду  
В. Мечіара (в цей період Словаччина підпадала під категорію змагаль-
ного авторитаризму) заперечити дійсні опозиційні мандати в парламен-
ті за результатами виборів 1994 р. У Сербії Суд узаконив перемогу на 
місцевих виборах опозиційних партій 1996 р. В Хорватії Суд виправдав 
тижневик, який звинувачував президента Ф. Туджмана у відданості  

1  Когабітації – це випадки міжінституційної динаміки в умовах напівпрезидента-
лізму, коли: 1) президент (глава держави) і прем’єр-міністр репрезентують протилежні 
партії; 2) президентська партія не належить до складу уряду [445].

2  Суть напівкогабітації зводиться до такого варіанту розстановки сил у напівпре-
зидентських системах, які дотичні щодо реалізації влади, коли: 1) президент (глава 
держави) позиціонується з політичною силою, що представлена фракцією у парламен-
ті; 2) частина парламенту, на яку покладено відповідальність за діяльність уряду, є 
коаліційною за умови, що президентська партія у цій коаліції володіє меншістю голо-
сів; 3) пропрезидентська партія та інші партії, представлені в урядовій коаліції, по-
зиціонуються як опоненти (особливістю вважають той факт, що в процесі формування 
коаліційного уряду ці партії могли не позиціонуватись як опоненти) [146].
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Ф. Франко в Іспанії. Крім того, в Малайзії 2001 р. суддя Верховного 
суду звільнив двох дисидентів, які були ув’язнені за нормами Закону про 
внутрішню безпеку, і публічно поставив під сумнів необхідність такого 
“драконівського закону”.

Нарешті, “арена засобів масової інформації” позиціонується як дуже 
вагомий атрибут змагального авторитаризму. У більшості “повномасш-
табних” автократій засоби масової інформації повністю перебувають у 
державній власності, жорсткій цензурі чи систематично придушуються. 
Провідні теле- та радіостанції контролює уряд (адміністрація президен-
та), великі незалежні газети та журнали заборонені законом (Куба) або 
фактично “усунуті” (Узбекистан, Туркменістан). Журналісти, які викли-
кають “гнів влади”, піддаються арешту, депортації та навіть убивству. У 
змагальних автократіях навпаки незалежні засоби масової інформації є 
не тільки законними, а й часто досить впливовими. Журналісти, яким 
часто погрожують, фігурують як важливі діячі політичної опозиції. При-
кладами таких газет та агенцій в Україні різного часу можна вважати 
“Дзеркало тижня”, “День”, “Вечірні вісті” та “Українську правду” та 
інші. Однак виконавча влада (а саме з нею пов’язано політичний режим 
у будь-якій сьогочасній країні світу) у змагальних автократіях намага-
ється придушити незалежні засоби масової інформації, використовую-
чи розбіжні механізми примусу – хабарництво, селективний підхід до 
фінансування рекламних заходів, а також маніпулювання боргами та 
податками, розпалювання конфліктів між акціонерами тощо. Однак 
зусилля для придушення засобів масової інформації можуть виявитись 
вкрай “дорогими”. Наприклад, коли 1996 р. уряд Ф. Туджмана в Хор-
ватії спробував відкликати ліцензію “Радіо 101”, популярної незалежної 
станції у столиці, спалахнули масові протести, які тимчасово поділили 
правлячу партію. В Україні 2000 р. звинувачення Л. Кучми у тому, що 
він нібито причетний до вбивства опозиційного журналіста, призвело до 
внутрішніх протестів.

Зазначений набір атрибутів змагального авторитаризму є підсумком 
того, що у цьому випадку відбувається співіснування демократичних 
правил й авторитарних методів. Така кореляція створює ймовірність 
формування додаткових джерел, які впливають на політичну стабіль-
ність/нестабільність. Річ у тім, що формальне та фактичне існування у 
змагальних автократіях інститутів виборів, парламентаризму, судів та не-
залежних ЗМІ створює можливості для періодичного підняття опозицією 
суспільно-політичної проблематики. Часто така проблематика має диле-
матичний характер і створює проблему вищого порядку – “когнітивного” 
сприйняття різних шляхів її вирішення у середовищі “авторитарного 
кокусу”. Це призводить до того, що влада вибирає із двох варіантів –  
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йти на внутрішній конфлікт або порушувати демократичні норми та 
цінності й надалі. Результатами таких подій стали випадки політичних 
криз у значній кількості (свого часу) змагальних автократій: Мексика 
(1988), Нікарагуа (1990), Замбія (1991), Росія (1993), Вірменія (1996), 
Албанія (1997), Гана, Перу, Сербія, Україна (2000), Замбія (2001), Грузія 
(2003), Україна (2004), Єгипет (2010–2011) тощо. Але і тут варто під-
ходити до питання з обережністю, адже усунення автократичної еліти 
від влади однозначно не свідчить, що країна стане демократичною, хоча 
можливість цього збільшується в рази. 

С. Левіцькі та Л. Вей, зібравши емпіричні дані, простежують, що 
змагальні автократії, які були ближчими до країн Західної Європи (по-
літично, історично та культурно), після колапсу авторитарного режиму 
змогли демократизуватись (але також різною мірою, про що сьогодні 
свідчить досвід, наприклад, Словаччини або Хорватії, з одного боку, та 
Албанії, Косово або Сербії, – з іншого). Серед країн Латинської Америки 
у 1990–2000 рр. це відбулось, приміром, у Домініканській Республіці, 
Мексиці, Нікарагуа, Перу. Однак змагальні автократії, репрезентовані в 
Африці та/чи пострадянських республіках, у своїй більшості авторитари-
зувались – за винятком України та Грузії (принаймні за даними “Freedom 
House” упродовж 2000–2013 рр.), а також Молдови. Це свідчить про те, 
що близькість до Заходу, мабуть, слугує вагомим чинником формування 
траєкторії змагальних авторитарних режимів у 1990–2010 рр.

Вагомий вплив на подальший розвиток режимів змагальних автокра-
тій можуть мати патерни їх історичної спадщини, тобто умови та шляхи, 
внаслідок проходження яких й було досягнуто рівнів змагального авто-
ритаризму (чи умовно гібридності). Дослідники виокремлюють із приводу 
цього три сценарії: 1) розпад “повномасштабного” авторитаризму (через 
внутрішні і зовнішні чинники впливу) до конструювання формальних 
демократичних інституцій та процедур (переважно на прикладі країн 
Південної Африки на основі економічних криз та міжнародного тиску); 
2) колапс авторитарного режиму, результатом чого стала імплементація 
нового, чи “змагального”, авторитаризму: для зразка властива слабкість 
процедур електоральності та громадянського суспільства, внаслідок чого 
виникають варіанти авторитарного урядування, хоча ці зразки і не є кон-
солідованими (це той шлях, який пройшли або ж проходять Вірменія, 
Хорватія, Румунія, Росія, Сербія та Україна); 3) розпад демократичного 
режиму (в тім числі електоральних демократій, якщо до уваги брати мі-
німалістське трактування демократії): передумовою зазначеного сценарію 
є наслідки економічних/політичних криз, коли обраний за результатами 
демократичних процедур уряд підриває демократичні інститути (Перу 
на початку 1990–х рр., Венесуела тощо). Зазначена логіка відповідає 



352 Розділ 6

так званій “парадигмі транзиту” Т. Карозерса [409]: річ у тім, що на-
дії на глобальну демократизацію дуже оптимістичні. За конструкцією  
С. Левіцькі та Л. Вея, стає очевидно, що сьогодні з усіх незалежних кра-
їн світу домінують недемократичні режими (це відбувається внаслідок 
того, що заперечується необхідність зачислення до демократій країн, які 
демократизуються як гібридні, а також розраховуються як “нові” типи 
демократій). 

З огляду на гіпотетичну динаміку розвитку змагальних автократій, 
С. Левіцькі та Л. Вей пропонують статистику, подану у табл. 6.5.

Таблиця 6.5
Змагальні автократії та динаміка їхнього транзиту у світі (1990–2005)1

Регіон1

Змагальні 
автократії, 

№

Транзит до 
демократії, 

№

Зміна без 
транзиту до 

демократії, №

Стабільний не-
демократичний 

режим, №

Неоднознач-
ний транзит, 

№
ЛА + КБ 6 5 1 0 0
ЦЄ 7 5 2 0 0
СА 3 1 0 2 0
А 16 4 5 7 0
К СРСР 6 0 4 1 1
Разом 38 15 12 10 1

Змагальні авторитарні режими можуть функціонувати у трьох осно-
воположних напрямах: 1) демократизація (проведення вільних та чесних 
виборів, широкий захист громадянських прав та свобод, урівноваження 
рівності умов конкуренції у політичній боротьбі); 2) нестабільна авто-
ритаризація (процес кількох політичних трансформацій, які в підсумку 
не закінчуються демократизацією, бо зміна лідерів авторитарного типу 
відбулась лише одного разу); 3) стабільна авторитаризація (як від-
сутність трансформаційних перетворень, перманентне перебування при 
владі послідовних авторитарних лідерів).

Формулюючи висновок, потрібно зазначити, що змагальний авто-
ритаризм (конкурентний авторитаризм) – це цивільні (громадянські) 
політичні режими, у яких наявні формальні демократичні інститути, 
які в принципі навіть розглядають як основний засіб досягнення влади, 
проте одночасно відбуваються зловживання повноваженнями зі сторо-
ни політичних сил (лідерів), які перебувають при владі, в напрямі їх 

1 Умовні позначення: ЛА + КБ – Латинська Америка та Карибський басейн (Доміні-
канська Республіка, Гайана, Гаїті, Мексика, Нікарагуа, Перу); ЦЄ – Центральна Європа 
(Албанія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Румунія, Сербія, Словаччина); СА – Східна Азія 
(Камбоджа, Малайзія, Тайвань); А – Африка (Бенін, Камерун, Кот-д’Івуар, Ефіопія, Габон, 
Гана, Кенія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Сенегал, Танзанія, Того, Замбія, Зімбабве); 
К СРСР – колишній СРСР (Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія, Україна).
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адміністративно-політичних переваг щодо своїх опонентів. Відмінність 
змагального авторитаризму від повного/закритого авторитаризму полягає 
у тому, що в перших існують легальні та/чи (напів)ефективні канали, 
через які опозиційні політичні групи серйозно конкурують за владу. У 
зазначеному концепті повний авторитаризм розуміють як режим, у 
якому немає життєздатних каналів для опозиційних сил конкурувати за 
політичну владу. З огляду на це, у С. Левіцькі та Л. Вея режив повного 
авторитаризму містить дві категорії: закритий авторитаризм і гегемо-
ністський авторитаризм. Закритий авторитаризм передбачає ситуацію, 
у якій демократичних інституцій національного характеру/типу немає 
(йдеться про Китай, Північну Корею, Кубу, Саудівську Аравію та інші 
країни). Гегемоністський авторитаризм – це випадок, у якому є фор-
мальні демократичні інституції, проте вони зведені стосовно фасадних 
структур та норм на практиці. Це найперше має видимість на підставі 
затьмарення значення електоральних процедур репресіями, різними 
обмеженнями кандидатів тощо. Опозиція у таких політичних режи-
мах зазвичай функціонує приховано (“у підпіллі”), а критику режиму 
переслідують (Мексика в період гегемонії Інституційної революційної 
партії (�RI), Узбекистан, Єгипет, Казахстан після “холодної війни” і 
краху СРСР). Такий ракурс виокремлення типів авторитарного режи-
му зроблено з огляду на п’ятискладову типологію сучасних режимів  
М. Говарда та Ф. Роесслера [506] (потрібно розуміти, що йдеться не про 
лінійну або телеологічну регресію політичних режимів сучасності, а про 
їх типологію). Стосовно них можемо застосовувати таку властивість, як 
здатність до консолідації. Типологія цікава тим, що у ній відбувається 
поєднання мінімалістських і максималістських атрибутів політичних 
режимів – виборів і ліберальних свобод. Окрім того, вона сконструйова-
на на класичних ідеях Й. Шумпетера, Р. Даля та Л. Даймонда, тобто у 
ній відбувається поєднання таких дихотомічних принципів розрізнення 
режимів, як змагальність і політична участь.

За цією логікою потрібно зважати на кілька засадничих визначень 
політичних режимів: 1) закритий авторитаризм – такий політичний 
режим, у якому лідери країни не піддаються процедурі виборів (наці-
ональних прямих виборів), опозиційні партії вважають забороненими, 
політичний контроль відбувається на підставі використання репресій, а 
принципи громадянського суспільства та вільних ЗМІ не мають значно-
го поширення; 2) гегемоністський авторитаризм – такий політичний 
режим, у якому проводять регулярні національні вибори, які позиціо-
нуються як елементи політичної системи, але з огляду на поширеність 
явищ порушення прав (політичних, громадянських та особистісних) 
людини вибори не трактують як змагальні (участь опозиції у таких 
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системах фактично зведена до мінімуму або ж взагалі унеможливлена –  
це основа формування, здебільшого, однопартійних країн або країн із 
гегемоністською партією); 3) змагальний авторитаризм – це такий по-
літичний режим, у якому проводять регулярні та змагальні вибори між 
партією, яку вважають владною, а також легальною та легітимізованою 
опозицією (вибір опозиції найчастіше робиться на користь “участі”, але 
не “бойкоту”), проте чинний режим продовжує застосовувати неліберальні 
засоби впливу (шахрайство, підкуп та репресії тощо) для створення умов 
нерівності між владою та опозицією у сенсі необхідності отримання вла-
дою електоральних й інших переваг1; 4) електоральна демократія – це 
такий політичний режим, у якому проводять регулярні вибори органів 
політичної влади, але вибори трактують не тільки як змагальні, проте 
й як вільні та справедливі (ідею такої відмінності закладено у контек-
сті розрізнення електоральних демократій та електоральних автократій 
Л. Даймонда); 5) ліберальна демократія – такий політичний режим, у 

1  Зрозуміла відмінність між змагальним й електоральним авторитаризмом (про 
який йшлося у попередньому параграфі). Очевидно, що електоральний авторитаризм 
(на основі поєднання умов регулярних виборів та елементів авторитаризму) містить 
змагальний авторитаризм та гегемоністський авторитаризм. У цьому випадку, напри-
клад, простежується відмінність між сучасною Росією та Білоруссю тощо: підтримка 
партій/лідерів режиму в авторитаризмі суттєво відрізняється.

Рис. 6.3. Розподіл політичних режимів на підставі індикаторів демократії
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якому відбуваються вільні та справедливі регулярні вибори органів по-
літичної влади, які жорстко “прив’язані” до конституції і верховенства 
права, системи горизонтальних і вертикальних стримувань/противаг, 
плюралізму та свобод, відсутності резервних доменів влади військових 
та інших акторів, які не підзвітні електорату.

Змагальні автократії конкурентоспроможні тому, що опозиційні пар-
тії/лідери використовують демократичні інститути задля конкурсної 
боротьби за владу. Однак вони не є демократичними, оскільки ігрове 
політичне поле спотворене на користь чинних владних акторів. Конкурс-
ність (змагальність), зокрема, є реальна, проте несправедлива. Тому дуже 
часто таке трактування спонукає іменувати змагальний авторитаризм як 
гібридний режим, але як такий, що характеризує як авторитаризм, так і 
демократію (в значенні, не лише наближеному до етапу демократизації). 
У практичному вияві тут варто говорити про регулярність виборів, про 
участь у цих виборах опозиційних партій та лідерів. З іншого боку, на 
користь авторитаризму можуть засвідчувати такі умови, як: 1) відсутність 
вільних виборів; 2) відсутність широкого захисту громадянських свобод; 
3) нерівні умови політичної конкуренції. З огляду на це, наприклад, у 
випадку країн Східної Європи змагальний авторитаризм репрезентований 
(був репрезентований) у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдо-
ві, Росії та Україні. Проте між ними простежується суттєва (інституційна 
та контекстуальна) відмінність.

З методологічного ракурсу потрібно розуміти, що вибори визначають 
як неконкурентні/незмагальні у таких випадках: 1) від участі у них 
усунуто впливових (чи головних) кандидатів на рівні лідерів та партій 
через заборону участі у виборах, ув’язнення, вигнання; 2) репресії та фор-
мальні заходи, спрямовані на унеможливлення опозиційних політичних 
партій брати участь у виборчій кампанії; 3) високий рівень політичного 
(або виборчого) шахрайства, що спотворює кореляцію між уподобаннями 
виборців та результатами виборів. Під захистом громадянських свобод 
найперше окреслено свободу висловлювань, асоціацій та вільну пресу. 
Рівність умов змагальності порушується у випадку, коли: 1) державні 
установи (владні/провладні партії та лідери) зловживають партійними та 
особистими цілями, які генерують опозиційні політики; 2) владна партія 
систематично позиціонується і функціонує внаслідок ослаблення ролі 
опозиції; 3) здатність опозиції організовувати вибори, та, що головне, 
конкурувати на них серйозно підірвана. Із ресурсних показників автори-
таризму варто виокремлювати такі: 1) ускладненість доступу опозиційних 
партій до ресурсів; 2) ускладненість доступу опозиційних партій та сил 
до ЗМІ; 3) нерівномірний вплив правового поля на оцінювання ролей і 
позицій політичних партій владного, а також опозиційного характеру у 
політичному процесі.
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6.7. Модернізаційний авторитаризм: верифікація 
обґрунтованості концепту

Як зазначено вище, одним із найбільш поширених (принаймні у ро-
сійській і вітчизняній політологічній літературі) концептів авторитаризму 
є модернізаційний чи авторитаризм розвитку. На це є щонайменше дві 
причини: перша – об’єктивна, в якій наголошено на дослідженні історич-
них випадків успіхів модернізації та конструювання “держави розвитку” 
в “стартових” умовах авторитаризму (Південна Корея, Чилі, Сінгапур, 
Тайвань тощо), які з плином часу увінчались імплементацією демократії; 
друга – суб’єктивна, спрямована на обґрунтування легітимності влади у 
більшості пострадянських республік, які є авторитарними (Росія, Біло-
русь або ж Азербайджан тощо) чи інколи тяжіють до авторитаризму (гі-
бридні Вірменія, Грузія та Україна тощо). Річ у тім, що більшість постра-
дянських республік сьогодні (на 2014 р.) фактично становить авторитарні 
режими, які для виживання використовують розбіжні інтерпретації, що 
“повинні” нібито пролонгувати якість авторитарного урядування (особли-
во це помітно у випадку Азербайджану, Казахстану, Росії, Білорусі тощо). 
Крім того, особливого значення заслуговує визначення та оцінювання так 
званої “китайської моделі” розвитку, що розголосу і/чи визнання набула 
в контексті світової економічної кризи (розпочалась 2008 р.). У такому 
випадку (в контексті становлення та розвитку порівняльної політології 
та теорії міжнародних відносин) особливого і розгорнутого розгляду по-
требує категорія модернізації (та її частковий синонім – “розвиток”), її 
успішність або неуспішність в умовах авторитаризму та перспективи її 
використання на зміну практики “слабких демократій”. Потрібно зазна-
чити, що модернізаційна модель авторитаризму не спростовує попередніх 
класифікацій і типологій, оскільки вона у своїй зумовленості має іншу 
полярність та призначення. Це, наприклад, означає, що змагальна ав-
тократія може сприяти або не сприяти модернізаційним тенденціям. У 
такому випадку потрібно наголошувати саме на модальності сприйняття 
процесу самої “модернізації” та “розвитку”.

Зі слів В. Гельмана, під “модернізацією” у політичному дискурсі 
розуміють різні явища: від впровадження технологічних інновацій до 
“зміни всього поганого всім хорошим”. У соціальних науках модернізація 
означає процес переходу тих чи інших країн до “сучасних суспільств”, 
що припускає факт запозичення і створення власних базових інститутів/
інституцій за західним (найбільш розвиненим) зразком (елементом мо-
дернізації вважають вестернізацію, американізацію або й навіть європе-
їзацію) [313]. Цікаво, що модернізація містить як соціально-економічну 
складову (індустріалізація, урбанізація, зростання рівня освіти, доходів/
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мобільності, поширення ЗМІ та зменшення нерівності), так і політичну 
(поширення політичних прав і свобод, становлення електоральної зма-
гальності, поділ влади, партійних систем), а також соціокультурну (зміна 
масових цінностей та установок масової поведінки).

Модернізація оперує, насамперед, категорією “розвиток”. У широ-
кому сенсі під розвитком розуміємо процес зниження рівня абсолютної 
бідності та нерівності й досягнення повної реалізації людського потен-
ціалу. В неоінституціоналізмі існує відмінність між категоріями “ріст” 
та “розвиток”: розвиток складається з росту – тобто зростання націо-
нального продукту, – а тому передбачає поступове та стійке покращен-
ня системи соціального й інституціонального механізму. Досить цікаве 
визначення розвитку запропонував Дж. Гольдштейн: це комбінований 
процес накопичення капіталу, зростання доходів на душу населення (з 
подальшим падінням народжуваності), підвищення навичок населення 
та прийняття нового технологічного стилю та інших пов’язаних із ними 
соціальних та економічних змін. 

Найбільшу популярність концепти модернізації отримали в 1950–
1960 рр., коли на фоні краху кількох колоніальних імперій відбувалось 
становлення нових країн, а також відбувались економічні та політичні 
перетворення в Азії, Африці та Латинській Америці. З цього періоду 
науковці почали переважно говорити про два ракурси модернізації – 
економічний і політичний. Перший було розглянуто як ключову мету 
розвитку транзитних суспільств; а другий концептуально був нечітким –  
це знайшло своє відображення у полярності трактування модернізації.  
С. Ліпсет (що був засновником так званої “ліберальної школи модерніза-
ції”) пов’язував патерни економічного зростання з процесами демократи-
зації, доводив взаємну зумовленість політичної та соціально-економічної 
модернізації. Подібні принципи демонстрували Е. Хубер, Д. Руешмейер 
та Дж. Стівенс: дослідники зазначали, що капіталістичний розвиток зага-
лом сприяє процвітанню демократії на підставі трансформування класової 
структури. Дослідники аргументують, що рушійними силами розвитку 
демократії є поєднання класової влади, державної влади, а також патернів 
влади транснаціональних корпорацій. Проте події, які розвивались у так 
званих “нових автократіях” (це переважно країни Латинської Америки 
та Південно-Східної Азії), змусили порівняльну політологію переглянути 
парадигму взаємозв’язку режимів і розвитку (про це детально йтиметься 
у наступних розділах посібника). С. Хантінгтон (який був творцем так 
званої “консервативної школи модернізації”) прослідковував численні 
негативні наслідки процесу політичної модернізації, які були пов’язані 
з нестабільністю режимів, кризами управління, зростанням кількості 
конфліктів та політичного насильства. Тому чинником успішної модер-
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нізації названо здатність владних інститутів країни забезпечувати керо-
ваність цього процесу та мінімізувати неконтрольовану участь у політиці 
суспільства загалом та окремих його соціальних груп [301]. Саме тому  
А. Лефтвіч запропонував правило модернізації: демократичний розвиток –  
це еволюційний феномен та супутник сучасності, а тому демократія і є 
результатом соціально-економічного розвитку, а не є його передумовою.

Дебати у цьому напрямі продовжуються й досі. З одного боку, до-
слідження підтверджують тезу, що країни, більш розвинені економічно, 
стають демократіями. З іншого, – успішність економічного розвитку 
демократій та недемократичних країн (автократій) розрізняється не сут-
тєво. Але відмінності траєкторій модернізації всередині груп демокра-
тичних та авторитарних держав виявились не меншими, ніж між цими 
групами. Причину таких відмінностей дослідники почали шукати через 
аналіз інститутів та “правил гри”, що створюють стимули для успішної 
модернізації в умовах авторитарного режиму (напрацювання М. Ослона 
[581] та Б. Геддес).

Починаючи з 80–х років ХХ ст., з’явилось чимало науковців, які 
доводять, що економічна ефективність “пізніх індустріалізаторів” у Пів-
денно-Східній Азії була результатом втручання уряду та синергетичних 
відносин між державою і приватним сектором. Усе почалось із визна-
чення причин “економічного дива” у Японії після Другої світової війни. 
З цього приводу Ч. Джонсон зазначив, що серед різних чинників пріори-
тет варто віддавати концепту “держави розвитку” (англ. developmental 
state) – третього шляху між “лібералізмом” та “сталінізмом”. На цій 
основі запропоновано виокремлювати три шляхи розвитку держави:  
1) “планово-раціональний” (Японія); 2) “планово-ідеологічний” (комуніс-
тичні країни); 3) “регуляторний” (США). Було зроблено спробу наукового 
детермінування “авторитарних держав розвитку” (модернізаційного 
авторитаризму). Це такі жорсткі державні режими, які сприяють швид-
кому капіталістичному росту. Вони наділені централізованою структурою 
влади і сильним поштовхом у напрямі усунення чи підпорядкування собі 
всіх потенційних центрів “протиборчої сили”. Учені виокремили такі 
чинники модернізації в умовах авторитаризму:
1)  придушення споживання й ефективна мобілізація мас для індустрі-

алізації: авторитарний режим краще сприяє (в силу масових жертв 
населення) процесу ранньої індустріалізації;

2)  технократична раціональність: більш ефективним є процес досяг-
нення цілей на ранній стадії індустріалізації (внаслідок надійної 
інфраструктури, великих обсягів капіталу, імпортованих технології, 
розширення промислової бази виробництва та відносної простоти 
виробництва за низькими цінами);
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3)  ізоляція від тиску з боку різних соціальних інтересів й узгоджена 
політика: в межах авторитарного режиму обмежено політичні коли-
вання на підставі того, що режим ізолює себе від тиску різних груп 
інтересів, а також уникає критичного впливу “виборчого циклу” 
(зростає економічна і політична довіра до агентів модернізації);

4)  ідеологія девелопменталізму (розвитку): авторитарний режим може 
створити національну ідеологію, в якій означено необхідність важ-
кої праці в пожертву для економічного розвитку (а це не входить у 
класичне розуміння легітимності влади, за методологією М. Вебера). 
У цьому випадку відбувається посилення авторитету окремих “мо-
ральних цінностей держави” (національна дисципліна, національна 
єдність, важливість стабільності національного розвитку, рішучість 
політики).
Проте не всі авторитарні режими вважають модернізаційними. Час-

то такий концепт використовують винятково для створення видимос-
ті реформ, а тому для стабілізації самого авторитарного режиму. Тим 
не менше, теоретико-методологічної відповіді потребує питання “чому 
окремі авторитарні режими проводять розвиток, а інші – ні”. З іншого 
боку, вагомо отримати відповідь на питання про те, чи варто спочатку 
бути авторитарним режимом, а після модернізації стати демократич-
ним. Для відповіді на перше запитання, скористуємось зауваженням  
Ч. Джонсона, який акцентує, що модернізаційний авторитаризм мож-
ливий лише у випадку єднання бюрократичного типу авторитаризму й 
експеременталізму. Річ у тім, що в таких умовах формується унікаль-
ний тип легітимності влади, який ґрунтується на вірі у “революційний 
проект”. Якщо таке стається, то тоді відпадає цінність вибору між по-
літичним режимом: головне, щоб була реалізована “держава розвитку”, 
умови якої полягають у низькому рівні корупції та високому рівні ста-
більності, участі у міжнародних економічних та політичних ринках тощо. 
Це також доповнюється здатністю авторитарного режиму впливати на 
керованість економічними процесами, що іманентно є нижчою в умовах 
“слабкої демократії”. Тим не менше (саме це є передумовою модернізації 
у демократіях), основою формування “держави розвитку” є конструю-
вання концепту “вбудованої автономії”, яка забезпечує конкретний набір 
соціальних зв’язків, що пов’язують державу та суспільство. Внаслідок 
цього відбувається забезпечення інституціоналізованих каналів для об-
говорення цілей політичного й економічного процесу та стає зрозуміло, 
що модернізація можлива незалежно від політичного режиму, проте за-
лежно від “об’єднавчої природи” зв’язків у державі. Тому модернізація 
має місце (більше як економічний процес) тоді, коли вдається уникати 
головних ризиків основних агентів модернізації: проблем залучення ка-
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піталу, розробки новітніх (нових) продуктів і технологій, пошуку нових 
ринків, підготовки кваліфікованих інженерів та працівників. Для уник-
нення цих ризиків повинна існувати розвинена мережа “інформативних 
державних інституцій”, які будуть забезпечувати чіткий взаємозв’язок 
між промисловістю та державою (апаратом держави). Тільки в такому 
плані йтиметься про авторитарний режим, проте він швидше повинен 
бути описаний не як авторитаризм, а як режим “достатнього втручання 
держави” у процес модернізації. 

Додатковим питанням (з огляду на запропоновані раніше кількісні 
підходи до вимірювання рівня демократії та демократизації) є оцінювання 
кореляції того, чому попри поширення епохи демократизації (так званої 
“третьої хвилі”, а також початку так званої “четвертої хвилі” демократи-
зації) кількість автократій залишається дуже значною, а авторитарний 
режим виживає як такий (загалом, це часто зводиться до питання про 
те, чому порівняльна політологія не може дати чіткої відповіді про те, 
наскільки стабільними будуть ті чи інші політичні режими). По-перше, 
річ у самій природі авторитарних режимів, які сконцентровані на макси-
мізації свого часового збереження. По-друге, не варто забувати про “шир-
му модернізації”, що найчастіше використовують з метою збереження 
авторитарних режимів “на плаву”. По-третє, деякі авторитарні режими 
таки дійсно є причинами формування “держав розвитку”, а тому поки 
що не можуть бути трансформовані в демократії, оскільки це питання 
навіть населення їхніх країн не вважає пріоритетним. По-четверте, 
на виживання авторитарних режимів впливає їх семантична змагальна 
природа, коли проводять вибори та створюють видимість репрезентатив-
ності, проте країна розвивається за патернами підпорядкування і “по-
міркованої репресивності” (наприклад, Азербайджан, Росія, Малайзія, 
свого часу Україна тощо; І. Крастев називає такий авторитаризм “веге-
таріанським”, позаідеологічним/антиідеологічним). Проте за канонами 
класичної порівняльної політичної науки очевидно:, що лібералізований 
авторитаризм не є стабільною рівновагою (бо зазвичай перетворюється в 
демократію). Також варто розуміти, що коли авторитаризм не забезпечує 
ефективності, тоді він втрачає свою легітимність, яку вважають єдиним 
джерелом “виправдання” утримання влади. За словами С. Левіцькі та 
Л. Вея, зрозуміло, що стабільність авторитарних режимів зростає (тобто 
вони не демократизуються), коли вони віддалені від зв’язків з Заходом, 
а також коли західні важелі впливу на них обмежені, коли авторитарні 
режими не були “західними колоніями”, а сьогодні наділені ядерним 
потенціалом. Атрибутивним та характерологічним показником вижи-
вання авторитарних режимів, зокрема у 2008–2014 рр., є той факт, що 
китайський авторитарний режим вважають ефективним у протистоянні 
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світовій фінансовій кризі. З огляду на це, потрібно, з одного боку, роз-
глянути сценарії модернізаційного поступу в авторитарних країнах; з 
іншого – запропонувати випадки авторитаризму, які зовсім не ведуть 
щодо “правильної” модернізації, а прикриваються нею як “ширмою” для 
забезпечення стабільності та “виживання” владної еліти.

Коли йдеться про “модернізаційний авторитаризм” (на який так 
пристально звертають увагу лідери чи не всіх сучасних авторитарних 
режимів – і до того ж різного типу авторитаризму, – оскільки гасло мо-
дернізації слугує підставою для додаткової легітимації політичної влади), 
тоді найчастіше маємо на увазі досвід, властивий “режиму Лі Куан Ю” в 
Сінгапурі. Там реформатор-лідер маленької країни зміг створити “з нуля” 
ефективний бюрократичний апарат та “жорсткою рукою” провів глибокі 
економічні перетворення, трансформувавши “місто-державу” у світовий 
фінансовий та економічний центр. У такому випадку йдеться винятково 
про “реформістський/поміркований” сценарій авторитарної модерніза-
ції, що був проведений в умовах персоніфікованого авторитаризму.

“Силовий” сценарій модернізації найчастіше асоціюється з моделлю 
здійснення влади в Чилі у період А. Піночета. Хід подій у цій країні був 
таким: після приходу до влади армії було успішно придушено опозицію, 
а лібералам-реформаторам надано свободу дій в економічній сфері. Як 
наслідок цього, відбулось суміщення ідей та принципів “монетаризму” 
М. Фрідмана, філософської концепції Ф. Гаєка, а також національної 
реальності у Чилі. Проект модернізації у вигляді такого синтезу запро-
понувала група “Chicago Boys” – це економісти-технократи, поборники 
ідей Чиказької економічної школи. Успіх поєднання реформ та впливу 
військових був визначений занепадом демократичного етатизму та кон-
цепту “мирного шляху до соціалізму”. У політичному плані модернізацію 
проводили “нові праві”. Такий процес почався 1973 р. за наслідками 
військового перевороту, а закінчився 1989 р., коли було припинено функ-
ціонування авторитарного режиму (хоча модернізація продовжилась у 
межах демократичного режиму1). Спочатку були проведені прості заходи 
карально-стабілізаційного характеру: встановлення порядку, відновлення 
нормальної економічної діяльності, припинення діяльності політичних 
партій та репресії проти опозиції. Проте військово-політичній еліті була 
потрібна конкретна ідеологія державного розвитку – нею стала доктрина 
“нових правих”. Але вже 1976 р. на зміну такій практиці ключові по-

1  Це типова властивість модернізаційного авторитаризму: він закінчується критич-
ною подією, причиною якої вважають сформованість модерних політичних, соціальних 
та економічних інститутів. Внаслідок цього модернізаційний зразок авторитаризму стає 
демократією (модернізація може продовжуватись, а може призупинитись, хоча майже 
завжди властивий перший сценарій).
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сади в державному апараті зайняли “фахівці-технократи”. Поєднання 
військової парадигми та технократизму виявилось досить успішним 
на основі спільних поєднувальних атрибутів їхньої діяльності: логіка 
й оперативність дій, ефективність і радикалізм. Крім того, військово-
політична еліта потребувала “громадського союзника”. Технократи ж 
вимагали впливу військових з огляду на неухильне виконання заходів 
державного реформування. Відбулась відмова від ідеології на користь 
технології. Так стабільність (у поєднанні різних її вимірів) стала вза-
ємовигідною: економічну стабільність забезпечували у своїй діяльності 
технократи, а політичну – військові офіцери. Все це відбувалось у руслі 
неолібералізму (“шокова терапія”, прискорений та усесторонній процес 
розвитку приватної власності, залучення іноземних інвестицій, обмежен-
ня ролі держави в економічному секторі тощо). В силу політики “шокової 
терапії” відбулось різке зменшення заробітних плат, зведено до мінімуму 
державний попит, врізані державні інвестиції та скорочені державні ви-
датки. Вівся продаж за низькими цінами державних підприємств. Так 
було ліквідовано дефіцит державного бюджету. “Силою жертв” у Чилі 
почалась модернізація всієї економічної та соціальної системи. Протя-
гом трьох років така політика викликала сумніви у середовищі окремих 
економістів і військових, проте 1979 р. почались розмови про “чилійське 
економічне диво”. Темпи приросту ВВП за рік становили понад 8 %, був 
подоланий дефіцит державного бюджету, а частина приватного сектора 
у ВВП зросла до 88 %. У 1975–1979 рр. у Чилі проходив процес форму-
вання “молодої технократичної еліти”. Внаслідок цього було скорочено 
кількість державних службовців. З іншого боку, це було зроблено за 
допомогою найбільшого рівня безробіття за всю історію Чилі та падіння 
рівня життя, й означає, що модернізація відбувалась шляхом соціаль-
но-політичного “подавлення населення” (заходами терору, відчуттям 
фрустрації, культурою відчуження тощо).

В інституційному плані чилійський авторитаризм був нетрадицій-
ним (хоча б у плані інших країн Латинської Америки). Поряд із депо-
літизацією системи мала місце руйнація традиційних представницьких 
інститутів. Режим ґрунтувався лише на трьох “осях”: влада збройних 
сил, економічний успіх та особистість генерала Піночета. В інституцій-
ному зрізі це виглядало так: військово-бюрократичний режим із зовніш-
ньою атрибутикою президентської республіки, де глава держави діяв 
без стримувань із боку парламенту і політичних партій. Це є підставою 
класифікувати такий режим як суміш військового та персоніфікованого 
авторитаризму. Саме це було основою забезпечення економічної (хоча не 
політичної) модернізації – лідер країни був зв’язковим елементом між 
армією та технократією. Лише після цього почався процес соціально-по-
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літичної модернізації Чилі. Це вкорінення принципів особистого успіху, 
кар’єри та споживацтва; проведення так званої програми “семи модерні-
зацій”, на підставі чого було втілено в життя нову “чилійську менталь-
ність” (синтез індивідуалізму, динамізму та конкуренції); забезпечення 
примату свободи економічної над свободою творчою і політичною; а також 
створення проекту “нової авторитарної державності”, яка ґрунтувалась 
на ідеї “захищеної демократії”. Все це лягло в основу конституції 1980 р.

Під час кризових подій періоду 1981–1983 рр. технократична модель 
у Чилі значною мірою зазнала краху. Внаслідок цього почалось деяке 
втручання держави в економічні питання, а в політичному плані почалось 
відродження партійних форм представництва інтересів (чи відбулась від-
мова від “корпоративного режиму”). На цій основі почався розкол між 
військовою складовою режиму (яка залишалась на монолітних позиціях) 
і “новими правими” (у середовищі яких було складно вибрати між авто-
кратією та демократією). З огляду на це, пошук консенсусу продовжив-
ся не на основі модернізації, а на підставі демократії, прав людини та 
свободи. У такій ситуації відбувалась консолідація правої субкультури 
у Чилі. Також було помічено протистояння двох центрів політичного 
впливу: “демократичних правих”, а також “авторитарних правих” (проте 
для обох було властиве поєднання модернізації та капіталізму). Період 
модернізаційного авторитаризму закінчився за результатами референ-
думу 1988 р., коли населення проголосувало за припинення панування 
військових і проведення вільних виборів. Паралельно посилився вплив 
лівих сил (на майже два десятиліття).

Результат подій упродовж 1973–1988 рр. став підставою вкорінення 
у Чилі цінностей неолібералізму та політичної демократії. Цей синтез 
у регіоні оцінюють як безпрецедентний та він зберігається досі (навіть 
в умовах фінансової кризи ця країна здатна послідовно реалізовувати 
заплановані нею наміри). Проте така модель значною мірою лишається 
винятковою, що доводить думку про те, що військові вкрай зрідка бува-
ють “агентами” модернізації авторитарного режиму. Успіх модернізації 
авторитарного режиму на основі військового домінування залежить від 
декількох передумов: 1) керівництво силовими структурами з боку ліде-
рів, які переконані в необхідності реформ; 2) високий рівень структурної 
інтеграції та групової автономії військових; 3) долученість військових в 
економічні процеси.

Можливе проведення модернізації авторитаризму (а це відбувалось 
дуже часто) в умовах однопартійного домінування або взагалі однопартій-
ного режиму. Найбільш яскравим прикладом такого сценарію вважаємо 
досвід Мексики (1930–1960 рр. – Революційна інституційна партія, �RI). 
Загалом, зі слів В. Гельмана, очевидно, що ієрархічна централізована 
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партія здатна не тільки до довгострокового домінування, а й до успішного 
проведення соціально-економічних перетворень. 

Загалом ці випадки, а також багато інших, треба трактувати як мо-
дернізаційний авторитаризм (його синонімом є авторитаризм розвитку, 
антонімом – авторитаризм без розвитку). В узагальненому вигляді варто 
зазначити, що він був властивим для таких країн: Іспанія (1959–1973), 
Греція (загалом впродовж 1950–1973 рр., проте в умовах військової хунти 
лише у період 1967–1973 рр. – хоча засадничою причиною модернізації 
був не авторитаризм, а демократія на початку 50–х років ХХ ст.), нові 
індустріальні країни Південно-Східної Азії (“чотири азійські тигри” або 
“азійські дракони” – Гонконг, Сінгапур, Південна Корея, Тайвань, – 
для яких були властиві економічне зростання більш, ніж на 7 % у рік, 
а теж швидка індустріалізація у 1960–1990 рр.1), деякі країни Латин-
ської Америки (Бразилія (1968–1973), Чилі (1974–1983)), умовно (чому 
умовно, наголошено нижче) Китай (починаючи з 1978 р.), Об’єднані 
Арабські Емірати (з 90–х років ХХ ст., починаючи з модернізації міста 
Дубаї). Для них властивою була конструкція “держави розвитку”, яка 
реалізовувалась на основі “авторитаризму розвитку” (модернізаційного 
авторитаризму). 

Окремої уваги в науковому аналізі потребує випадок комуністич-
ного Китаю. Річ у тім, що не можна з повною впевненістю трактувати 
авторитаризм у ньому як модернізаційний. По-перше, варто наголосити 
що сьогодні немає одного підходу з приводу трактування причинності 
модернізаційних тенденцій Китаю (одна група дослідників зауважує, що 
Китай зробив виклик чинній західно-орієнтованій моделі світового по-
рядку [636]; інша група вчених доводить те, що в Китаї продовжується 
“пролонгована стагнація” – наголошено на тому, що економічне процві-
тання не вважатимуть стійким доти, доки не буде визначено головних 
принципів демократії та верховенства права). По-друге, очевидно, що 
визначення у сучасних умовах потребує й поняття “китайська модель” 
(яку все ж таки не вдається іменувати “економічним дивом”). З огляду 
на це, також наведено дві групи ідей: одних зводять до потреби означен-
ня “китайської моделі” як альтернативи західної ліберальної демократії 
(йдеться про те, що в окремих країнах статистична модернізація стає 
ефективною у випадку деполітизації класових відносин); інші зауважу-
ють, що зазначена модель “образлива” (на підставі неврахування прав 

1  Усі ці країни модернізувались як авторитарні політичні режими. Гонконг і 
Сінгапур стали міжнародними фінансовими центрами, Південна Корея і Тайвань – 
світовими лідерами у виробництві інформаційних технологій. Їх приклад наслідують 
інші авторитарні режими – так звані “азійські тигренята”. Це Індонезія, Малайзія, 
Філіппіни і Таїланд.
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людини, корумпованості та поганого управління, економічної експлуа-
тації, нерівності: виправданням є тільки щорічне зростання ВВП). 

Це означає, що в Китаї сьогодні швидше реалізовано варіант “капі-
талістичного авторитаризму”, однак він “раціоналізує тиранію” під 
прикриттям місцевих традицій і культури. Класичними рисами такого 
авторитаризму є: 1) співіснування економічної модернізації та недемо-
кратичної політики; 2) атрибути державного контролю над “командними 
висотами” економіки (не властиво іншим прикладам модернізаційного 
авторитаризму); 3) економічне управління “зверху донизу”; 4) поступові 
(додаткові) реформи різних сфер. Інші ознаки китайської моделі капіта-
лістичного авторитаризму: 1) “конфуціанський варіант” співвідношення 
керівників та керованих (у людей існує “зобов’язання підкорятися”, а 
легітимність влади ґрунтується на її здатності приносити користь людям); 
2) ідея спорідненості з леніністським демократичним централізмом –  
так званою “внутрішньопартійною демократією”; 3) ідея оперування 
передумовою, що розвиток неможливий без стабільності (ці особливості 
в дечому наближають модель Китаю до авторитаризму у Білорусі, про-
те більше виправдано іменувати “білоруську модель” “авторитаризмом 
індустріалізації”).

Однак не можна просто стверджувати, що у Китаї функціонує “ка-
піталістичний авторитаризм”, бо він історично не був монолітним. Це є 
підставою виокремлення кількох “китайських моделей”: експереманталь-
на висхідна аграрна реформа після 1978 р.; економічна децентралізація 
й часткова політична лібералізація 80–х років ХХ ст.; репресивність і 
посилення держконтролю після подій на площі Тяньаньмень; реформи 
державних підприємств Чжу Жунцзи наприкінці 1990–х рр.; концентра-
ція на зауваженні Ден Сяопіна про те, що “бути багатим – славно” (ідея 
про створення величезної кількості малих і середніх підприємств); егалі-
тарна, а також соціально-орієнтована конструкція “наукового розвитку” 
Ху Цзіньтао; сучасний тренд про те, що “державний сектор наступає –  
приватний сектор відступає”. З етапу до етапу помічаємо збільшення 
технократичного компоненту урядування в Китаї. Попри це, чимало 
китайських науковців стверджують про неможливість виокремлення 
чистої “китайської моделі”. Популярність її концепту значною мірою 
породжена саме наслідками фінансової кризи, а точніше її впливом на 
західні норми та цінності (й на виявлення недоліків так званої моделі 
“вашингтонського консенсусу”). 

Цілком зрозуміло, що “китайську модель” швидше потрібно тракту-
вати як антимодель, когерентний економічний підхід. Вона легітимізує 
культурний релятивізм і винятковість, а також наголошує на держав-
ному та національному суверенітеті. Тому вагоме значення має оцінка 
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перспектив стійкості китайського “капіталістичного авторитаризму”. Все 
це є підставою формулювання висновку про те, що тенденція розвитку 
“китайського авторитаризму” не повною мірою відповідає модерніза-
ційному авторитаризму як такому. Зокрема, тут йдеться про здатність 
Комуністичної партії Китаю пристосовуватись до змін. Тим паче, що 
чимало “реформ” були винятково та незаперечно прикладом “політичної 
імпровізації” для збереження популярності та стабільності режиму. Крім 
того, економічні успіхи Китаю були пов’язані не стільки з авторитарним 
механізмом їх впровадження, скільки з лібералізацією [507]. Нарешті, 
випадки модернізаційного авторитаризму зазвичай не є поодинокими, бо 
мають інші аналоги в інших (споріднених) країнах (зокрема в Латинській 
Америці та Південно-Східній Азії). “Китайська модель” позиціонується 
тільки як виняткова парадигма, суть якої зводиться до гасла “робити 
все, що робиться”. Все це доводить думку про недоцільність та умовність 
трактування Китаю як модернізаційного авторитаризму.

Особливо актуальною проблема модернізації, зокрема авторитарної 
модернізації (про що вище було зазначено в суб’єктивістському вимірі), 
постала за наслідками колапсу Радянського Союзу. В силу того, що по-
літичні лідери окремих країн не володіли й дотепер не володіють чіткими 
науковими даними з приводу кореляції напрямів та рівнів модернізації. 
Вони у випадку авторитарних політичних режимів чи гібридних режимів, 
які сьогодні тяжіють до авторитаризму, апелюють до досвіду країн, які 
дійсно в умовах авторитаризму виявились особливо успішними, проте 
не втілюють на практиці тих механізмів і кроків, щодо яких відбува-
ється порівняння. На це є кілька пояснень, у тім числі й наукових. Річ 
у тім, що проблема транзиту на пострадянському просторі не має гру-
пових аналогів у решті країн світу (навіть в історичній ретроспективі). 
Це отримало підтвердження в ідеях К. Оффе, який є автором так званої 
“дилеми одночасності” (про неї йшлося вище) – концепту про “потрійну 
природу” посткомуністичної трансформації: 1) від “однопартійного домі-
нування” до “змагального демократизму” (в ракурсі багатопартійності); 
2) від “планової економіки” до “вільного ринку”; 3) від “імперського 
устрою” у напрямі до “національних держав” [204, 226]. На відміну від 
цього сценарію, Західна Європа пройшла цілком поступову трансфор-
мацію: 1) “національно-державне будівництво”; 2) “формування основ 
капіталізму”; 3) “перехід до демократії”. Внаслідок цього було прийнято 
“песимістичний” висновок про перспективи успішності трансформації у 
посткомуністичному світі. Практичний розвиток модернізаційного про-
цесу проходив двома сценаріями: 1) формування модерних політичних та 
соціально-економічних систем у Центральній Європі на основі поєднання 
внутрішніх (процес демократизації) та зовнішніх чинників (прагнення 
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стати частиною “великої Європи” і дистанціюватися від Росії/СРСР, яка 
після 1945 р. нав’язала цим державам комуністичні режими) – внаслідок 
чого країни позбулись частини свого суверенітету; 2) модель “стабілізації” 
соціально-економічного, а більшою мірою політичного, порядку через ви-
користання переважно внутрішніх чинників або незрозумілість впливу 
зовнішніх чинників розвитку – внаслідок цього втрати суверенітету не 
відбулось, проте не відбулось і суттєвої модернізації чинних систем. Тому, 
з огляду на це, потрібно говорити, що в Центральній Європі проявив 
себе модернізаційний демократизм, а в Східній Європі модернізаційний 
авторитаризм став фікцією.

У науковому дискурсі майже всіх пострадянських республік було за-
кріплено постулат радянських вчених А. Міграняна та І. Клямкіна про 
те, що прискорений варіант демократизації неможливий через слабкість 
громадянського суспільства в СРСР. Тому зроблено висновок, що демо-
кратизація в інтенсивному вимірі призведе до хаосу. Особливість дис-
кусій важлива у випадку тих країн, які сьогодні потрібно трактувати як 
авторитарні, зокрема Російської Федерації. Там ще на початку 1990 р. (у 
складі формально ще СРСР) А. Чубайс запропонував проект ринкових пе-
ретворень, який передбачав можливість силового обмеження політичних 
та громадянських свобод [80]. Аргументація будувалася на тому моменті, 
що ринкові реформи в умовах демократизації можуть бути повернуті 
назад під натиском популізму. Тому найбільш ефективною стратегією 
економічної модернізації мала бути “ізоляція” уряду від інтересів соці-
альних груп. Саме ця ідея значною мірою стала предтечею постулату про 
раціональність “модернізаційного авторитаризму” у пострадянському сві-
ті. А це означало, що авторитаризм як політичний режим уважали більш 
ефективним у випадку, наприклад, Росії. Реалізація “модернізаційного 
курсу” в Росії почалась із першого президентства В. Путіна, проте вона 
відбувалась шляхом обмеження політичної конкуренції, політичних прав 
та громадянських свобод (у 90–х роках ХХ ст. не вдалось вибудувати 
авторитаризму тому, що не було передумов створення цілісного “центру 
впливу” на політичний процес у Росії; тому внаслідок політичної фраг-
ментованості створено “ілюзію демократизації”, хоча на справді “демо-
кратичні правила гри” не було імплементовано1). Тобто “модернізація” 
відбувалась поряд з авторитаризацією [39, 54]. Проте, з різних даних, на- [39, 54]. Проте, з різних даних, на-. Проте, з різних даних, на-
прикінці 2010 р. цей процес було втілено лиш наполовину [49]: річ у тім, 
що в країні у цей період прийшов час “інституційного занепаду”. Про це 

1  Це, за словами Л. Вея, було основою трактування режимів зі схожими атрибута-
ми як “плюралізму по замовчуванню”. Він, рано чи пізно, руйнується – або в напрямі 
поглиблення “демократичних правил гри”, або ж у напрямі авторитаризації політичного 
процесу. Схожа ситуація мала місце у Молдові, Росії, Грузії, Україні, Білорусі тощо.
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досить яскраво свідчила риторика президента Д. Медведєва, який 2009 р.  
виступив із гаслами та закликами про модернізацію. Однак й після об-
рання на посаду президента Росії 2012 р., втретє, В. Путіна тенденція 
не була змінена, а авторитаризм формально було поглиблено: внаслідок 
збільшення термінів повноважень глави держави. Ймовірність погли-
блення “інституційного тупику” в Росії збільшується під час погіршення 
“нафтогазових перспектив” цієї країни, особливо через диверсифікацію 
вирішення цього питання у країнах-сусідах.

Для пострадянського простору, на основі аналізу різних сценаріїв 
авторитарної модернізації, можна зробити висновок, що жодний із них 
не є дієвим. Найбільшою мірою через те, що немає результативного по-
єднання, з одного боку, ефективного та продуктивного бюрократичного 
апарату, а з іншого, – механізмів та патернів функціонування авто-
ритарних режимів (персоніфікованої ролі, впливу військових та одно-
партійного домінування). Зрозуміло, що в регіоні є персоналії, навколо 
яких сформовано авторитарні режими (хоча такі режими не завжди 
трактують як саме персоніфіковані автократії, приміром, у Білорусі  
А. Лукашенко, в Росії В. Путін, в Азербайджані І. Алієв, в Казахстані 
Н. Назарбаєв), проте внаслідок різних причин не вистачає ефективного 
бюрократичного апарату. Недостатньо дієвим також постає й військово-
бюрократичний сценарій авторитарної модернізації у пострадянських 
країнах. Річ у тім, що армія після розпаду СРСР втратила свою роль 
“значущого” політичного актора й агента модернізації [641]. Сьогодні в 
більшості пострадянських країн варто брати до уваги збільшення ролі 
правоохоронних органів у стабілізації авторитарних режимів. Правоохо-
ронці частіше займаються бізнесом – саме тому відбувається “ослаблення 
механізмів політичного контролю” діяльності державних службовців. 
Унаслідок цього відбувається посилення авторитарного режиму, а цьо-
го замало для його модернізації [126]: правоохоронна складова, щоб 
модернізувати режим, повинна виступити ініціально взагалі проти по-
переднього режиму, чи проти попереднього етапу розвитку режиму. А в 
реаліях сучасних авторитарних режимів на пострадянському просторі ця 
складова навпаки є “прикриттям” для бізнес-проектів (у цьому ракурсі 
уможливлено конфлікти в середовищі правоохоронних структур і груп, 
які не позиціонуються як монолітні). Якщо до уваги брати російський 
контекст, очевидно (з дослідження М. Афанасьєва), що саме “силовики”/
військові демонструють мінімальне прагнення до проведення курсу на 
модернізацію [8] (при тому, що з-поміж інших пострадянських держав у 
регіоні саме в Росії такі групи є найбільш впливовими; аналогічна ситу-
ація сьогодні помітна у випадку й інших країн, у тім числі й гібридних 
режимів, зокрема України, проте у них це не так відчутно, як у Росії). 
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Неперспективною у випадку автократій пострадянського простору 
також є модернізація на основі однопартійного домінування. Річ у тім, що 
не помічаємо жодної політичної партії, яка, будучи владно-авторитарною, 
була б здатною або принаймні робила натяк на це у спробі успішного 
проведення соціально-економічних перетворень [44, 56]. Мабуть, деякою 
мірою треба говорити лише про партію “Новий Азербайджан” (YA�). У 
випадку російської партії “Єдина Росія” (ER) швидше очевидно, що її 
роль у прийнятті політичних рішень на всіх рівнях державної влади є 
незначною: партія формально забезпечує підтримку фактично “супер-
президентської” напівпрезидентської системи. Це пов’язано не тільки з 
російським “інституційним дизайном” (в умовах сильної президентської 
влади ця домінуюча партія неминуче приречена на другорядну роль), 
але й з інституційною спадщиною радянського періоду. Хоча КПРС, що 
претендувала на інтеграцію різних сегментів суспільства, була здатна 
контролювати апарат та деколи характеризувалася як “партія-держава” 
(було властиве “партократичне урядування”), неефективність партійного 
керівництва економікою й державним управлінням за останні десятиліття 
СРСР фактично закрили дорогу для відтворення цієї моделі на практиці. 
Сьогодні ж у набутті формально “партією влади” атрибутів впливового 
політичного інституту в Росії не зацікавлені адміністративний апарат і 
політичне керівництво країни, якому вигідніша підтримка нинішнього 
механізму відносин між державою і партією: апарат управління в ньому 
відіграє головну роль, а “партія влади” керуючий елемент у політичній 
системі (політичному режимі)1. 

Загалом, стосовно визначення перспектив конструювання модерніза-
ційного авторитаризму (в історичному та поточному ракурсі) на постра-
дянському просторі, варто виокремлювати кілька механізмів здійснення 
влади в авторитарному режимі: 1) вертикально-інтегрований (Білорусь 
та Росія); 2) мозаїчний (свого часу це було притаманно Молдові та Укра-
їні); 3) клановий (Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 

1  Зі слів В. Гельмана, на практиці “Єдина Росія” не володіє потрібною для про-
ведення політичного курсу автономією, позбавлена   сутнісної ідеології (якщо під такою 
не розуміти “підтримку статусу-кво”) та слугує тільки електоральним та законодавчим 
“придатком виконавчої влади”. Примітно, наприклад, що “Єдина Росія” так і не стала 
ключовим каналом для рекрутування адміністративної еліти: сьогодні до її складу 
потрапляють швидше по каналу патронажно-клієнтелістських зв’язків, аніж по пар-
тійній лінії. Крім того, традиційно в Росії формуються непартійні урядові кабінети, 
внаслідок чого долається ймовірність збільшення ролі партій. Тому навіть якщо при-
пустити, що Кремль дасть вказівку “Єдиній Росії” проводити “курс модернізації” через 
партійні структури, виявиться, що власних важелів впливу як на громадськість, так 
і на адміністративний апарат у “партії влади” немає. Реалізація такого курсу, мабуть, 
обернулася б черговою пропагандистською кампанією [45].
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Туркменістан, Азербайджан). За механізмами реалізації “розвитку”, пер-
спективи мали Росія та Білорусь, у яких на початку ХХІ століття було 
створено “вертикаль управління”. Проте в цих країнах не було втілено 
базових принципів модернізації [38]: системної орієнтації на досягнення 
цілей соціально-економічного та політичного розвитку, активної промис-
лової та регіональної політики, інтенсивного розвитку науки й освіти, 
стимулювання заснованої на меритократичних принципах вертикальної 
мобільності, формування відповідної інституційної інфраструктури. На-
томість проявились: слабкість функції стратегічного цілепокладання; 
невиправдане та нераціональне посилення галузевих та регіональних 
диспропорцій; нівелювання меритократичних критеріїв вертикальної 
мобільності; домінування в офіційному дискурсі застарілих уявлень про 
співвідношення ролі економічних та соціальних чинників у державному 
управлінні; неоптимальне співвідношення партикулярних та національ-
них інтересів у процесах формування державної політики; корупційність 
управлінської системи як її системоутворювальної якості. Разом із цим, 
Білорусь все ж характеризувалась тим, що протягом окремих постра-
дянських періодів темпи її економічного зростання були найвищими в 
Європі: в промисловості – 17 % у 1997 р. і 15 – у 2004; зростання ВВП 
становило близько 10 % при тому, що четверть бюджету витрачали на 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Однак це швидше є 
підставою для трактування Білорусі як “авторитарного індустріалізму” 
(про що зазначено вище), а не модернізаційного типу авторитаризму 
(аналогічно як у випадку трактування Китаю як “капіталістичного авто-
ритаризму”). Річ у тім, що для моделей модернізаційного авторитаризму 
(в більшості випадків) властиве конструювання та використання “еко-
номіки, заснованої на знаннях”, що іманентно тягне за собою розвиток 
якості людського потенціалу.

Із причин недієвості модернізаційного авторитаризму як цілісного 
концепту у пострадянських країнах є такі: 1) дефіцит стимулів для про-
ведення послідовного курсу модернізації; 2) дефіцит забезпечення згоди 
провідних агентів стабільності авторитарного режиму (бюрократичний 
апарат, “силовики”/військові, домінуюча партія); 3) відсутність ефектив-
ного бюрократичного апарату з досвідом діяльності у режимі попередни-
ків; 4) відсутність у бюрократичному апараті таких атрибутів, як значна 
автономія держави та ізоляція бюрократії від впливу груп спеціальних 
інтересів, “веберівська” якість державного управління, яка дає змогу ре-
алізувати політичний курс [337, 398]; 5) непідпорядкованість бюрократії 
керівництву країни та її зацікавленість не у довгостроковій ефективнос-
ті праці, а в короткостроковій політичній лояльності чиновників (ідея 
збереження статусу-кво); 6) острах жорстких і докорінних перетворень; 
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7) максимізація ієрархічного контролю у системі управління, що своєю 
чергою призводить до зменшення ефективності управління; 8) відсутність 
дії “партії влади” у фактичному сприйнятті політичного процесу; 9) про-
цес прихованої “профілізації” прийняття політичних рішень на підставі 
домінування “сировинних інтересів”; 10) слабкість модернізаційних цін-
ностей/установок у структурі різних мотиваційних характеристик еліти; 
11) домінування клієнтелістських відносин у системі формування еліти, 
нівелювання меритократичних принципів управління.

У випадку аналізу ефективності перспектив авторитаризму щодо 
модернізації та отримання некогерентного висновку очевидно, що по-
літичний режим потребує “демократизації”. Авторитаризм, який не 
модернізується, гіпотетично в часових межах не такий стабільний, як 
модернізаційний авторитаризм. Проте це зовсім не означає, що немодер-
нізаційний авторитаризм із тих або інших причин перестане у своїй при-
роді бути авторитарним (хоча фактичні засади спротиву режиму значно 
посилюються). Тим не менш, сучасні інформаційні потоки настільки тісно 
у своїй основі переплітаються в авторитарних режимах з владою, що на-
селення просто не поінформоване про перспективи/недоліки авторитариз-
му та демократії. Тому часто авторитаризм у дотепер немодернізованих 
авторитарних режимах сприймають як “кращу перспективу” порівняно 
зі “слабкою демократією”. Хоч на це й існують певні наукові підстави 
[214], але все ж їх здебільшого зводять до порівняння саме “хорошого 
авторитаризму” і “поганої демократії”: “хороші симетрії” контраверсій 
покращують позиції саме демократії. У такому випадку, роблячи вибір, 
потрібно зважати на ймовірність або неймовірність модернізації: якщо 
чинників для цього немає, тоді кращим вибором є “погана демократія”. 
Якщо ж перспективи не буде використано, це загрожуватиме крахом ре-
жиму, що відбулось у СРСР, де процес модернізації почався надто пізно. 
Тому кращим варіантом є усвідомлення наявних перспектив і ризиків 
(особливо в контексті заперечення авторитаризації гібридних режимів).

Це означає, що неефективність/невиконання спроб демократичної мо-
дернізації ще не є обов’язковим вектором щодо раціональності вибору на 
користь так званої політики “сильної руки”. Тим не менше, цей варіант 
здебільшого формується і для відповіді на нього (його вибору) треба зва-
жати на механізми реальності авторитарної модернізації. Значною мірою 
запропонована ситуація виявилась притаманною для України, починаючи 
з 2010 р. Річ у тім, що впродовж 2004–2009 рр. було помічено значне 
розчарування громадян в ефективності ідей “демократичного урядування” 
та простежено запит на так звану “сильну руку” [207]. Така тенденція 
недивна, оскільки успіхи економічної політики в гібридних країнах, 
які прагнуть руху до демократії, сприяють прихильному ставленню до 
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авторитаризму в країнах, де демократичні трансформації не забезпечили 
зростання рівня життя [101]. Проблема була ініціальна для більшості 
сучасних авторитарних режимів на просторі колишнього СРСР. Відмін-
ність лише в тому, що окремі країни відразу пішли до авторитаризму, 
а інші скотились до нього через невдоволення спробами і результатами 
демократизації. Однак авторитаризм у регіоні так і не зумів стати модер-
нізаційним і не забезпечив кращого розвитку, ніж спроби встановлення 
демократії (хоча було помічено випадки позитивного модернізаційного 
впливу “сильної руки” в гібридних та демократичних режимах, зокрема 
у Франції, Грузії тощо).

З іншого боку, очевидним є той висновок, що авторитаризм, який 
пройшов розвиток (модернізований авторитаризм), майже завжди стає 
демократією. Сьогодні виняток (умовно, в зрізі трактування як модерні-
заційного авторитаризму) становить лише Китай. Крім того, очевидно, 
що якщо більшість політичної еліти зацікавлена в реальних модерні-
заційних реформах, а не в популістській риториці, вона має достатню 
компетентність для їх проведення, то авторитарний режим може створити 
реальне підґрунтя для реалізації позитивних суспільно-політичних змін, 
сприяти концентрації суспільних ресурсів та оперативності управління. 
Зі зменшенням суспільної напруги та одержанням перших позитивних 
результатів модернізації розпочинається процес демократизації. Коли ав-
торитарний політичний режим встановлює правляча верства, об’єктивно 
не зацікавлена в реальній модернізації, то “модернізаційні гасла” будуть 
використовувати як “камуфляж” для досягнення зовсім інших цілей. Це 
спричинить поглиблення прірви між гаслами і реальністю та дестабілі-
зацію суспільного життя: як наслідок, відбудеться посилення репресив-
но-карального управління й авторитарного режиму як такого. Проблема 
в тому, що кожний авторитарний режим вдається до “модернізаційної 
риторики”, але не кожний авторитарний режим втілює її на практиці. 
Особливість цих режимів полягає у переважному використанні технологій 
імітації, запозичення результатів та форм політичної модернізації, коли 
декларуються певні принципи, проте все ж фактично відбувається їх си-
муляція. У таких випадках про перспективи “демократизації” говорять 
у дуже обмеженій формі. На користь таких зауважень інколи свідчать, 
приміром, дані про готовність українців відмовитися від демократич-
них інститутів, натомість погодитися на нерепресивний авторитаризм 
для “наведення порядку, підвищення рівня життя та соціальних гаран-
тій”. Утім, якщо взяти до уваги глобальну перспективу, то сьогодні все 
менше людей вірять у перспективність ідеї авторитарної модернізації. 
Частіше режим модернізаційного авторитаризму сприймають, зі слів  
Л. Шевцової [541], як “мантру укорінених інтересів та груп, які слугують 
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авторитарним режимам”. Сила ідеї авторитарної модернізації незначна у 
випадку прагнення досягнути цілей саме постіндустріального характеру. 
У цьому випадку особливого значення повинна набувати модернізація 
ліберальної демократії (зокрема її модифікація). Все це доводить думку 
О. Гаман-Голутвиної про те, що в більшості авторитарних режимів на 
просторі колишнього СРСР відбулось “фіаско модернізаційних проектів”. 
Це є підставою для трактування політичного дизайну цих країн як “ав-
торитаризму без розвитку”1.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Як Ви розумієте категорії “автократія” та “авторитаризм”?
	 Схарактеризуйте тоталітаризм як різновид автократичного режиму.
	 Яка відмінність тоталітаризму й “авторитаризму з синдромами тоталіта-

ризму”? Наведіть приклади кожного з політичних режимів.
	 Як означають тоталітаризм К. Фрідріх, З. Бжезинські, Дж. Кіркпатрік, 

Х. Лінц?
	 Наведіть відмінності авторитаризму і тоталітаризму згідно з ідеями  

П. Сондрола.
	 Чи варто Північну Корею (КНДР) сьогодні трактувати як тоталітарний 

режим?
	 Перелічіть базові ознаки авторитаризму? Чим авторитаризм відрізняється 

від тоталітаризму?
	 Проаналізуйте роль партій, виборів, парламентів у сучасних автократіях.
	 Які Вам відомі класичні різновиди авторитарних режимів?
	 Які Вам відомі новітні різновиди авторитарних режимів?
	 Що таке “модернізаційний” авторитаризм і “просвітницький” авторита-

ризм?
	 Що таке електоральний підхід до класифікації політичних режимів?
	 Що таке султаністський політичний режим?
	 Схарактеризуйте принципи бюрократичного авторитаризму.
	 Окресліть еволюцію типів авторитаризму за логікою Г. О’Доннелла.
	 Схарактеризуйте атрибути/приклади традиціоналістських авторитарних 

режимів.

1  Примітно, що ці режими трактують як “жорсткі політичні форми режимів”. 
Вони властиві більшості пострадянських республік, за винятком Естонії, Латвії, Литви, 
частково Грузії, Молдови й України. Цей висновок стосується як “відверто авторитар-
них режимів” (віддаємо перевагу трактуванню їх як “гегемоністських авторитарних 
режимів”) – Узбекистану, Туркменістану, Білорусі та Азербайджану тощо, – а також 
“переважно авторитарних режимів” (трактуємо їх як “змагальні автократії”) – Росії, 
Вірменії, Киргизстану тощо.
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	 В чому особливості авторитарних популістських режимів?
	 Яка відмінність режимів авторитарної рівноваги та авторитарної нерівно-

ваги?
	 Визначте концепт військового, однопартійного, персоналістського авто-

ритаризму Б. Геддес.
	 Яка відмінність однопартійного режиму та режиму з домінуючою партією?
	 Назвіть приклади військового, однопартійного, персоналістського авто-

ритаризму.
	 Опишіть сутність концепту електорального та неелекторального авторита-

ризму в ідеях А. Хаденіуса та Я. Теорелла.
	 Непартійний, однопартійний та багатопартійний електоральний авторита-

ризм: окресліть атрибути кожного з різновидів.
	 Що таке “гібридні авторитарні режими”? Назвіть їхні приклади.
	 Означте модель трансформації авторитарних режимів А. Хаденіуса й  

Я. Теорелла.
	 Розкрийте суть концепту електорального авторитаризму А. Скедлера.
	 Що таке “сіра”, “темна” і “туманна” зона у підході А. Скедлера?
	 Опишіть сутність феномена закритого авторитаризму та його приклади.
	 “Політична технологія” та “віртуальна політика” Е. Вільсона: в чому суть?
	 Схарактеризуйте концепт змагального авторитаризму С. Левіцькі та  

Л. Вея.
	 Що таке “повномасштабний авторитаризм” згідно з ідеями С. Левіцькі та 

Л. Вея?
	 Які “арени суперництва” треба виокремлювати в змагальному авторита-

ризмі?
	 Означте динаміку транзиту змагального авторитаризму у світі.
	 Що варто розуміти під концептом “модернізаційного авторитаризму”?
	 Що таке модернізація та розвиток? Які є підходи до розуміння цієї про-

блеми?
	 Які Вам відомі варіанти/шляхи розвитку держави?
	 Розкрийте феномен модернізаційного авторитаризму на прикладі країн 

світу.
	 В чому суть “чилійської моделі” модернізаційного авторитаризму?
	 Окресліть параметри авторитарної модернізації в Південно-Східній Азії (на 

прикладі “азійських тигрів”).
	 В чому суть “китайської моделі” капіталістичного авторитаризму?
	 Що таке “авторитаризм без розвитку”, які його прояви у пострадянських 

країнах?
	 Поясніть суть феномена “фіаско модернізаційних проектів”.
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СУБНАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ:  
ВИЗНАЧЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

7.1. Концептуальне визначення субнаціональних 
політичних режимів.

7.2. Методики порівняльного аналізу та типи субна-
ціональних політичних режимів.

7.3. Субнаціональний демократичний режим (на 
прикладі країн Європи).

7.4. “Анклави” авторитаризму і демократії як суб-
національні політичні режими.

7.5. Субнаціональний авторитарний/недемократич-
ний режим.



Основні поняття: політичний режим, демократія, автокра-
тія, авторитаризм, національний рівень, субнаціональний 
рівень, вертикальна та горизонтальна системна взаємодія, 
субстантивний політичний режим, територіальний полі-
тичний режим, територіальна система, субнаціональний 
політичний режим, тип політичного режиму, субнаціо-
нальна демократія, субнаціональна автократія, субнаціо-
нальний авторитаризм, “ідеальний тип”, ліберальна демо-
кратія, індекс субнаціональної демократії, порівняльний 
індекс локальної демократії, індексу локальної поліархії, 
індекс електорального домінування, домінуючі партійні ма-
шини, зрощений плюралізм, олігархічна фракціоналізація, 
конфліктний плюралізм, субнаціональна адміністрація, 
процедурна демократія, патримоніальна адміністрація, 
субмінімальний аналіз субнаціональної демократії, бюро-
кратична адміністрація, індекс демократичності, аналіз 
“нерівномірності демократії”, гібридні політичні режи-
ми, режим “закритих ігор”, неопатримоніалізм, субрегіон, 
анклав політичного режиму, анклав демократії, анклав 
авторитаризму, домен, бюрократичний анклав, етнічний 
анклав, міжнародні анклави демократії, перехідні анклави 
демократії, консолідовані анклави демократії, керовані дер-
жавою і керовані суспільством анклави демократії, “полі-
тична машина”, “управління кордонами”, “напівсуверенний 
народ”, централізований субнаціональний бюрократичний 
авторитаризм, децентралізований субнаціональний авто-
ритаризм, централізований партійний субнаціональний 
авторитаризм, контроль, автономія, важелі впливу, тран-
зит (керований партією і керований з центру), “третя 
хвиля” демократизації, демократизація субнаціональних 
режимів, регіональний режим авторитарного типу, зміша-
ний субнаціональний режим, змішування субнаціональних 
режимів, країни Європи (британські острови, рейнландські 
країни, східноєвропейські, північноєвропейські, південноєв-
ропейські країни).
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7.1. Концептуальне визначення  
субнаціональних політичних режимів

Оцінюючи історичні та сучасні різновиди політичних режимів, вчені 
переважно виходять із того моменту, що про політичний режим як такий 
потрібно міркувати винятково на національному рівні. На цій підставі від-
бувається застосування різних дихотомічних і/чи трихотомічних класифі-
кацій/типологізацій політичних режимів, а також їхніх мінімалістських/
максималістських інтерпретаторів й індексів (про які було зазначено у 
попередніх розділах). При цьому останні бувають кроснаціональними (це, 
приміром, доробки К. Боллена, М. Коппеджа, В. Рейніке, М. Альвареза, 
Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі, А. Пшеворські, Т. Ванханена, М. Маршала та 
К. Яггерса, проект “Свобода у світі” організації “Freedom House” тощо) і 
регіональними (наприклад, напрацювання С. Майнверінга, Д. Брінкса і  
А. Переза-Лінана, К. Бовмана, Ф. Лехоука та Дж. Магоні та інших). З 
приводу їхнього застосування є колосальна кількість дебатів, одночас-
ною причиною і наслідком яких є з’ясування позитивних та негативних 
моментів різних підходів (проаналізовано у попередніх розділах [357, 
390, 565, 644]). 

Однак тільки останнім часом почалось створення та поширення ме-
тодик, які аналізують політичні режими на субнаціональному рівні – на 
рівні певної держави та її адміністративно-територіального устрою. За-
вдання таких методик – у визначенні того, наскільки демократичними 
або ж автократичними є провінції, муніципалітети, штати, області чи 
райони тощо окремих країн, а також у з’ясуванні причин того, чому 
окремі адміністративно-територіальні одиниці більше демократичні/авто-
кратичні, ніж інші. Крім того, вагомо у цьому випадку також з’ясувати, 
чи субнаціональні політичні режими окремих адміністративно-територі-
альних одиниць відрізняються від режимів на національному рівні, адже 
зрозуміло, що в межах національних демократій можуть проявлятись 
елементи місцевого (локального) авторитаризму, а в межах національних 
автократій – елементи місцевої (локальної) демократії тощо. Такі коре-
ляції Е. Гібсон називає зіставленнями режимів [476, 477]. Для них влас-
тиво, що два рівні урядування (системи влади) з юрисдикцією стосовно 
тієї ж території (на субнаціональному рівні) працюють у різних режимах 
(останні розуміємо у соціологічному зрізі – як сукупності норм, правил 
і практик, які визначають вибір і поведінку керівників держав). Ознаки 
та відмінності зіставлення політичних режимів можуть бути “м’якими” 
(“незначними”) та “жорсткими” (“драматичними”).

Постановка питання про субнаціональні політичні режими вияви-
лась очевидною ще до початку “третьої хвилі демократизації”, адже 
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було зрозуміло, що громадяни різних територіально-адміністративних 
одиниць користуються розбіжними рівнями політичних прав і свобод. 
Дуже часто буває так, що у режимах, які на національному рівні визна-
чені як демократичні, окремі субнаціональні локальності менш чи більш 
демократичні/автократичні. Яскравим прикладом цього були тенденції, 
які мали місце у 1877–1964 рр. в США у ракурсі періоду так званого 
“твердого Півдня” (англ. “Solid South”), коли властивою виявлялась елек-
торальна підтримка Півдня США на користь здебільшого Демократичної 
партії. Для цього часу було притаманне єднання елементів національної 
демократії (у розумінні, що було властиве цьому періоду) з елементами 
“расово-виняткових” (так званих ексклюзивних) й однопартійних ло-
кальних режимів. Згодом у класичній праці Р. Даля “Поліархія. Участь 
і опозиція” помічено момент, що в межах однієї країни субнаціональні 
локальності (адміністративно-територіальні одиниці) часто змінюються 
у можливостях, які вони надають процедурам участі та змагальності 
(як двом “стовпам демократії” Р. Даля). Дослідник визнав, що однією 
із найбільших проблем його підходу (“моделі поліархії”) було упущення 
аналізу саме цього моменту, тобто особливостей розвитку субнаціональ-
них політичних режимів.

Тим не менше, ситуація не особливо змінилася й за останні сорок 
років, хоча у цьому напрямі зроблено деякі напрацювання. Річ у тім, що 
після концептуалізації та операціоналізації ідеї “третьої хвилі” демок-
ратизації стало зрозуміло, що в багатьох національних (електоральних/
ліберальних) демократіях і (змагальних) автократіях функціонують біль-
ше чи менше демократичні/автократичні субнаціональні режими. Особ-
ливо це помітно у федеративних державах, які сьогодні перебувають на 
стадії транзиту чи консолідації свого національного політичного режиму 
(демократії або автократії), зокрема, в Бразилії, Аргентині, Індії, Мек-
сиці, Росії тощо. Але більшість спроб вимірів демократії/автократії на 
національному рівні демонструють, що в них повністю або частково про-
пущено інформацію про субнаціональні режими. Зовсім незначне згаду-
вання про субнаціональні режими помічено в працях Дж. Фоверейкера та  
Р. Крзнаріча, проте в них немає безпосереднього аналізу таких режимів. 
Деякі правки такої ситуації почав вводити (стосовно Латинської Америки)  
Г. О’Доннелл: вчений звернув увагу на момент, що в національному полі-
архічному режимі окремі регіональні/субнаціональні локальності можуть 
бути зовсім не поліархічними. Крім того, у національних демократичних 
режимах інколи відбувається виокремлення субнаціональних автократій 
(або субнаціональних недемократичних режимів, з-поміж яких превалює 
субнаціональний авторитаризм). Це помічено у працях В. Корнеліуса, 
Р. Снайдера [628], Е. Гібсона, Дж. Фокса [453], Г. О’Доннелла [578],  
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Н. Петрова, Т. Ланкіної та Л. Гетачева [529], К. МакМанна, А. Монтеро 
[559, 560], Дж. Бехренд [381], Дж. Дуразо Хермана [442], А. Бентон 
[382], А. Гірауді [482, 483], К. Гервасоні [474] та інших. Також ідею 
необхідності виокремлення субнаціональних режимів запропоновано в 
проекті “Різноманіття демократії” (англ. “Varieties of Democracy”, V-Dem), 
керівниками якого є М. Коппедж, Дж. Геррінг та С. Ліндберг (розглянуто 
у попередніх розділах): у ньому проведено часткову операціоналізацію 
феномена субнаціональних режимів у контексті вимірювання й аналізу 
демократії у світі [419]. Але лишається базова проблема, яка полягає 
у теоретико-методологічному визначенні субнаціональних режимів та 
їхньому порівняльному аналізі, у зіставленні теоретичних доробків із 
приводу дослідження політичних режимів на національному, а також 
субнаціональному рівні в спробі сформувати єдину політологічну теорію.

В історичному ракурсі перші наукові дослідження моделей субнаціо-
нальних режимів (головно демократичних) почались на початку 90–х років  
ХХ ст. Це значною мірою було спричинено “третьою хвилею” демо-
кратизації, коли виникли країни з елементами демократії і (особливо) 
федералізму (хоча, зрозуміло, можна аналізувати не тільки федеративні 
та демократичні країни). Приміром, у цей період висвітлено існування 
так званих субнаціональних “авторитарних анклавів” [453], збереження 
авторитарної “традиційної політики” на локальному/субнаціональному 
рівні навіть після успішних спроб транзиту національних режимів до 
демократії (особливо у великих за географічними розмірами та соціально 
гетерогенних країнах-федераціях “третьої хвилі”) [391, 488, 577]. Також 
доречно апелювати до доробків К. К. Хілла, А. Ернандеза Вальдеза,  
К. МакМанн і Н. Петрова, які досліджували політичні режими на регі-
ональному рівні в США та Росії. Згодом дослідники звернулись до за-
числення інституційних, зокрема електоральних, індикаторів, через які 
почалось конструювання порівняльних індексів субнаціональних режи-
мів. Також було розширено географію операціоналізації субнаціональних 
режимів, бо до уваги взято емпіричні дані про Бразилію, Аргентину, 
Індію, Мексику, країни Європи тощо. Приміром, Л. Даймонд зазначив, 
що анклави виключень і репресій існують по всій Латинській Америці й 
у країнах-наступниках Радянського Союзу. Г. О’Доннелл зауважив, що 
національні демократії з обмеженням прав людини та громадянина на 
субнаціональному рівні не можна вважати поліархічними повною мірою. 
В. Корнеліус аргументував, що таким режимам властивий “сплутаний 
характер демократизації”. Л. Снайдер довів, що політичні режими, які 
розвиваються за цими патернами, можуть бути прикладами “іллібераль-
них периферій” національних демократій (або прикладами “згортання” 
національних демократій) [630]. Схоже формулювання запропонував  
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Г. О’Доннелл, що трактує ті субнаціональні режими, які відрізняються 
за своєю спрямованістю від національних, як “проблемні провінційні 
режими”.

Попри відносну наукову інституціоналізованість концептів демокра-
тії, а також автократії (зокрема авторитаризму), існують суттєві “натяж-
ки” та неузгодженості в ракурсі їх застосування на субнаціональному 
рівні. Внаслідок цього концептуалізація субнаціональних режимів інколи 
набуває ідеократичного характеру. Так, наприклад, авторитаризм часто 
асоційований із “консервативним правлінням” та “традиційними еліта-
ми”, а демократизація трактується як “електоральний прогрес” опозиції. 
Крім того, часто позиціонування субнаціонального політичного режиму 
відбувається на підставі кореляції найнижчих рівнів “субнаціоналізму” 
та неопатримоніалізму. У цьому випадку цікаво, що найчастіше, коли 
йдеться про виокремлення моделей національної демократії, то дово-
диться говорити про становлення і функціонування субнаціональних 
демократій. Річ у тім, що в такому ракурсі відбуваються вибори на основі 
багатопартійності, присутності альтернативних джерел інформації. Влада 
у “субнаціональних/локальних одиницях” обмежена тією мірою, до якої 
вона може обмежити політичні права громадян. Але все ж часто до влади 
приходять відверто авторитарні політичні субнаціональні/локальні ліде-
ри. Якщо це відбувається у межах національної демократії, то це змушує 
центральну владу реагувати на порушення демократичних принципів на 
місцях. Така логіка означає, що в межах локальних чи субнаціональних 
адміністративно-територіальних одиниць відбувається поєднання елемен-
тів авторитаризму, а також демократії. У політологічному зрізі це відо-
бражено на підставі вживання “прикметників”, які характеризують такі 
політичні режими (“демократичний”, а також “недемократичний”/“авто
кратичний”). Досить часто це призводить до ускладнення аналізу субна-
ціональних режимів. Якщо йдеться про національну демократію, однак, 
разом із тим, про суміш субнаціональної демократії й авторитаризму, то 
використовують такі категорії, як “гібридні субнаціональні режими” (за 
аналогією до напрацювань у ракурсі кроснаціональних порівнянь), а не 
“авторитарні субнаціональні режими” (хоча різні науковці цю проблему 
пропонують вирішувати по-різному). Але дуже рідко зворотна ситуація 
властива для авторитарних національних режимів. Тим не менше, навіть 
це не завжди свідчить про реальний стан справ. Крім того, можливе пере-
плітання різних зразків субнаціональної демократії й субнаціонального 
авторитаризму між собою, про що йтиметься нижче.

Співіснування більше-менше демократичних/автократичних режи-
мів на рівні субнаціональних одиниць потребує застосування описових 
та пояснювальних методик за зразком до доробків, які з 50–х років  
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ХХ століття існують у межах досліджень національних політичних ре-
жимів. Крім того, потрібно зважати на новітні доробки у площині саме 
субнаціональних режимів деяких країн світу, наприклад, Аргентини, 
Мексики, Росії, Індії, Бразилії, США тощо [413, 501]. Актуалізація до-
робків у цьому напрямі можлива на основі комбінування національних 
та субнаціональних ознак і атрибутів сучасних політичних режимів – на 
рівні демократичної й автократичної векторності розвитку режимів і в 
контексті вироблення верифікацій цілісної теорії. 

Дослідження субнаціональних режимів відбувається з огляду на кіль-
ка базових наукових парадигм аналізу режимів як таких. По-перше, 
вагоме значення набуває застосування такого дуже змістовного та тра-
диційного для порівняльної політології атрибута, як співвідношення 
перспектив розвитку (модернізації) та рівня розвитку демократії чи авто-
кратії – “агентської специфіки” у субнаціональному вимірі. Часто “дефі-
цит” розвитку субнаціональних режимів (а мовиться про спрямованість до 
демократії) є наслідком таких структурних економічних характеристик, 
як низький рівень урбанізації та економічного розвитку. Сьогодні все 
частіше доводять гіпотези із приводу того, що кореляція між демокра-
тизацією та розвитком не є причинно-наслідковою, а помилковою (про 
це детально йтиметься у наступному розділі). Крім того, не всі патерни 
розвитку мають однакові причинно-наслідкові зв’язки. У цьому випадку 
також очевидно те, що розвиток, керований процедурами експорту това-
рів (особливо паливно-енергетичного комплексу), позитивно не впливає 
на процеси демократизації (хоча впливає на автократизацію режимів) 

[389, 403, 540, 590].
По-друге, очевидно, що субнаціональні політичні режими значно за-

лежать від концентрації та деконцентрації економічних рішень, тобто 
впливу держави, а також приватного сектора на розподіл та використання 
національних багатств. Проте в такому випадку здебільшого наголошують 
на конструюванні тільки одного аспекту політичного режиму – рівня його 
лібералізації (який дуже часто оцінюють як прямий параметр демокра-
тії). Очевидно, що висновок у цій площині виглядає так: етатизм веде до 
авторитаризму, а лібералізм/капіталізм – до демократії [369, 508]. Проте 
Г. Бранк, Г. Калдейра та М. Льюіс-Бек аргументували, що “демократія 
страждає від крайнощів нестримуваного капіталізму та соціалізму”. Тут 
особливого значення має концепт “економічної автономії”, запропонова-
ний К. МакМанн для окреслення регіональних відмінностей (у Росії). 
Його сутність полягає в тому, що можливість заробляти на життя неза-
лежно від держави має вирішальне значення для практики політичної 
демократії. Аналогічно Ф. Хагопіан довів, що виживання традиційних 
субнаціональних політичних еліт, незважаючи на структурні зміни, по-



382 Розділ 7

яснюється державною моделлю економічного розвитку, яка збільшує 
ресурси клієнтелізму та патронажу. Втім, траєкторія розвитку субна-
ціонального політичного режиму залежить від економічної автономії, 
структурних чинників (розташування, розвиток) та вибору економічної 
політики, що проводять місцеві/локальні еліти.

По-третє, деякий вплив на конструювання субнаціональних по-
літичних режимів мають культурологічні теорії. Наголошено на тому 
факті, що є взаємозв’язок між становленням демократії та поширенням 
цінностей і атрибутів самовираження, глибоким вкоріненням еліт і ма-
сових відносин, а також колоніальними і релігійними традиціями. У цій 
площині відбувається запровадження інституційного підходу, за яким 
виживання демократії чи автократії залежить від “дизайну урядових/
владних інституцій”. Отже, коли йдеться про субнаціональні одиниці, 
то вплив інституційних чинників є лімітованим, бо інститути у цьому 
випадку позиціонуються як частково “ендогенні”. Очевидно (і про це 
свідчить досвід “третьої хвилі” демократизації у Південній і Східній 
Європі та Латинській Америці, а також відсутність транзиту на Близь-
кому Сході), що політично-інституційні атрибути в окремо взятій країні 
можуть суттєво впливати на параметри політичного розвитку її сусідів.

У цьому контексті особливого значення набуває верифікація даних з 
приводу того, чи теоретико-методологічні напрацювання у площині на-
ціональних режимів можуть бути апробовані стосовно субнаціональних 
режимів: іншими словами, чи є схожість в оцінюванні режимів у країнах 
та їхніх адміністративно-територіальних одиницях. Е. Гібсон із цього 
приводу висловився досить лаконічно: “субнаціональна демократизація 
не є “демократизацією” у коротких штанцях”. Річ у тім, що під час 
дослідження субнаціонального політичного режиму (демократії, авто-
ритаризму та гібридного режиму) відбувається переміщення не лише у 
масштабах спостереження, а й додаткового набору теоретичних даних, 
які допомагають побачити політичну динаміку, невидиму для тих, хто 
зосереджений на аналізі національних режимів.

Головний доказ такої специфіки у тому, що під національним і субна-
ціональним рівнями потрібно розуміти розбіжні атрибути та сфери. Інко-
ли (у політологічному зрізі) сумнівним є використання таких категорій 
загалом. Наприклад, Дж. Сарторі застосовує для цього синонімічні чи 
етимологічно різні рівні аналізу – державний і субдержавний. Однак тут 
помічаємо пряму вказівку на необхідність аналізу тільки федеративних 
держав та їхніх субдержавних (субфедеративних) одиниць (які вчений 
трактує рівноцінними стосовно суверенних держав). Політичні режими 
(хоча вони завжди є складниками форми держави) можна по-різному 
інтерпретувати не тільки на рівні елементів федерацій, а й у різних менш 
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дрібних адміністративних одиницях (наприклад, у містах, районах, про-
вінціях, префектурах і так далі). Тому для цього більш виправдано (та/
чи прагматично) застосовувати означення таких політичних режимів не 
просто як субдержавних, а як субнаціональних.

По-перше, у будь-якій сьогочасній країні (можливо за винятком міст-
держав) центральний уряд регулярно та субстантивно (по суті справ) 
втручається у роботу та проблеми адміністративно-територіальних (суб-
національних) одиниць держави. Це формулює вертикальну системну 
взаємодію національних та субнаціональних рівнів влади. Особливості 
взаємодії між державними та територіальними режимами закріплено в 
конституціях та підкріплено інституціональною ієрархією координації, 
фінансування та регулювання взаємодії між різними рівнями влади. 

По-друге, в аналогічному просторовому зрізі завжди відбувається 
вертикальна системна взаємодія не лише між рівнями влади, проте 
між недержавними (а також неформальними) установами/інститутами. 
Наприклад, між партіями: партії, які беруть участь у політичному про-
цесі на рівні адміністративно-територіальних одиниць, традиційно не є 
окремішніми партіями, адже вони переважно пов’язані системно з на-
ціональною партійною системою та інституційно з національною партією 
або ж коаліцією партій (особливо у зрізі парламентських систем). Такі 
партійні мережі (з їхніми грошовими потоками, а також інформаційни-
ми/інфраструктурними ресурсами) чітко пов’язують національні та суб-
національні політичні процеси інституційно, хоча різною мірою. Схожі 
висновки стосуються різних організацій громадянського суспільства. 

По-третє, крім вертикальної системної взаємодії властиві й горизон-
тальні взаємодії між субнаціональними адміністративно-територіаль-
ними одиницями в країні. Річ у тім, що регіони можуть користуватися 
різною мірою автономії залежно від централізації чи децентралізації 
“територіального режиму”, проте вони також пов’язані між собою пар-
тійними та міжурядовими мережами. 

По-четверте, субнаціональна політика в країні завжди відбувається 
на основі територіальної системи. Тому є суттєві відмінності між країнами 
в ступені їхньої централізації/децентралізації, розподілу повноважень/
прерогатив між адміністративно-територіальними одиницями. Те, чи 
країна унітарна або федеративна, має суттєвий вплив на те, як територі-
альні юрисдикції та рівні державної влади взаємодіятимуть між собою, а 
також як проявлятиметься ієрархія їхньої інституційної повноважності. 
Виділення цих моментів свідчить, що шляхи розвитку субнаціональних 
режимів вкрай урізноманітнено: може бути багато різновидів субнаціо-
нальної демократії, а також субнаціональної автократії (авторитаризму) в 
межах одного національного режиму тощо. Тому зрозуміло, що не завжди 
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характерна понятійна еквівалентність національної та субнаціональної 
політичної динаміки. Вирішувати ж питання про нееквівалентність варто 
як на підставі різних типів режимів, так і на підставі різних ступенів 
розвитку тих або інших типів режимів. Річ у тім, що найбільший вплив 
на субнаціональні політичні режими чинять різні “системні ефекти”: 
характеристика однієї субсистеми має вплив на інші складники системи 
(це традиційний постулат загальної теорії систем у порівняльній полі-
тології). При цьому векторність впливу інша, ніж у випадку кореляції 
системних змін між окремими країнами (наприклад, між двома–трьома 
географічними сусідами, які часто обирають схожі форми держави).

Е. Гібсон зауважує, що оцінювання політичних режимів у контек-
сті окремих адміністративно-територіальних одиниць має відбуватись з 
огляду на дві умови й ознаки. Перша – субстантивна, друга – територі-
альна. У випадку субстантивного (основного) політичного режиму до 
уваги варто брати особливості забезпечення та реалізації прав людини 
та громадянина, зокрема виборчого права. Надання права голосу вважа-
ють одним із критеріїв, який демонструє перехід від авторитарного до 
демократичного режиму. Розширення виборчого права від безправних 
категорій людей до відсутності цензів є проявом тривалої або ж погли-
бленої демократизації. Загалом, це ознака політичного режиму, яка 
властива субнаціональному, а також національному рівням. Територі-
альний політичний режим – розширений кластер розвитку субстантив-
ного політичного режиму в межах юрисдикції країни (чи іншої одиниці 
порівняльного аналізу). Якщо йдеться, за аналогією, про територіальну 
демократизацію, то мають на увазі надання виборчого права, яке вже 
доступне для жителів однієї частини країни та жителів інших частин 
(або субнаціональних одиниць) країни. Сумірно можна говорити не лише 
про забезпечення політичних прав людини та громадянина, а й про фак-
тичне відображення цього процесу в результатах, наприклад, виборів у 
адміністративно-територіальних одиницях. А у випадку федеративних 
форм державного устрою треба говорити також про розвиток територіаль-
них політичних режимів на різних рівнях влади (урядування). У цьому 
контексті апелюємо до ідей С. Тарров, яка запропонувала визначення 
територіальної політики, як політики не просто з приводу території, а з 
приводу того, як політики змагаються на певній території. Тобто мовиться 
про конструювання інституційного контексту, що формує стратегічний 
вимір, який значущий для політичних акторів. Отже, територіальна по-
літика набуває режимного характеру, бо до неї залучають інституційні 
механізми з приводу масштабів політичної організації, особистостей 
політичних діячів, розподілу ресурсів, витрат і вигод різних стратегій 
політичної дії. Наприклад, політичні амбіції політиків із національними 
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інтересами залежатимуть від того, чи політична система є унітарною або 
федеративною, від рівня централізації державних політичних інститутів. 
Тому, зі слів Е. Гібсона, потрібно накладати на означення територіальної 
політики С. Тарров організаційний ракурс1.

Однак вагоме трактування територіальної (чи субнаціональної) сис-
теми (у тім числі й політичної системи загалом) та/чи територіально-
го (або субнаціонального) режиму (як складника системи). За словами  
Е. Гібсона, “територіальна система” – це сукупність взаємодіючої націо-
нальної і субнаціональної політичної юрисдикції, в якій кожний елемент 
політичної системи (урядування) виконує суверенітет над територіально 
розмежованими сферами. Використання терміна “система” зовсім не 
випадкове: у будь-якій системі складниками є автономні й інтерактивні 
частини та моделі їхньої взаємодії між собою, внаслідок чого система 
набуває певну форму. Це означає, що взаємодія між рівнями урядування 
в національних та субнаціональних сферах має постійний вплив на на-
ціональні/державні політичні результати. Більше того, поняття “субсис-
темної” автономії, яке належить до теорії систем, допомагає окреслити 
динаміку територіальної політики, особливо в політиці на регіональному 
рівні. Основними компонентами територіальної системи є територіально 
визначені рівні урядування та національні або субнаціональні політичні 
системи, наділені спільними або відмінними інституційними патернами 
(законодавством про вибори, фінансування партій тощо). Й саме тому 
субсистемна автономія – це змінювальна, у часі та просторі, властивість 
систем: контроль і зміна субсистемної автономії часто є головним об’єктом 
конфлікту між політичними суб’єктами.

У цьому контексті особливого значення набуває оцінювання струк-
тури та ієрархії у межах національної територіальної системи – терито-
ріального режиму. У тексті кожної конституції, поряд з виокремленням 
багатьох питань та проблем державного розвитку, відбувається позиці-
онування двох відокремлених підтипів режимів – політичного та тери-
торіального (хоча дуже часто трактування режимів відбувається й поза 
конституціями). Політичний режим регулює взаємодію між громадянами 
та державою, а також вибір та поведінку органів державної влади (це, 
у найпростішому розумінні, демократичний і авторитарний режими, а 
також їхні різні інституційні варіації). Територіальний режим регулює 

1  Територіальна організація держави впливає на впорядкування людей, ресурсів 
та інститутів у субнаціональному вимірі. Те, як вони організовані та пов’язані між 
собою, позначатиметься на розподілі влади у країні, а також визначатиме поширення 
політичного режиму по всій території країни. Саме тому теорії субнаціонального ав-
торитаризму та субнаціональної демократизації/демократії повинні ґрунтуватися на 
знаннях про територіальну політику.
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взаємодію між територіальними одиницями держави (наприклад, штати, 
провінції, області тощо) та визначає розподіл повноважень між складни-
ками урядування у структурі виконавчої влади субнаціональних одиниць 
і національного рівня (таке трактування наближує територіальні режими 
до форм державного устрою – у найпростішому розумінні федератив-
них та унітарних, централізованих і децентралізованих). Їхнє (режимів) 
накладання один на одного є основою виокремлення субнаціональних 
політичних режимів. Досліджувати такі режими можна на підставі де-
кількох перспектив: 1) на підставі зіставлення показників централізації 
та децентралізації між національними та субнаціональними рівнями 
урядування (найбільш вживаний підхід)1; 2) на підставі розподілу прав 
та прерогатив з приводу політичного процесу між субнаціональними 
одиницями2. 

7.2. Методики порівняльного аналізу  
та типи субнаціональних політичних режимів

Запропонований теоретико-методологічний ракурс щодо аналізу різ-
них типів субнаціональних режимів (про які йшлось у попередньому 
параграфі) не дає відповіді на питання про те, як потрібно виокремлюва-
ти різновиди політичних режимів на субнаціональному рівні, тобто які 
з них демократичні, а які автократичні тощо. Крім того, не зрозуміло, 
як можна зробити висновок про рівень демократизації різних субнаціо-
нальних режимів. Для вирішення цієї проблеми пропонуємо звернутись 
до досліджень, які в останні два десятиліття з’явились у політичній 
науці. Найперше апелюємо до розвідки (дисертаційного дослідження) 
субнаціональної демократії в Аргентині (2011), автор якої К. Гервасоні 
[473]. Вчений запропонував альтернативи вимірювання й аналізу субна-

1  Децентралізовані територіальні системи максимізують ступінь субсистемної 
автономії субнаціональних режимів. Здатність центрального уряду втручатися у міс-
цеві справи обмежується, коли субсистемна автономія зростає. З цього приводу треба 
виокремлювати різні рівні централізації/децентралізації. Т. Фаллеті виокремила три 
сумірні патерни процесів: політичну централізацію/децентралізацію, фіскальну цен-
тралізацію/децентралізацію, адміністративну централізацію/децентралізацію [451].

2  Такий розподіл буває рівномірним та несумірним, еквівалентним та нееквіва-
лентним. Одні субнаціональні режими можуть мати більшу субсистемну автономію та 
прерогативи, аніж інші. Часто трапляються “асиметричні федеральні” домовленості в 
багатонаціональних країнах або “посилені унітарні” країни, в яких спеціальні права/
прерогативи належать окремим регіонам. Крім того, може відбуватись так, що певні 
регіони більше репрезентовані в національних політичних інститутах й інституціях, 
ніж інші, тому мають більший вплив на процеси державного розвитку.
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ціональної демократії – об’єктивну і суб’єктивну. Перша заснована на 
електоральних та інституційних індикаторах, а друга – на судженнях 
локальних експертів. Особливу увагу становить “об’єктивна методика” 
порівняльного аналізу субнаціональних режимів. У науковому плані 
вона похідна від доробків К. Бір та Н. Мітчелла, А. Боргеса, Е. Голдберг,  
Е. Віббелса й Е. Мвукієхе, К. Гервасоні, А. Гірауді та інших. 

Щоб підійти до операціоналізації субнаціональної демократії, треба 
визначитись з категоріями, які її обумовлюють. У цьому випадку голо-
вна з них – тип політичного режиму. Зі слів Г. Мунка, тип режиму – це 
набір процедурних правил, формальних чи неформальних, що детерміну-
ють кількість і тип акторів, яким дозволено доступ до головних владних 
позицій, метод доступу до цих позицій, поведінку керівників у процесі 
прийняття публічних рішень1. З огляду на це та на доробки Р. Едкока 
та Д. Колліера [358], очевидно, що визначення і вимірювання концепту 
повинне вестись у ракурсі таких етапів/складників: “фоновий концепт”, 
“систематизований концепт” (у тім числі на підставі вимірів/субвимірів, 
компонентів/субкомпонентів), а також “індикатори”. Це зауваження у 
контексті конструювання “фонового концепту” може бути зведене до двох 
наборів правил: 1) способи заміщення посад у політичній системі/владі 
(або “доступ до влади”); 2) можливість або неможливість посадовців діяти 
у той чи інший спосіб (або “розпорядження владою”). Ці виміри належать 
до демократичних або ліберальних аспектів представницької/учасницької 
демократії (про них зауважено в зрізі виокремлення типів субнаціональної 
демократії в Європі у наступному розділі). Сильні місця цього концепту на 
рівні субнаціональних одиниць пояснено такими моментами: 1) визначення 
є більш реалістичним, ніж ідеалістичним; 2) визначення є винятково по-
літичним (політичний режим пояснює атрибути саме на рівні політичної 
системи, а не економічної чи соціальної системи); 3) визначення є “ши-
роким” (про “вузькі”/“тонкі” і “широкі”/“товсті” підходи трактування 
демократії йшлося у попередніх розділах) і комплексним/багатовимірним 
(приміром, потрібно досліджувати народний суверенітет, індивідуальні 
права та процедури обмеження влади); 4) визначення застосовує безпе-
рервність, порядковість та інтервальність як атрибути політичного режиму 
(на противагу різним дихотомічним класифікаціям); 5) визначення бере 
до уваги реальний контекст, у якому воно запропоноване.

Саме тому режим вважають демократичним до міри, коли керівні 
урядові (або владні) посади заміщуються на підставі змагальних, чесних 
та справедливих виборів (“демократичного доступу до влади”, що, за сло-

1  У цьому випадку до уваги взято лише процесуальний підхід Г. Мунка щодо 
трактування політичного режиму. Поза увагою залишено поведінковий ракурс [568].
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вами Р. Катца, є основою для трактування цього виміру як “народного 
суверенітету”), а також до міри, що влада виборних посадовців обмежена 
процедурами її розподілу, стримувань і противаг та заснована на повазі 
до прав і свобод людини та громадянина (тобто до “ліберального способу 
розпорядження владою”, що є підставою іменування виміру “обмеженим 
урядуванням”, засобом “запобігання тиранії”, “захисною демократією”, 
“ліберальним обґрунтуванням демократії”). Тобто в спрощеному вигляді 
з вимірів учасницької демократії (національний/субнаціональний рівень) 
треба виділяти “демократичний” та “ліберальний”. Комбінування їх на 
інтервальній шкалі є підставою виокремлення щонайменше чотирьох 
типів політичних режимів, окреслених у табл. 7.1.

Таблиця 7.1
Виміри та типи політичних режимів за показниками 

 вимірів демократичності та ліберальності

Порядок здійснення державної влади 
(політичні свободи)

Обмежене урядування 
(стримування 
та противаги, 

особистісні права)

Абсолютне 
урядування 

(відсутність суттєвих 
обмежень влади)

Правила 
заміщення 
державних 

посад 
(народний 

суверенітет)

Змагальні вибори
Ліберальні демократії 

(Франція, Індія, 
Уругвай)

Ілліберальні 
демократії 

(Венесуела, Україна, 
Молдова)

Інші способи 
(призначення, 
спадкування, 

незмагальні вибори)

Ліберальні автократії 
(Монако, Ватикан)

Авторитаризм 
(Китай, Куба, Кувейт, 

Білорусь)

Вагомо, що запропоновані чотири типи політичних режимів (які 
можуть бути як національними, так і субнаціональними) визначено як 
“ідеальні типи”. Головна причина полягає у тому, що ліберальні демо-
кратії та авторитарні режими сьогодні є більш поширеними у реально-
му політичному процесі, аніж ліберальні автократії (Г. О’Доннелл та  
Ф. Шміттер називають їх таким терміном, як dictablanda) та ілліберальні 
демократії [513, 661] (Г. О’Доннелл та Ф. Шміттер називають їх терміном 
democradura). У такому випадку (в зрізі дослідження субнаціональної 
демократії) вагомим є концептуальне визначення ліберальної демократії 
(ліберальну демократію значною мірою означено у попередніх розділах по-
сібника). По-перше, це такий тип політичного режиму, в якому провідні 
державні позиції заповнюються на підставі прямих чи опосередкованих 
оспорюваних виборів, у якому державна влада розділена між різними 
гілками, які контролюють одна одну й обмежені через дію конституції 
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або вплив політичних і громадянських прав, а також ліберальних свобод. 
Графічно (з вимогою більш чіткого визначення – на основі вимірів та 
субвимірів/підвимірів) це відображено на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Логіка конструювання елементів ліберального демократичного режиму

У цій моделі кожний підвимір закінчується окремими компонентами, 
а також підкомпонентами. Своєю чергою усі компоненти закінчуються 
окремими варіантами операціоналізації на основі окремих індикаторів, 
які свідчать про політичний режим. Згідно з моделлю К. Гервасоні, вар-
то виокремлювати такі логічні зв’язки у контексті виділення операціо-
налізаційних атрибутів субнаціональних режимів: 1) доступ до влади:  
а) “включеність” (ефективне право голосу, ефективне право балотуватись 
на посади [438]); б) “оспорювання” (чесність виборів, кампанії, електо-
ральних актів та підрахунку голосів; свобода самовираження опозиційних 
лідерів, критичних та інших журналістів, політичних ЗМІ, державних 
службовців, населення загалом; свобода формування чи приєднання до 
організацій, зокрема до політичних партій); в) “ефективність” (невибор-
них локальних органів влади та виборних локальних органів влади)1; 
2) розпорядження владою: а) “інституційні обмеження” (контекст стри-
мувань і противаг у площині діяльності локальних легіслатур, судових 

1  Ф. Шміттер та Т. Л. Карл зауважують, що головною умовою демократії є те, 
що виборні посадові особи не підпорядковані невиборним. Тому у визначенні та прак-
тичній реалізації демократії вкрай важливо брати до уваги те, що А. Хаденіус назвав 
“ефективними виборами” [617].
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органів (локальних/національних), органів горизонтальної підзвітності 
[485], правлячої партії, коаліції/більшості); б) “ліберальні права”1 (сво-
бода самовираження й альтернативної інформації; особистісні свободи 
на безпеку та альтернативний спосіб життя, різні академічні свободи, 
конфіденційність); в) “незалежне громадянське суспільство” (різні еко-
номічні організації; наявність автономних профспілок і бізнес-структур; 
різні неприбуткові організації, зокрема церковні/релігійні, політичні/
неурядові та захисту прав людини). Виокремлення цих маркерів й ін-
дикаторів відбувається через зіставлення спільних і відмінних атрибу-
тів демократії в ідеях різних науковців. Ті ідеї, які найбільш вживані 
(цитовані), означено як головні (саме тому їх виділено). Наприклад,  
С. Майнверінг, Д. Брінкс та А. Перез-Лінан виокремлюють такі важливі 
умови демократії [544]: вільні/справедливі змагальні вибори, включене 
громадянство, громадянські свободи, політичні права, урядування ви-
борними владними структурами. К. Гервасоні поглибив цей перелік умов 
демократії інституційним наповненням.

Перевірка запропонованих індикаторів та маркерів щодо різних країн 
аналізу (у світі чи в регіоні) результує визначення того, до яких полі-
тичних режимів (зокрема на національному рівні) вони належать. Утім, 
можливе виокремлення ідеальних типів політичних режимів, а також їх 
“амальгам” – гібридних режимів. У спрощеному форматі запропоновану 
кореляцію зображено на рис. 7.22.

1  Індивідуальні ліберальні свободи інколи вважають додатковим (третім) виміром 
демократії згідно з моделлю Р. Даля. Нагадаємо, що два ініціальні виміри демократії/
поліархії Р. Даля – це змагальність/конкуренція та здатність оспорювати політичні 
рішення/політична участь. Загалом, згідно з зауваженням Л. Даймонда та Л. Морліно, 
треба виокремлювати такі форми/вияви ліберальної свободи: персональні свободи, без-
пека, приватність, свобода думки, вираження та інформації, свобода віросповідання, 
свобода зібрань, асоціацій та організацій (у тім числі політичних), свобода рухів і вибору 
місця проживання, право/свобода правового захисту та належної правової процедури.

2  Оскільки сьогодні тоталітаризм у класичному розумінні не репрезентовано (а 
посттоталітарні випадки трактуємо як авторитарні у межах коцнепту автократії), то 
запропоновано схему у дихотомічному варіанті (авторитаризм і демократія у межах 
конструкту “автократія–демократія”). Концепт гібридного режиму не порушує дихото-
мії, бо не завжди вважається самостійним різновидом політичного режиму (принаймні 
не у всіх типологіях і таксономіях). Запропонована логіка частково кореспондується 
з іншою дихотомією – розподілом усіх режимів на електоральні та неелекторальні. У 
такому підході гібридний політичний режим не ідентичний авторитарному режимові. 
Саме тому гібридизацію трактують як процес і стан, які функціонують незалежно від 
авторитаризму. Тим не менше, Дж. Дуразо Херманн трактує гібридизацію по-іншому: 
це процес, який змінює інституційну структуру субнаціональної політії без визначення 
“авторитарного характеру”. Тому гібридизація – це стабілізуючий процес, внутрішній 
щодо субнаціонального авторитаризму. За такою логікою гібридний режим – це авто-
ритарний режим. Це значною мірою відтворює підхід С. Левіцькі та Л. Вея.
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Для того, щоб відповісти на питання про конкретний різновид суб-
національного політичного режиму (визначити політичний режим за 
допомогою “прикметників”), треба визначити те, який із підходів ви-
користовують для аналізу субнаціональних режимів – об’єктивний чи 
суб’єктивний (оскільки їхні компоненти можуть суттєво відрізнятись). 
Проте у будь-якому випадку саме так відбувається трансформація “систе-
матизованого концепту” в площину його прямих індикаторів. Зупинимось 
більш детально на аналізі об’єктивних (електоральних та інституційних) 
вимірів субнаціональної демократії (і загалом субнаціональних режимів). 
Перевага їхнього застосування полягає у тому, що вони є очевидними 
та доступними, потребують лише мінімальної участі дослідника в їхній 
інтерпретації (саме тому є надійними). Проте вони, здебільшого, є по-
єднанням “вузьких”/мінімалістських складників та аспектів політичних 
режимів, а тому інколи не проводять досконалої надійності/валідності.

К. Гервасоні на підставі конструювання об’єктивних індикаторів 
запропонував так званий “індекс субнаціональної демократії”1. Індекс 
сконструйовано на двох ключових вимірах демократії, для яких доступні 
дані: 1) здатність оспорювати будь-які політичні рішення; 2) інституційні 
обмеження влади (але у випадку можливості отримання даних доцільно 
також оперувати виміром прав людини; наприклад, можна кількісно 
аналізувати випадки порушення прав людини, а також їхню склад-
ність). Індикаторами здатності оспорювати політичні рішення є такі: 

1  К. Гервасоні розуміє результати проектів “Політія” та “Свобода у світі” як 
суб’єктивні. Підставою такого трактування їхніх особливостей, методик і висновків 
є нейтральне зауваження про те, що вони засновані на вимірюванні процесів через 
застосування інформованих та/чи дослідних свідчень про деякі “суб’єкти”. Іншими 
словами, йдеться про застосування індикаторів на підставі наукового сприйняття тих 
чи інших політичних інститутів і процесів

Рис. 7.2. Логіка взаємодії класифікацій політичних режимів
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оспорювання рішень виконавчої та законодавчої влади, конт роль право-
наступництва (чи наступництва) регіональної/субнаціональної влади. 
Індикаторами концентрації й обмеження влади є законодавчий контроль 
і часові обмеження.

Здатність оспорювати політичні рішення проявляється в плюралізмі 
думок та ідей. У зрізі становлення політичної демократії це відображається 
в площині та під час електоральних кампаній. Річ у тім, що “енергійні” 
виборчі змагання ведуть до вищих рівнів національних/субнаціональних 
представництв [385, 505]. Оспорювання рішень виконавчої влади – це 
ступінь того, наскільки реальними є шанси опозиції на перемогу над 
правлячою партією чи виборною посадою глави виконавчої влади у тій 
чи іншій субнаціональній одиниці (губернатор чи мер). Іншими словами, 
це проста частка голосів, отриманих правлячою партією чи коаліцією на 
виборах (першому турі) глави виконавчої влади на місцях (в унітарних 
країнах дуже часто губернаторів на посади призначають із національного 
рівня урядування, оскільки їх вважають “проекцією” виконавчої влади; у 
цих випадках їхній аналіз неможливий: натомість проводять аналіз виборів 
мерів у містах, які є центрами субнаціональних одиниць, що піддаються 
дослідженню). Чим вищий відсоток підтримки правлячої партії або ко-
аліції, тим менша можливість опозиції оспорювати рішення виконавчої 
влади. Додатковим кількісним показником здатності оспорювати рішення 
виконавчої влади є індекс ефективної кількості партій: але стосовно нього 
повинна діяти обов’язкова вимога – вибори повинні бути змагальними1. 
Демократія ставить вимогу про те, що повинна існувати опозиція, яка має 
шанс на представництво в уряді за результатами виборів2.

1  Пояснення цієї вимоги дуже просте. Наприклад, розраховуємо ефективну кіль-
кість парламентських партій для системи з гегемоністською/домінуючою партією 
та двопартійної системи за умови, що до парламенту проходять у першому випадку 
чотири партії, а в другому – дві. Нехай у першому випадку це партії А (67 % голосів 
виборців), B, C, D (по 11 %), а в другому випадку – партії A (52 %) і B (48 % голосів 
виборців). У першому випадку ефективна кількість партій 2,06, а в другому – майже 
2,0 (результати різних партійних систем майже однакові). А це означає, що ефектив-
на кількість партій не повною мірою свідчить про здатність ефективно оспорювати 
рішення влади. Дослідники майже завжди зауважують, що країна, в якій одна і та ж 
провладна/урядова партія постійно отримує понад 60–70 % мандатів/голосів виборців, 
не є демократичною (або значно менш демократичною).

2  А. Пшеворські з цього приводу зауважує, що “демократія – це система, в якій (чинні 
владні) партії зазнають поразки на виборах”. В емпіричному вимірі жодна країна, де партія 
отримує 60 % голосів виборців двічі підряд, не є демократичною. Схожі положення про спі-
віснування електоральної гегемонії та демократії вважають типовими у порівняльній полі-
тології. Наприклад, Р. Даль у конструюванні індикаторів поліархії застосував межу у 85 %  
мандатів, контрольованих однією партією, як бар’єр диференціації змагальних і част-
ково змагальних виборів та виборчих систем. Р. Гастіл використовує умову про те, що 
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Оспорювання рішень законодавчої влади – частка голосів, отриманих 
правлячою партією чи коаліцією на виборах (першому турі) легіслатури 
на місцях (в окремих субнаціональних одиницях). У випадку двопалатних 
легіслатур потрібно брати до аналізу провідну палату (це майже завжди 
нижня палата).

Контроль правонаступництва (наступництва) субнаціональної 
влади – показник того, чи чинній владі (партії, коаліції, особі тощо) 
вдається зберегти свої позиції за результатами чергових і позачергових 
виборів. Зазначений індикатор найкраще кодувати так: 1) “низький 
контроль правонаступництва” (“0” балів), тоді коли певна аналізована 
владна позиція (до виборів) перейшла в руки опозиції (за результатами 
виборів); 2) “середній контроль правонаступництва” (“1” бал), тоді коли 
певна владна позиція (до виборів) змінена позицією особи або ж партії, 
яких однозначно не можна вважати як партнерів попередньої особи чи 
партії/коаліції (після виборів); 3) “високий контроль правонаступництва” 
(“2” бали), якщо певна аналізована владна позиція (до виборів) є переоб-
раною однаковою особою чи партією/коаліцією або їхнім прямим сателі-
том/союзником (після виборів). Оцінки відображають ідею, що партійна 
зміна влади і, меншою мірою, чергування всередині правлячої партії/
коаліції, швидше за все, свідчать про більш високий рівень демократії, 
аніж безперервний контроль тієї чи іншої (у цьому випадку субнаціо-
нальної) посади однією людиною або партією. Згодом К. Гервасоні дещо 
модифікував зазначений індикатор і почав іменувати його “ротацією у 
виконавчій владі”; тим не менше, ступені означення ротації не змінено.

Законодавчий контроль – це частка мандатів у парламенті (або ж його 
провідній палаті), яка зайнята членами партії/коаліції, яка перебуває 
при владі (у виконавчих структурах на відповідних рівнях аналізу) за 

якщо будь-яка група чи лідер регулярно отримують 70 та більше відсотків підтримки 
електорату, то це свідчить про “слабкість опозиції та ймовірну наявність недемокра-
тичних бар’єрів”. З таким висновком цілком погоджується Т. Ванханен. М. Альварез,  
Х. А. Чейбуб, Ф. Лімонгі та А. Пшеворські використали більш просте пояснення: 
країни, в яких одна партія отримує переважну частину мандатів, ймовірно, не мо-
жуть бути демократичними. Загалом очевидно, що використання результатів виборів 
у визначенні рівня демократії засноване на очікуванні, що країна є недемократичною 
або менш демократичною, якщо одна партія отримує переважну частку голосів чи 
мандатів або одна партія регулярно отримує абсолютну парламентську більшість і 
посаду президента. Така кореляція електоральних успіхів опозиційних та урядових 
(владних) партій у науці отримала назву “ефект-індикаторів” (англ. effect-indicators). 
Найцікавіший той момент, що інституційна/електоральна змагальність/конкуренція 
корелює з реальними показниками демократії, зокрема з процесом забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина, а також із “чутливістю”/здатністю політичної системи 
реагувати на національному/субнаціональному рівні.
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результатами виборів. Значною мірою цей індикатор унаслідує здатність 
оспорювати рішення законодавчої влади, проте він також залежить від 
частково ендогенних виборчих правил і процедур, які мають місце в ракур-
сі забезпечення більшості на різних рівнях діяльності парламентів [405].

І, нарешті, часові обмеження – це детермінанта того, що в менш 
демократичних субнаціональних одиницях посадовці (губернатори чи 
мери тощо) домагатимуться успіху в реформуванні вагомих сфер у кон-
тексті вертикальної підзвітності регіонів щодо національного політичного 
режиму (це особливо актуально в контексті саме федеративних держав, 
субнаціональні одиниці яких мають власні конституції). Цю змінну по-
трібно кодувати так: 1) “0” балів, якщо існує заборона на безпосереднє 
переобрання посадовців (губернаторів чи мерів тощо); 2) “1” бал, якщо 
є дозвіл лише на одне безпосереднє переобрання; 3) “2” бали, якщо є 
можливість переобрання посадовця на два терміни; 4) “3” бали, якщо не 
визначено лімітів з приводу часових обмежень перебування на конкрет-
них посадах однакових людей. Згодом учений запропонував зазначений 
індикатор субнаціональних режимів іменувати “ймовірністю чергування/
альтернації при владі”. У прямому розумінні, це кількість випадків, про-
тягом яких політична партія чи коаліція, яка здійснює виконавчу владу, 
послідовно вважається переобраною за результатами виборів. У цьому 
випадку було застосовано інтервальну шкалу оцінювання альтернації: 
якщо партія/коаліція не була переобрана – альтернація дорівнює “1” 
балу; якщо переобрані одного разу – “0,66”; якщо двічі – “0,44”; якщо 
тричі – “0,22” бала і так далі. Відповідно, якщо збільшується кількість 
випадків послідовного переобрання владної партії, то ймовірність аль-
тернації у владі прямує до нуля, а рівень демократії зменшується.

Згодом К. Гервасоні доповнив аналіз інституційних обмежень влади 
на рівні субнаціональних одиниць “простими індикаторами демокра-
тичних інституцій”. У такому випадку відбулось звернення до трьох 
маркерів, які безпосередньо свідчать про електоральну демократію (за 
прикладом М. Альвареза, Х. А. Чейбуба, а також Ф. Лімонгі й А. Пше-
ворські): 1) вибори глави виконавчої влади на субнаціональному рівні; 
2) вибори легіслатури (її нижньої палати) на субнаціональному рівні; 
3) факт участі у виборах більше, ніж однієї партії (партію у цьому ви-
падку трактують як незалежний список кандидатів, які представлені 
електорату). У моделі виведено три групи індикаторів субнаціональних 
режимів: 1) виконання обов’язкових (мінімальних) демократичних 
процедур; 2) виконавча змагальність; 3) законодавча змагальність. Усі 
отримані результати (бали) (а їх запропоновано у різних шкалах) під-о у різних шкалах) під- у різних шкалах) під-
дають агрегації – після цього отримують об’єктивний висновок про 
рівень субнаціональної демократії.
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Також К. Гервасоні запропонував (на прикладі Аргентини) розра-
ховувати так званий “суб’єктивний” підхід в аналізі субнаціональних 
політичних режимів. Для його проведення вчений застосував експертні 
думки у кожній субнаціональній одиниці з приводу 146 питань. Потім 
він підсумував їх згідно з запропонованими підвимірами та вимірами і 
звів або не звів до представницької ліберальної демократії. Аналогічно 
може проводити порівняльний аналіз будь-який науковець на підставі 
своїх власних методик і розрахунків, головно, щоб вони ґрунтувались на 
достовірній і перевіреній інформації. Крім того (що очевидно з особли-
востей компаративістики), будь-який розрахунок (особливо політичних 
режимів) має бути цілком валідним (чи дійсним), надійним, об’єктивним, 
порівнюваним, відносно невимогливим (а також простим), динамічним 
(щоб його можна було розширювати) [475]. 

Розглянемо кілька підходів (у часовій послідовності їхнього виникнен-
ня) щодо оцінювання субнаціональних політичних режимів (здебільшого 
їх було створено для перевірки гіпотези про субнаціональну демократію). 
Оперуватимемо провідними дослідницькими індикаторами та маркерами.

У 2000 р. А. Ернандез Вальдез зробив порівняльний аналіз субнаціо-
нальної демократії в 31 штаті у Мексиці впродовж 1989–1997 рр. Дос-
лідник використав модифіковане мінімалістське трактування локальної 
демократії через залучення елементів представництва та громадянських 
прав. Основними вимірами дослідження стали змагальність/здатність 
оспорювати політичні рішення, представництво, а також громадянські 
права. Вчений виокремив п’ять індикаторів субнаціональної демокра-
тії: 1) ефективна кількість електоральних партій (на підставі дихото-
мічного аналізу); 2) перемога опозиційної партії (у випадку Мексики 
йшлося не про �RI, Революційну інституційну партію) на виборах 
посади губернатора; 3) ефективна кількість партій у парламентах/ле-
гіслатурах (на підставі дихотомічного аналізу); 4) кількість порушень 
громадянських прав на 100 тис. населення субнаціональної одиниці;  
5) кількість рекомендацій спеціалізованого органу захисту прав людини 
у конкретній одиниці субнаціонального аналізу. А. Ернандез Вальдез 
назвав свою методику “порівняльним індексом локальної демократії”. 

У 2004 р. К. Бір та Н. Мітчелл на основі аналізу штатів Мексики 
запропонували гомологічну модель “індексу локальної поліархії”. Вона 
зосереджена на аналізі різноманітних електоральних вимірів демократії 
(крім того, дослідники ввели й так званий “соціальний” вимір демократії, 
який проявляється у контексті соціального капіталу; проте ми його не 
аналізуємо, оскільки більшість досліджень демократії на національно-
му рівні він його уваги не брала) на підставі таких вимірів, як участь і 
змагальність (відповідно до моделі Т. Ванханена). Було запропоновано 
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два головні індикатори субнаціональної демократії: 1) явка виборців, 
поділена на все населення субнаціональної одиниці; 2) частка голосів 
опозиційної партії/партій (або, навпаки, частка голосів за владну партію/
коаліцію). Зрозуміло, що запропонований індекс є інтервальним і муль-
типлікаційним (на підставі процедур множення індикаторів). У 2006 р.  
дослідники апробували свою методику для аналізу 25 штатів і двох те-
риторій в Індії, проте теоретичних змін помічено не було. 

У 2007 р. А. Боргес, досліджуючи специфіку більшості штатів Бра-
зилії (21 з 27), запропонував “індекс електорального домінування” у 
1982–1998 рр. Електоральне домінування визначено як ступінь превалю-
вання конкретної партійної машини, тобто як ступінь того, як політична 
система (національна чи субнаціональна) наближена до ситуації домі-
нування “однопартійної (однієї партійної) машини”. Чим вищий індекс 
електорального домінування, тим вища ймовірність того, що в системі 
задіяно саме “домінуючу машину”, а також, що обмежено електоральну 
конкуренцію, та навпаки. Для розрахунку індексу варто застосовувати 
три індикатори: 1) відсоток голосів від повної кількості виборців, від-
даний за партію губернатора (у випадку мажоритарних систем абсолютної 
більшості до уваги беруть результат першого туру); 2) частка мандатів у 
парламенті/легіслатурі, контрольована партією губернатора; 3) частка 
часу (або так званий індекс політичної тривалості) від максимально мож-
ливого для певного проміжку, коли губернатор заміщується за резуль-
татами виборів особисто чи однопартійцем або ж самостійно вважається 
переобраним (прораховувати варто або кілька послідовних виборів, або всі 
вибори у певному періоді часу). Очевидно те, що розрахунок інтерваль-
ний, адже індикатори пропонують конкретні кількісні показники. Для 
їх зведення до спільного знаменника використовують факторний аналіз. 

Одним з основних припущень в основі індексу електорального доміну-
вання є те, що за умов незначної/низької змагальності політичних партій 
у певній субнаціональній одиниці відбувається втілення на практиці за-
лежності на доступ до політичних ресурсів патронажу та клієнтелізму з 
боку виконавчої влади на місцях. Тут опозиція слабка та кооптована в 
правлячу політичну партію або коаліцію (або слабка та некооптована в 
процеси здійснення влади). Тим не менше, зростання індексу політичної 
тривалості не обов’язково свідчить про сформованість “політичної маши-
ни”, у якій влада завжди заснована на контролі за державними ресур-
сами. З цього приводу С. Деспозато зазначає, що опозиційні політичні 
партії традиційно менш згуртовані і більш схильні до кооптації з вико-
навчою владою у менш розвинених субнаціональних одиницях. У такому 
контексті виконавча влада (її керівники) може скористатися контролем 
над ресурсами для проведення патронажу електорату, а це становитиме 
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підставу для того, щоб трактувати такі стратегії як зразки “політичних 
машин”. З огляду на це, не дивно, що політична тривалість посадовців 
на посадах створює умови самостійного посилення системи, оскільки 
контроль домінування у коаліціях з приводу патронажу протягом довгого 
проміжку часу збільшує витрати від перебування в опозиції, тим самим 
сприяючи кооптації опозиції та влади. Один із потенційних результатів 
такої динаміки – формування домінуючої (а зовсім не однопартійної) 
партійної машини. Формування таких зразків відбувається у зрізі па-
ралельного зростання індексу політичної тривалості та парламентської/
легіслатурної сили партій, на які опирається виконавча влада у певній 
субнаціональній одиниці. Проте навпаки, якщо у системі відбувається 
постійне чергування при владі, партія лідера виконавчої гілки влади у 
легіслатурі переважно має меншість.

На основі обрахунку (штатів у Бразилії) А. Боргес виокремив чотири 
“ідеальні” (у веберівському розумінні) типи субнаціональних політичних 
режимів: 1) “домінуючі партійні машини”; 2) “олігархічна фракціона-
лізація”; 3) “зрощений (англ. coalescent) плюралізм”; 4) “конфліктний 
плюралізм”. Розглянемо їхні атрибути більш детально. У домінуючих 
партійних/політичних машинах через вплив певних партійних босів 
відбувається сповільнення демократизаційних процесів, політичної фраг-
ментації та інтенсифікації електоральної змагальності. Для цих систем 
властива низька соціальна концентрація влади, обмежений доступ опо-
зиції до прийняття рішень і регульований тип політичної конкуренції. У 
цих системах контроль над спектром різних політичних стимулів суттєво 
централізує владу в руках “босів” у політичних машинах. Політичну 
машину загалом найкраще характеризувати природою обов’язкової на-
явності (або бінарності) лідерів та послідовників. На відміну від дисци-
плінованих та ідеологічних партійних організацій, які виникли в деяких 
європейських країнах (особливо в Західній Європі), головним прийомом 
координації у “політичних машинах” є партикулярні нагороди, які розпо-
діляються між членами і послідовниками такої “машини”. Замість того, 
щоб слідувати ідеологічним принципам, партія, яка забезпечує партійну 
машину, переймається переважно забезпеченням посадами своїх лідерів 
і розподілом доходів тих, хто працює на цю “машину”. Тому феномен 
“домінування” у партійній машині, за словами А. Боргеса, передбачає 
ситуацію, коли однакова політична партія/група має стійкий та цен-
тралізований контроль за виконавчою та законодавчою гілкою влади у 
субнаціональній одиниці (або на рівні держави), розширює вертикальні 
та ієрархічні елементи управління інших партій/груп в різних органі-
заціях й інститутах, загалом у політичному процесі.

Олігархічна фракціоналізація передбачає сценарій, коли політична 
тривалість (спадкоємність) від авторитарного до громадянського/ци-
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вільного правління/режиму не веде до формування єдиної домінуючої 
політичної машини, незважаючи на те, що відбувається збереження 
системи обмеженої політичної конкуренції (у тім числі електоральної 
змагальності). Циркуляція й оновлення еліти у таких системах залежні 
від зміни конструктів коаліцій та систем конфліктів, які пов’язані з 
тими або іншими конкуруючими групами, які мають різних політичних 
“босів”. Регульований характер змагальності у цих режимах фактичний, 
бо доступ до владних посад тут також має фактично контрольний вияв –  
на основі конкуренції олігархії. Спільними рисами для режимів доміну-
ючих політичних машин й олігархічної фракціоналізації є обмеження 
сфери політичного конфлікту, що проявляється у контролі за допомоги 
клієнтелізму, патронажу та корпоратизму, значних обмежень ефективної 
політичної змагальності. Якщо ці особливості подолано, то помітними 
стають позитивні атрибути політичного конфлікту, посилення електо-
ральної конкуренції й поширення конкуруючих структур.

На основі цього формуються режими, у яких репрезентовано декілька 
чи багато партійних/політичних “босів”. Це призводить до “політичної 
роздробленості”, а також до інтенсифікації електоральної конкуренції. 
Це становить причину плюралізації того чи іншого політичного режиму. 
У цьому вимірі плюралізм варто розуміти як ситуацію, коли можливості 
силової лімітації та контролю сфери політичного конфлікту є низькі вна-
слідок поширення змагальності між політичними організаціями, які є по-
рівняно автономними одна від одної. Рисами цих режимів є конкурентні 
вибори, фрагментація еліти й порівняно слабкі керівники (представники 
виконавчої влади). Перший різновид цих режимів – “конфліктний плю-
ралізм”. Це ситуація організації політичної та іншої конкуренції вздовж 
достатньо чіткого ідеологічного спектра, її кореляції з суттєвою полі-
тичною фрагментацією. Тут часто властиве чергування при владі різко 
протилежних ідеологічних блоків. Розбіжності і фрагментарний характер 
системи відображає всю широту сфери політичного конфлікту, оскільки 
представники влади повинні вести переговори з безліччю конкуруючих 
організацій для реалізації власної політики.

Другий різновид – “зрощений плюралізм”. Він відрізняється від “кон-
фліктного плюралізму” більш низьким рівнем конфліктів у середовищі 
політичної еліти. Хоч ці політичні режими також відображають принцип 
поділу влади, поведінка еліти у них більш злита. А це призводить до 
більш широких можливостей торгу та формування коаліцій. Застосову-
ючи термінологію Дж. Сарторі, очевидно, що конкуренція у цих режи-
мах характеризується доцентровими тенденціями, коли партії прагнуть 
зайняти центральну ідеологічну позицію, а не апелювати до крайнощів 
ліво-правого спектра.
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Домінуючі партійні машини є найменш змагальними та найбільш 
електорально домінуючими і політично тривалими. Конфліктний плю-
ралізм найбільш змагальний і найбільш поляризований. Інші ідеальні 
типи займають проміжне положення. Загалом електоральне домінування 
зменшується від домінуючих партійних машин до моделі конфліктного 
плюралізму. Політична тривалість же зменшується у такому напрямі: 
домінуючі політичні машини, олігархічна фракціоналізація, зрощений 
плюралізм та конфліктний плюралізм. За даними А. Боргеса, найчастіше 
зростання електорального домінування відбувається у найменш розвине-
них/урбанізованих локальних одиницях. 

У 2008 р. Е. Голдберг, Е. Віббелс та Е. Мвукієхе проаналізували 
локальну демократію у 50 штатах США впродовж 1929–2002 рр. Учені 
використали просту методику на підставі трактування змагальності елек-
торального середовища – тобто ступеня, до якого вибори губернаторів є 
змагальними. Для цього вжито два маркери аналізу: 1) “електоральний 
запас” перемоги на виборах губернатора; 2) частка голосів, віддана за 
чинного губернатора. У цьому випадку задіяно інтервальний розрахунок 
змагальності електорального середовища.

У 2010 р. (на противагу згаданій методиці К. Гервасоні) запропоно-
вано аналіз 24 провінцій в Аргентині (1983–2006) та 32 штатів у Мек-
сиці (1997–2006). Його провела А. Гірауді. Цікаво, що у цьому випадку 
застосовано механізм, який варто іменувати “субмінімальним аналізом 
субнаціональної демократії”. Його головними вимірами є такі: 1) явка 
виборців; 2) змагальні виконавчі та законодавчі вибори; 3) прозорі ви-
бори. З індикаторів субнаціональної демократії було виокремлено сім: 
1) кількість змін керівників виконавчої влади, проведених впродовж 
існування певного субнаціонального режиму; 2) кількість змін керівної 
партії виконавчої влади впродовж існування конкретного субнаціональ-
ного режиму; 3) ефективна кількість партій під час виборів губернатора; 
4) “електоральний запас” перемоги на виборах губернатора; 5) ефективна 
кількість партій у процесі виборів певної субнаціональної легіслатури;  
6) відсоток місць, зайнятий у легіслатурі партією/коаліцією губернатора; 
7) відсутність або наявність постелекторального конфлікту.

Підхід похідний від “концепту якості демократії”. Хоча не варто з 
однозначністю підходити до його трактування, проте потрібно виводити 
деякі ключові складники ефективності чи неефективності політичного 
режиму (про ефективність демократії йшлось у попередньому розділі). З 
огляду на це, звертаємось до здогадів С. Маззуки і Г. Мунка про те, що 
“політику демократичної якості” інтерпретують на підставі двох концеп-
туальних складників: мінімальне процедурне визначення демократії (на 
основі свобод і прав людини, вільних та чесних виборів, універсального 
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виборчого права, які зводять до площини “доступу до політичної вла-
ди”); клієнтелізм, патронаж, корупція, низький рівень горизонтальної 
та соціальної підзвітності, партикулярний розподіл суспільних благ, 
які прямують до виміру “здійснення політичної влади”. Два виміри за 
суттю становлять розрізнені процеси, які не можуть бути поєднані – два 
відокремлені випадки інституційної структури держави, які потрібно 
аналізувати роздільно. Перший стосується правил і процедур, за якими 
громадяни та політики можуть отримати контроль за державними поса-
дами. Другий натомість звернуто до набору інституцій, через які ведеться 
регулювання управління державними ресурсами та політичною владою. 
Зазначена логіка призводить до того, що варто виокремлювати субна-
ціональні політичні режими та субнаціональні адміністрації (проекції 
державних адміністрацій). У цьому контексті модель можна зобразити 
так (рис. 7.3).

З огляду на це, зрозуміло, що політичний режим (у тім числі суб-
національний) – це набір правил та процедур, які регулюють доступ 
громадянського суспільства до державної влади. У цьому контексті від-
бувається апелювання до процедурного підходу Й. Шумпетера. Втім, мож-
ливе виокремлення двох типів “процедурної демократії” – “мінімальної” 
та “субмінімальної” [575] (вони можуть відбуватись на національному 
й субнаціональному рівнях). Про мінімальну йшлось у попередніх роз-
ділах (стосовно національного рівня аналізу), а також у межах підходу  
К. Гервасоні. Про субмінімальну конструкцію йтиметься далі. Субмі-
німальність полягає у тому, що уможливлено виключення окремих 
(зазвичай недоступних для аналізу) елементів – маркерів/індикаторів 
(зокрема з приводу забезпечення прав людини та громадянина, а також 
в площині можливості виборних посадовців втілювати реальні повнова-
ження), – проте вони, у своїй більшості, іншими підходами (в тім числі й 

Рис. 7.3. Концепт “доступу”/“здійснення влади” в субнаціональних одиницях
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“мінімальними”) описані як обов’язкові. Особливо це актуально у випадку 
субнаціональних одиниць у компаративному аналізі. У цьому випадку 
демократію трактують найбільш вузько – як режим, у якому тих, хто ви-
конує урядування (тобто керівників виконавчої влади на різних рівнях –  
національному/субнаціональному, – а також представників легіслатур), 
обирають на підставі змагальних виборів. Зрозуміло, що А. Гірауді до-
повнює підхід та визначення А. Пшеворські вимогою справедливих та 
чесних (“чистих”) виборів, а також модифікує шкалу оцінювання рівнів 
демократії (та інших політичних режимів). 

Загалом очевидно, що субнаціональна демократія вибудована на 
межі окремих двох векторів: 1) змагальні вибори; 2) справедливі (“чисті”) 
вибори. І саме у цій мірі демократія наближається до згаданого вище 
афоризму про те, що вона є “системою, у якій партії зазнають поразки на 
виборах”. Саме тому очевидно, що демократія має передбачати чергування 
при владі (“альтернацію”). Якщо застосовувати це бачення до провідних 
інститутів (на національному та субнаціональному рівнях), імовірно, що 
демократія передбачає змагальні вибори за посади у виконавчій та зако-
нодавчій владі, їх справедливі результати, а також чергування при владі.

Тим не менше, субмінімальний підхід до визначення й оцінювання 
демократії несе декілька небезпек, про які зазначають С. Майнверінг, 
Д. Брінкс та А. Перез-Лінан. Головна із них полягає у тому, що згідно 
такого підходу окремі авторитарні режими можуть бути прокласифіковані 
як демократичні. Пом’якшення небезпек має місце у випадку аналізу 
субнаціональних режимів у межах національної демократії. Річ у тім, що 
субнаціональні одиниці (на відміну від країн) – не повністю автономні 
територіальні утворення. Хоча деякі з них мають правові/конституційні 
прерогативи на встановлення та реформування своїх субнаціональних 
конституцій, проведення виборів та забезпечення діяльності основних 
інститутів, також правильно, що ці утворення є частиною національних 
режимів окремих країн. Проблему вирішуємо на підставі застосування 
згаданого вище концепту “доступу до влади”/“здійснення влади”: за-
садниче значення у ракурсі трактування субнаціональних режимів має 
саме “доступ до влади” (він може бути обмежений впливом національ-
них чинників з приводу “здійснення влади”, тому лише в цьому ракурсі 
відбувається порушення субмінімальної спрямованості оцінювання по-
літичних режимів демократичного типу).

З огляду на субмінімальне трактування субнаціональної демократії  
А. Гірауді запропонувала порівняльний аналіз на основі розширеного 
набору маркерів “доступу до влади”: змагальності (за виконавчі та за-
конодавчі/легіслатурні посади), чергування при владі та чесних/спра-
ведливих виборів. Це, якщо брати до уваги логіку Г. Гоертза, є “необ-
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хідною та достатньою умовою” структури субнаціонального режиму, 
у цьому випадку як демократичного. І навпаки, якщо деякі умови не 
виконуються, політичний режим не можна вважати демократичним (або 
таким, стосовно якого відбувається перевірка гіпотези). Така логіка про-
ведення аналізу передбачає виокремлення кількох рівнів дослідження: 
1) базового (політичний режим); 2) вторинного/допоміжного (на підставі 
субмінімальних вимірів політичного режиму: альтернації/чергування при 
владі, виконавчої змагальності, законодавчої змагальності, справедливих 
виборів); 3) індикаторного. В останньому випадку відбувається виокрем-
лення семи індикаторів, про які йшлося вище. Втім, їх запропоновано у 
прив’язці щодо вторинного рівня дослідження: 1) альтернація – на рівні 
глави виконавчої влади та політичних партій у певній субнаціональній 
одиниці1; 2) справедливі вибори – на основі оцінювання того, чи мав місце 
постелекторальний конфлікт2; 3) електоральна змагальність – на підставі 
ефективної кількості партій у легіслатурі та прив’язки до проурядових/
виконавчих посад (тобто того, який відсоток від мандатів у легіслатурі 
займають урядові партії чи коаліції); 4) виконавча змагальність – на 
основі визначення показників електорального запасу перемоги партії 
або кандидата3 та ефективної кількості партій4. Якщо хоча б один ви-

1  Розрахунки потрібно виконувати з огляду на модель А. Пшеворські, М. Альваре-
за, Х. А. Чейбуба та Ф. Лімонгі. Для вимірювання альтернації на рівні глави виконавчої 
влади беруть сумарний коефіцієнт обігу/зміни глав виконавчої влади у субнаціональних 
одиницях впродовж певного типу політичного режиму. Для вимірювання альтернації на 
рівні партій беруть сумарний коефіцієнт обігу/зміни партії/коаліції глави виконавчої 
влади впродовж певного типу режиму.

2  У цьому випадку потрібно зважати на декілька показників/атрибутів: факт на-
явності постелекторального конфлікту, тривалість, а також ефективність такого кон-
флікту. А. Гірауді у конструюванні індексу постелекторальних конфліктів використовує 
чотири варіанти: 1 – відсутність постелекторального конфлікту; 2 – постелекторальний 
конфлікт тривалістю менше одного тижня без людських і матеріальних жертв; 3 – по-
стелекторальний конфлікт тривалістю більше одного тижня (до місяця) з людськими та 
матеріальними жертвами й ув’язненнями; 4 – постелекторальний конфлікт тривалістю 
понад місяць, унаслідок чого були смертельні інциденти. 

3  Електоральний запас – це кількісна різниця між відсотками голосів, отриманих 
переможцем і переможеним (коли він зайняв друге місце). Електоральний запас може 
стосуватись різниці між окремими людьми та партіями/коаліціями.

4  Ефективна кількість партій (електоральних або парламентських) розрахову-
ється на підставі такої формули:

∑
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,                                          (7.1)

де N – це показник індексу ефективної кількості політичних партій; p – відсоток го-

лосів чи депутатських мандатів, які отримала політична партія на виборах; ∑ – сума 
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мір у цій моделі дорівнює нулю, тоді й вся модель дорівнює нулю. А це 
свідчить про відсутність демократії на певному субнаціональному рівні.

З огляду на це, А. Гірауді виділяє сценарії та типи субнаціональних 
політичних режимів. Сценарії зрозумілі – це наявність чи відсутність 
усіх обов’язкових вимірів та умов демократії. Якщо всі вони наявні, 
тоді йдеться про демократію; якщо всі вони відсутні, тоді йдеться про 
авторитаризм. Разом із тим, дослідниця виокремлює так звані “недемо-
кратичні режими” – це випадки, коли хоча б одна необхідна і достатня 
умова демократії не виконана. Ймовірне виділення слабких (або “некон-
солідованих”) демократій, коли всі умови виконуються незначною мірою 
(проте вони притаманні).

Паралельно з вимірюванням субнаціональних політичних режимів  
А. Гірауді запропонувала аналіз субнаціональних адміністрацій, які 
варто розуміти як набір інститутів, інституцій і правил, на підставі якого 
відбувається організація політичної системи (урядування) та визначення 
параметрів здійснення посадовцями політичної влади, яку на них по-
кладено у контексті їхніх повноважень. Як зазначено вище, здійснення 
політичної влади означає нисхідні відносини між державою і суспіль-
ством, у той час як політичний режим характеризує висхідні відносини 
між суспільством і державою. За логікою М. Вебера, можливе виокрем-
лення лінійного спектра наявних адміністрацій від патримоніальних до 
бюрократичних. Патримоніальні адміністрації наділені такими атрибу-
тами: 1) централізація влади в руках керівника чи правителя; 2) ерозія 
горизонтального контролю у різних сферах управління; 3) лімітація 
автономії громадян унаслідок генерації зв’язків лояльності/залежності, 
звичайно, через комплекс патрон–клієнтських зв’язків; 4) привласнен-
ня правителями чи керівниками державних коштів для власної вигоди;  
5) використання політичного впливу і публічних ресурсів для закріплення 

результатів усіх партій на виборах; n – це кількість партій, результати яких обрахову-
ються (стосується тільки тих партій, які провели своїх представників до парламенту); 
і=1 – позначення кожної партії, яка провела своїх представників до парламенту. Індекс 
запропонували 1979 р. М. Лааксо та Р. Таагепера. У 1991 р. його вдосконалив Ж. Молі-
нер. Загалом йдеться про “математичне віддзеркалення” голосів партій на виборах або 
відсотків мандатів партій у парламенті, на підставі чого уможливлено класифікувати 
партійні системи. Індекс відображає розмір електоральної підтримки, яку має кожна 
політична партія під час виборів. З огляду на це, теоретико-методологічне зауваження, 
очевидно, що можливі два варіанти визначення розміру електоральної підтримки: 1) на 
основі результатів виборів до парламенту (відсоток голосів, отриманих партією); 2) на 
основі показника чисельності депутатських мандатів, які отримують політичні партії 
за результатами виборів. Два показники досить часто відрізняються між собою (через 
неможливість забезпечити стовідсоткову трансформацію отриманих політичною партією 
голосів у відповідну частку мандатів). А тому вони можуть уточнювати один одного.
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позицій правлячої групи (наприклад, приховане фінансування партії і 
патронаж); 6) дискреційний і/чи партикулярний характер забезпечення 
суспільними благами (а не розподіл благ за заслугами тощо). Бюрокра-
тичні адміністрації у своїй більшості характеризуються тим, що у них 
відбувається розділення між персоною правителя і засобами управління, 
фінансовими організаціями тощо. Спрощуючи, варто зазначити, що у 
цьому випадку не помітно привласнення правителями і керівниками 
державних ресурсів. Патримоніалізм і бюрократія – це “ідеальні типи”, 
між якими у континуумі знаходяться відмінні реальні варіації субнаці-
ональних (чи національних) адміністрацій. На відміну від політичних 
режимів, адміністрації потрібно оцінювати на підставі так званого кон-
цепту “структури сімейної схожості”. Його суть зводиться до “правила 
про достатність аналізу без необхідних умовних вимог”. Це означає, що 
наявність певних компонентів чи їхня відсутність не свідчитиме про 
“факт дійсності” типу адміністрації, а про міру її втіленості на практи-
ці (наприклад, більше чи менше патримоніальна або ж бюрократична 
адміністрація тощо). 

Цікаву модель порівняльного аналізу субнаціональних політичних 
режимів (у контексті перспектив їхньої демократизації) запропонували 
російські дослідники Н. Петров та А. Тітков. Вона називається “індексом 
демократичності” і похідна від проектів “Свобода у світі” організації 
“Freedom House” та “Політія” (про які було згадано у попередніх роз-Freedom House” та “Політія” (про які було згадано у попередніх роз- House” та “Політія” (про які було згадано у попередніх роз-House” та “Політія” (про які було згадано у попередніх роз-” та “Політія” (про які було згадано у попередніх роз-
ділах). Ініціально методику запропоновано для якісного та кількісного 
аналізу рівня демократичності російських регіонів у 1991–2001 рр., 
однак її можна також застосовувати стосовно субнаціональних одиниць 
інших країн (а якщо модифікувати, тоді не тільки федеративних). Демо-
кратичність у проекті описано як “інтегральне вираження політичного 
клімату в країні, стану суспільства”. Вона не є одномоментна та одно-
планова, її не можна ні простежувати “неозброєним оком”, ні заміряти 
безпосередньо, можна лише оцінити. Уникнути помилок, зумовлених 
різним ступенем інформованості про ситуацію в регіонах, може допо-
могти шлях, в основі якого лежить значна деталізація оцінки, її роз-
членування на дробові складники1. 

Індекс передбачає виокремлення десяти індикаторів, які вимірюють-
ся у межах шкали від “1” (найменший рівень) до “5” (найвищий рівень) 
балів: 1) регіональний політичний устрій (баланс влад, їх виборність/
призначуваність, незалежність судів і правоохоронних органів, обмежен-

1  Так було проведено дослідження для періоду 1991–2001 рр. (так звана “базова 
оцінка демократичності”). Крім того, запропоновано поточну оцінку демократичності 
для періоду 2000–2004 рр. 
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ня/порушення прав громадянина); 2) відкритість чи закритість політич-
ного життя (прозорість та залученість до загальнонаціонального життя);  
3) демократичність виборів різних рівнів (наявність чесних і вільних ви-
борів на всіх рівнях, їх конкурентність, роль адміністративного чинника, 
у тім числі пряме втручання влади, судів тощо, наявність обмежень у 
реалізації активного й пасивного виборчого права та порушень на вибо-
рах); 4) політичний плюралізм (або наявність стабільних партій, фракцій 
у законодавчих зборах/легіслатурах, коаліцій на виборах та за їхніми 
результатами); 5) незалежність ЗМІ (роль у політичному житті та тиск з 
боку влади, читацька аудиторія); 6) корупція (“зрощування” економічних 
і політичних еліт, корупційні скандали); 7) економічна лібералізація 
(регіональне законодавство і правозастосувальна практика, скандали з 
приводу власності тощо); 8) громадянське суспільство (неурядові органі-
зації, референдуми та різні форми несанкціонованої “зверху” громадської 
активності, у тім числі мітинги, демонстрації, страйки тощо); 9) еліти: 
якість, відтворення/змінюваність (зміни лідерів за допомогою виборів та 
чи призводить це до демонтажу системи влади, різноманітність еліт, ді-
євість механізмів узгодження інтересів еліт); 10) місцеве самоврядування 
(наявність виборних органів місцевого самоврядування, їх активність і 
впливовість). За кожний індикатор треба виставляти оцінку в межах за-
пропонованої шкали. Саме в цьому проявляється значний суб’єктивізм 
цього (“експертного”) підходу російських науковців. 

Для виправлення суб’єктивізму Н. Петров та А. Тітков запропо-
нували також здійснювати так звану “інструментальну оцінку демо-
кратичності”. Її проводять на основі порівняльного аналізу виборів та 
електоральної поведінки (ознак мінімального концепту демократії). Ви-
бори фіксують головні параметри/ознаки демократичності: “загальний 
стан суспільства” та його політична активність, розвиненість інститутів 
громадянського суспільства, роль еліт і партій, адміністративний конт-
роль на виборах, поділ влади, правозастосувальна практика тощо. Такі 
розрахунки варто проводити один раз протягом виборів. Дослідники за-
уважують, що інструментальний індекс демократичності – математичне 
середнє арифметичне одинадцяти окремих індексів1. По суті в цій моделі 

1  Для Російської Федерації серед них запропоновано такі: 1) участь у думських 
(до нижньої палати парламенту) та президентських виборах; 2) участь у виборах глави 
виконавчої влади регіону (параметр не завжди доцільно застосовувати, особливо якщо 
мовиться про унітарні форми державного устрою); 3) конкурентність виборів до пар-
ламенту/нижньої палати парламенту (переважно найкраще брати до уваги вибори за 
партійними списками, а також доповнювати аналіз даними про ефективну кількість 
партій); 4) конкурентність на виборах глави виконавчої влади регіону (у випадку, якщо 
виконується “індекс 2”), яку також варто розраховувати на підставі ефективної кількості 
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поєднуються елементів індексів мінімальної (чи електоральної) демократії 
на національному та субнаціональному рівнях.

У 2011 р. було запропоновано ще одну модель аналізу субнаціональ-
них режимів. Її автором є Дж. Бехренд. Дослідниця виходить з того 
посилання, що більшість різних розвідок субнаціональних режимів від-
буваються з огляду на необхідність аналізу у межах національних демо-
кратій субнаціонального авторитаризму. Однак те, що певна субнаціо-
нальна одиниця менш демократична, не означає, що вона є авторитарною.  
Дж. Бехренд зазначає, що в основі її підходу (аналізу “нерівномірності 
демократії”) лежить концепт “закритої гри” (термін “гра” застосовано як 
метафору, бо він зовсім не стосується теорії ігор). Він пояснює формуван-
ня відносно/більше закритих та менше демократичних субнаціональних 
режимів у національних демократіях. Тут до уваги взято такі індикатори 
нерівномірності демократії, як роль політичних сімей, володіння засо-
бами масової інформації, контроль за доступом до можливостей ведення 
бізнесу й контроль життя у субнаціональній одиниці. Проте використано 
ідею політичної демократії, яку запропонували свого часу Г. О’Доннелл 
та Ф. Шміттер у праці “Перехід від авторитарного правління: попередні 
висновки про невизначені демократії”. Політичну демократію вважають 
реальністю, якщо виконуються вимоги: вільні/справедливі вибори, за-
гальне виборче право, широкий захист політичних прав і громадянських 
свобод. Якщо національна політична демократія зменшує свободу дій у 
субнаціональних одиницях, то відбувається лімітація демократії на міс-
цях. Саме так відбувається формування гібридних режимів.

Усі субнаціональні політичні режими варто поділяти, згідно з цією 
методикою, на три різновиди: субнаціональні демократичні, субнаціо-
нальні гібридні й субнаціональні авторитарні. Особливу проблему станов-
лять гібридні політичні режими, про які зазначено вище. Вони можуть 
стати результатами динаміки форм державного устрою й електоральних 
правил/законів тощо. Цікаво у цьому випадку, чому гібридні режими 
інколи є досить тривалими. Для позначення процесу перетворення де-
мократії або автократії в гібридний політичний режим застосовується 

кандидатів; 5) конкурентність на виборах глави виконавчої влади регіону (у випадку, 
якщо виконується “індекс 2”) з огляду на відрив переможця від свого конкурента;  
6) змінюваність глав регіонів за результатами виборів (за умови, що виконується “ін-
декс 2”); 7) голосування “проти всіх” на виборах глави регіону (у випадку, якщо ви-
конується “індекс 2”); 8) голосування “проти всіх” на виборах до парламенту/нижньої 
палати (найліпше за партійними списками) та на виборах президента; 9) голосування 
“проти всіх” на виборах до парламенту чи нижньої палати парламенту по одномандат-
них округах; 10) порушення на регіональних виборах; 11) порушення на федеральних 
(у випадку наявності таких) виборах у регіоні. 
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поняття “гібридизації”. Це наслідок того, що демократизація не є одно-
моментним кроком до нової рівноваги. А це означає, що інколи навіть 
попри прояви спалахів насильства політичні режими не стають відразу 
авторитарними, адже у них: проходять регулярні й справедливі вибори; 
є загальне виборче право, свобода висловлювань та публічних протес-
тів; існують опозиційні партії, які отримують значну кількість посад в 
органах законодавчої влади (в легіслатурах); не заборонено діяльності 
жодних інших партій; ЗМІ не є предметом цензури чи одностороннього 
контролю. Внаслідок цього політичний режим уважають легітимним, а 
те, що в ньому помітно окремі обмеження демократичних принципів, 
треба трактувати як зміщення режиму до гібридного варіанта. На ко-
ристь гібридності також свідчить той момент, що вибори не піддаються 
маніпуляціям, а опозицію не переслідують. Тобто принципово те, що 
гібридні режими не є авторитарними.

Тим не менше, гібридні режими не повною мірою і демократичні. 
Для позначення цих режимів Дж. Бехренд застосовує термін “режими 
закритих ігор”. Це такі локальні чи субнаціональні політичні режими, 
в яких сім’я чи обмежена група сімей домінує у політичному процесі 
на рівні субнаціональної одиниці (може відбуватись і в контексті всієї 
країни), контролюючи доступ до провідних владних посад, можливостей 
ведення бізнесу та засобів масової інформації. У контексті формування 
таких режимів у межах національних демократій атрибутами режимів 
закритих ігор є такі: 1) вільні, регулярні й чесні вибори; 2) проведення 
“сімейної політики” з приводу контролю владних посад; 3) контроль 
за засобами масової інформації; 4) контроль за можливостями ведення 
бізнесу; 5) контроль за розподілом державних ресурсів і клієнтелізм;  
6) контроль того, як функціонує судова система. У “закритих іграх” ін-
ституційні правила перебувають у становищі підпорядкування. “Сімейна 
політика” займає вирішальні позиції в контексті формування, розвитку й 
інституціоналізації політичних партій. Такі режими засновані винятково 
на риториці до популістських електоральних гасел: зокрема самі вибори 
відбуваються без маніпуляцій/справедливо. Виборці голосують за наявні 
“сім’ї” тому, що вважають це потрібним: у субнаціональних режимах 
“закритих ігор”, як правило, не є поширеними розвинені економічні 
структури, тому немає впевненості у тому, що невпливова опозиція у 
цьому випадку зможе зробити кращі “вчинки”, ніж потужна та відома 
“сім’я”. У таких режимах часто відбувається реформування виборчого 
й іншого законодавства, на підставі чого владі простіше легітимно за-
лишитись на посадах. І саме згода електорату є принциповим моментом 
дефініювання гібридних режимів у системах “закритих ігор”.

Відмінність таких політичних режимів від систем неопатримоніаліз-
му полягає у тому, що в останньому випадку відбувається запровадження 
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співіснування двох різних “логік легітимності”: традиційної та раціональ-
но-легальної (якщо слідувати типології М. Вебера). Натомість у режимах 
“закритих ігор” сім’ї не отримують здатності до їхнього збереження при 
владі на підставі “традиційних” причин, а лиш внаслідок того, що існує 
добре організована політична система зі стабільними інститутами, достат-
ньо структурованими політичними практиками, виборцями та судовими 
органами, що завжди підтримують їх (“сім’ї”). “Політичні сім’ї” важливі 
тому, що існує структура контролю, яка розвинута ними самостійно. 
Втім, “політичну сім’ю” розуміємо у цьому ракурсі як політичний, а 
не правовий конструкт. Сім’ям властиві такі атрибути, як соціальний 
престиж, політична й економічна влада. Тим не менше, їхні економічні 
ресурси можуть бути дуже гетерогенними. Незважаючи на домінування 
родинних зв’язків, можуть існувати мережі сім’ї, які долучають друзів 
та ділових партнерів. Такі “члени сім’ї” користуються повною довірою 
домінуючої частини сім’ї та діють як “розширена сім’я”. Цікаво інше: 
члени “політичної сім’ї” можуть формально належати до різних пар-
тій, вони можуть перебувати в правлячій групі, опозиції або ж різних 
фракціях. Структури у сім’ї змінюються залежно від різних атрибутів 
“закритої гри”. Примітно, що в окремих субнаціональних одиницях ці 
режими існують десятиліттями, переходячи від одного національного 
режиму до іншого (від одного різновиду демократичного до іншого, а 
також до авторитарного і навпаки). В інших локальних одиницях ці 
режими нетривалі – вони зазвичай переходять у демократичні режими 
(виняток становлять сценарії, коли національний демократичний полі-
тичний режим трансформується в авторитарний).

Для збереження таких режимів використовують чимало заходів: 
контроль з боку сімей можливостей ведення бізнесу (наближені до сім’ї 
бізнес-структури отримують “винагороди” від держави у формі економіч-
них контрактів; їхні керівники отримують державні посади і вирішують, 
які галузі промисловості отримують дотації, субсидії та звільняються/
обмежуються від податків); контроль ЗМІ (наближені до сімей агенції та 
структури посилено рекламують такі політичні режими; часто ці агенції 
перебувають у власності саме політичної сім’ї); контроль судової системи 
(судді зазвичай є членами сім’ї та належать до сімейної еліти). Тим не 
менше, контроль у режимах цього типу не є абсолютним, про що свідчать 
соціальні вибухи у багатьох випадках. Крім того, режими “закритих ігор” 
відмінні між собою: причина цього полягає у ступені та мірі контролю 
згаданих сфер державного та соціального життя. На те, як той чи інший 
режим цього типу функціонує, впливають такі чинники: залежність від 
державного фінансування, платоспроможність субнаціональної одиниці, 
сила політичних та інших організацій (зокрема партій), партійна фрак-
ціоналізація, політична історія тощо.



 409Субнаціональні політичні режими: визначення, типологія і порівняльний аналіз

Крім проаналізованих чинників, які впливають на становлення від-
мінних типів субнаціональних політичних режимів, варто виокремлю-
вати деякі вторинні атрибути. А. Хаденіус та Я. Теорелл визначають 
кілька чинників, які впливають на перспективи того, чи відбуватиметься 
розвиток демократії (у тім числі на рівні субнаціональних одиниць): 
внутрішні економічні/соціальні й міжнародні чинники. Т. Ланкіна до-
повнює перелік географічними чинниками. З економічних чинників по-
трібно виокремлювати (за різними підходами) модернізаційні (С. Ліпсет,  
Р. Берроу, А. Пшеворські), контроль ресурсного потенціалу, глобалізацію 
(Дж. Лондгрен та К. Пул, Дж. Сачс та А. Ворнен, М. Росс, Н. Рудра, 
Ф. Керні, С. Фіш та О. Чудрі). Із внутрішніх соціальних показників 
вплив мають культурні, етнічні, релігійні та інші соціальні інституцій-
ні чинники та/чи передумови, які можуть прискорити або сповільнити 
демократизацію (М. Вебер, П. Баер, Г. Веллс, Г. Алмонд і С. Верба,  
С. Хантінгтон, Т. Ланкіна і Л. Гетачев та інші). 

Серед вагомих висновків про перспективи демократизації звертаємось 
до таких: 1) демократизації сприяє протестантизм; 2) демократизацію 
блокує ортодоксальне християнство, іслам та буддизм; 3) етнолінгвіс-
тична й релігійна фракціоналізація сприяє колективному механізму 
прийняття рішень, а це приводить до демократизації та модернізації. 
З вагомих міжнародних чинників демократизації варто виокремлювати 
такі: участь у міжнародних організаціях, іноземна допомога, соціальний 
обмін тощо. Географічна детермінанта демократизації або автократиза-
ції проявляється на основі таких маркерів: географічна близькість до 
“центрів стимулювання чи пригнічення” демократії, довжина морських 
кордонів, доступ до судноплавних річок/морів, розміри держави, а також 
її ізоляція (певними чинниками географічного походження), доступ до 
природних транспортних артерій тощо.

Та це не єдині висновки, які застосовують для означення типу 
субнаціонального політичного режиму. Одну з моделей запропонував  
В. Гельман. У ній наголошено, що виділення типів субнаціональних ре-
жимів можна проводити на підставі комбінування конфліктів у системі 
зв’язків політичної еліти (субнаціональної та національної), результатів 
їх розв’язання та врегулювання, боротьби за здійснення політичної вла-
ди [471]. Окремі вчені (Дж. Кан, Т. Ланкіна, К. Матсузато, С. Солнік 
й інші) наголошують на позиції субнаціональних/локальних одиниць у 
національній інституційній ієрархії. Б. Мораскі та В. Райзінгер зверта-
ються до ідеї структуризації субнаціональних партійних систем. Інші 
дослідники (особливо ті, які аналізують субнаціональні режими в по-
сткомуністичному світі) зауважують вагомість спадщини політичного 
розвитку соціалістичної доби на політичні процеси сучасності. Йдеться 
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про взаємозв’язок довгострокового впливу комунізму та громадянських 
сил після того, як відбулось падіння СРСР. Зокрема К. Стонер-Вейс за-
значає, що дуже важливим чинником субнаціональної динаміки розвитку 
посткомуністичних країн (й, найперше, країн пострадянського просто-
ру) є радянська спадщина індустріальної концентрації. Вона по-різному 
впливає на політичний плюралізм та здатність оспорювати політичні 
рішення. Проте деякі регіони індустріалізовані значно раніше, аніж 
було проведено комуністичні режими різних зразків. Тому попередній 
висновок не завжди спрацьовує у випадку посткомуністичних країн 
(особливо в Європі). Саме в цьому контексті, зі слів Ф. Хілл та К. Гадді,  
Т. Ремінгтона та Дж. Копстейна [524], очевидно, що варіанти комуніс- [524], очевидно, що варіанти комуніс-, очевидно, що варіанти комуніс-
тичного розвитку – це “відображення докомуністичного порядку”. Крім 
того, деякі дослідники, зокрема Л. Пейсахін, зауважують, що впли-
вають на розвиток субнаціональних режимів церква та система освіти 
(науковець досліджував вплив Російської та Австро-Угорської імперій 
на ці процеси після колапсу СРСР). Це означає, що демократизації на 
різних рівнях сприяє процес модернізації та розвитку (зокрема, знання, 
економічного потенціалу й соціального капіталу). Зокрема, С. Ліпсет 
зазначив, що чим більш освічене населення країни, тим кращі шанси 
для демократії. Це правило виправдане навіть у випадку економічних 
негараздів, а також слабкого рівня урбанізації [376]. Особливо ж це про- [376]. Особливо ж це про-. Особливо ж це про-
стежується у контексті становлення різних типів політичної культури.

Г. Хейл та Г. Голосов довели вагомість впливу на розвиток режимів 
у певних субнаціональних одиницях “регіональних політичних машин”, 
наприклад, партійно-виборчої динаміки режимних змін. Ці висновки 
особливо вагомі в ракурсі бажання “розлучитись” із комуністичними 
партіями в пострадянських країнах. Якщо таке відбувається, швидше 
проходить процес демократизації на рівні субнаціональних одиниць [430].

7.3. Субнаціональний демократичний  
режим (на прикладі країн Європи)

Для того, щоб ефективно проводити порівняння та аналіз субнаціо-
нальних демократичних режимів у сучасному світі, потрібно скористатись 
уже наявними науковими доробками, наприклад, із приводу оцінювання 
типів субнаціональної демократії в демократичних країнах Європи. По-
трібно зазначити, що ймовірність розвитку субнаціональної демократії 
зменшується у силу авторитаризації режиму на національному рівні: 
субнаціональної демократії стає менше, якщо вона отримує застосуван-
ня в національному гібридному політичному режимі, і ще менше, якщо 
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вона стосується недемократичного/автократичного політичного режиму. 
Оцінюючи рівень субнаціональної демократії в демократичних країнах 
Європи, наслідуючи ідеї та зауваження Ф. Хендрікса, Дж. Лафліна та  
А. Лідстрьома [504], треба виокремлювати такі п’ять субрегіонів: рей-
нландські країни (тобто країни, які розташовані по обидві сторони  
р. Рейн у Центрально-Західній Європі, – Бельгія, Нідерланди, Люксем-
бург, Німеччина, Австрія та Швейцарія), британські острови (Сполучене 
Королівство та Ірландія), південноєвропейські (Франція, Італія, Іспанія, 
Португалія, Греція, Мальта, Кіпр), північноєвропейські (Данія, Фін-
ляндія, Швеція, Норвегія) та східноєвропейські країни (до уваги беруть 
територіальні межі ЄС, а не географічної Європи – Польща, Угорщина, 
Чехія, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Болгарія, а також 
Румунія)1. Теоретико-методологічною основою проведення аналізу субнаці-
ональних режимів стали теорія демократії А. Лейпхарта (в якій виокрем-
лено мажоритарну та консенсусну моделі, про що зазначено в попередніх 
розділах) та теорія демократії Ф. Хендрікса (в якій виокремлено чотири 
інші, а також суміжні моделі демократії – консенсусна, маятникова, ви-
борча та учасницька, про що також частково зазначено в попередніх роз-
ділах). Теорії апробовано на субнаціональному рівні демократичних країн 
Європи (на основі верифікації даних із різних країн різними дослідниками). 
Виокремлення результатів відбулось у два етапи: 1) щодо запропонованих 
субрегіонів; 2) в агрегованому/сумарному контексті. 

Для забезпечення більшої аналітичної зрозумілості дослідники за-
пропонували використовувати модель так званих “ідеальних типів”: з 
ними відбувається зіставлення у межах реального політичного процесу. 
Внаслідок цього було отримано багато висновків. По-перше, в Європі 
немає на практиці ідеальних типів політичних режимів. Наприклад, 
навіть Франція та Німеччина не становлять архетипів “наполеонівської” 
та “германської” держав, а, відповідно, є “сумішшю різних типів”. На-
приклад, Франція була “охоплена” впливом німецької адміністративної 
теорії аж до кінця ХІХ ст., а окремі частини Німеччини (зокрема Баварія) 
зазнавали впливу від окупації з боку наполеонівської Франції на початку 
ХІХ ст. По-друге, ідеальні типи не співвідносяться з певними країнами, 
а відображають первинні патерни порівняльного аналізу: в межах однієї 
“державницької традиції” можуть існувати різні кореляції. Наприклад, 
у межах наполеонівської традиції значну відмінінсть помічено у випадку 
Франції, Італії, Греції, Португалії та Іспанії. Крім того, можливі зміщен-
ня від однієї державницької традиції до іншої, що, наприклад, було влас-
тиво для Бельгії. Внаслідок цього країни та їхні субнаціональні політичні 

1  До уваги не взято даних з приводу Ісландії.
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режими сьогодні варто трактувати як “змішані” у тому плані, що в них 
відбувається комбінування кількох державницьких традицій, серед яких 
деякі є домінуючими, а деякі – ні. Значною мірою це помітно на при-
кладі Іспанії, Португалії та посткомуністичних країн Європи у контексті 
їхнього транзиту до національної демократії. Крім того, це помітно на 
прикладі взаємин між французькомовним, а також фламандськомовним 
населенням Бельгії, між процесами глобалізації, європейської інтеграції 
та “неоліберальної революції” у різних країнах ЄС.

Рейнландські країни значною мірою відчули вплив німецької дер-
жавницької традиції. Проте на них поширився вплив і французької на-
полеонівської традиції (у ХІХ ст.). Так звані “низькі країни” (історичні 
землі, розташовані поміж дельтами річок Рейн, Шельда, Маас; сьогодні 
це землі Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, півночі Франції, Заходу 
Німеччини) стали унітарними країнами на підставі досвіду французької 
інституційної спадщини того періоду. Тим не менше, дещо пізніше вони 
перейняли досвід німецької традиції і значно модифікувались. Нідерлан-
ди лишились формально унітарною державою, але дуже децентралізо-
ваною (позначився вплив конфедеративності до французької окупації). 
Бельгія (на основі розвитку мовного конфлікту) еволюціонувала спочатку 
в регіональну унітарну державу, а згодом (у 60–х роках ХХ ст.) – у по-
вноцінну федеративну. Федеративними державами також є Німеччина, 
Австрія (обидві за результатами Другої світової війни, хоча традиція 
федералізму тут сягає часів Священної римської імперії) та Швейцарія 
(формально є конфедеративною). Тому очевидно, що всі країни цього 
субрегіону потрібно (за винятком лише “локальної держави” Люксем-
бург) характеризувати мезоурядовими структурами, розміщеними між 
національним і локальним рівнем урядування. 

Ця “змішана” традиція відображена не лише на рівні державницьких 
традицій, а й субнаціональних політичних режимів. Усі країни субрегіону 
схильні до моделі консенсусної демократії: деякі більше, а деякі менше. 
Швейцарію та Бельгію треба вважати “прототипами” моделі консенсусної 
демократії А. Лейпхарта. Нідерланди неформально також підпадають під 
цю категорію. Проте консенсусна демократія тут також переплітається 
з іншими моделями демократії, зокрема з моделлю виборчої демократії 
за методологією Ф. Хендрікса. У Швейцарії, Німеччині, Австрії ознаки 
виборчої демократії (обов’язкові референдуми та ініціативи) комбіну-
ються також з ознаками консенсусної демократії (коаліційна політика, 
примирення політичних еліт). А в Бельгії та Нідерландах сьогодні від-
бувається зростання ролі локальних консультативних референдумів. У 
всіх країнах цього субрегіону відбувається приріст ролі процедур прямих 
агрегативних опитувань споживачів. У Німеччині ж взагалі простежу-
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ють певні елементи маятникової демократії. Це відображається у впливі 
змагальної “дві-з-половиною-партійної системи”, а також у тенденції до 
політичної поляризації. У Німеччині, Австрії та Швейцарії відбуваєть-
ся пряме обрання мерів, однак воно відбувається на засадах політичної 
змагальності. Значно меншою мірою це властиво для Нідерландів та 
Бельгії. Загалом сьогодні у субрегіоні консенсусній демократії чиниться 
тиск з боку мажоритарної демократії. Консенсусність пояснено патер-
нами керованого політичними елітами “багаторівневого урядування” 
(англ. multilevel governance) у системі вертикальної підзвітності, а також 
“інтерактивного урядування” (англ. interactive governance) у системі го-
ризонтальної підзвітності. Лише у Німеччині, Швейцарії та Нідерландах 
частково відчувається вплив моделі учасницької демократії. 

У країнах британських островів (Сполучене Королівство й Ірландія) 
сьогодні яскраво прослідковуємо “англійську традицію” субнаціонального 
урядування, де існує відносно ізольована дворівнева система місцевого 
самоврядування, унітарна централізована форма державного устрою, від-
носно слабка система мезоурядових структур. Сполучене Королівство –  
це “гіперцентралізована держава” (особливою мірою тенденцію до бюро-
кратизації було помічено за наслідками політичного курсу М. Тетчер, а 
згодом Т. Блера). У 2000 р. тенденція до централізації ослабла, проте не 
повністю. Це було помічено за наслідками намірів на проведення деяких 
реформ, зокрема в контексті виборів мерів та формування нових типів 
виконавчих структур на місцях. Сьогодні в цьому ракурсі Сполучене 
Королівство розвивається за двома окремими патернами: 1) Шотландія, 
Уельс та Північна Ірландія “перебирають” у свій розвиток деякі атрибути 
німецької й іспанської державницької традицій; 2) Англія розвивається за 
традиційним для Сполученого Королівства патерном “дуальної політики” 
(централізація в Лондоні та локальна автономія у спеціальних місцях). 
Ірландія становить ще більш виражений випадок централізації політичної 
влади. Значною мірою це пояснено впливом Сполученого Королівства, а 
також незначними розмірами самої Ірландії. Це було особливо помітно 
у період, коли Ірландія була означена терміном “кельтський тигр” (за 
результатами економічного зростання у 1995–2008 рр.). Субнаціональ-
ний політичний режим у двох країнах найбільшою мірою наближений 
до маятникової демократії (за методикою Ф. Хендрікса), а точніше до 
її найбільш імплементованого прикладу – вестмінстерської демократії.

Атрибути цього субнаціонального політичного режиму: 1) концентра-
ція влади; 2) концентрація змагального політичного процесу; 3) застосу-
вання мажоритарної системи відносної більшості (за якої “переможець 
отримує все”, F�T�). Й вагомо, що маятникова демократії продовжує до-F�T�). Й вагомо, що маятникова демократії продовжує до-). Й вагомо, що маятникова демократії продовжує до-. Й вагомо, що маятникова демократії продовжує до-
мінувати, навіть не зважаючи на недавні та досить помітні екстраполяції 
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елементів консенсусної демократії: 1) процес часткової децентралізації по-
літичної влади; 2) процес розгалуження адміністративних та політичних 
повноважень; 3) застосування деяких елементів пропорційних виборчих 
систем (обговорюється ймовірність запровадження на національному 
рівні системи єдиного перехідного голосу); 4) проникнення елементів 
коаліційності у локальні (до третини усіх субнаціональних випадків) та 
національні політичні процеси. Ще більшою мірою ці процеси репре-
зентовані досвідом Ірландії, в якій відбувається застосування виборчої 
системи єдиного перехідного голосу, а формування урядів коаліційного 
типу вважається превалюючою тенденцією. Тим не менше, у такому 
процесі майже не втрачається роль найбільших ірландських партій: 
“Сім’ї Ірландії” (Fine Gael, християнсько-демократичної, ліберально- 
та соціально-консервативної партії) та Республіканської партії (Fianna 
Fáil, консервативної республіканської партії). І хоча вони (на відміну 
від Німеччини) залучаються підтримкою різних інших партій (сьогодні 
партнерами Fine Gael найчастіше є соціал-демократичні партії, зокрема 
Демократичні ліві (DL�) та Лейбористська партія (Lab), а партнерами 
Fianna Fáil – Партія зелених (CG) та правоцентристські ліберальні Про-CG) та правоцентристські ліберальні Про-) та правоцентристські ліберальні Про-
гресивні демократи (�D)), це не суперечить ідеї маятникової демократії 
(бо усталені традиції зміни при владі виборчих коаліцій). Підсумовуючи, 
варто зазначити, що загалом в субрегіоні відбувається вкрай незначне 
втілення ідей “партійно-політичної” представницької демократії. Прямі 
форми демократії в регіоні вважаються нетрадиційними. Проте в останні 
роки на рівні субнаціональних одиниць проведено спроби запровадження 
елементів учасницької чи виборчої демократії – місцевих референдумів 
(приміром, в Сполученому Королівстві у 2001–2002 рр. було проведено 
35 місцевих референдумів із приводу того, чи варто запроваджувати у 
субнаціональних одиницях процедури прямих виборів мерів: дванадцять 
із них виявились успішними; крім того, деякі локальні органи влади 
проводять референдуми на добровільній/консультативній основі). Все це 
свідчить на користь домінування маятникової демократії.

У північноєвропейських країнах субнаціональні системи мають значні 
відмінні, але взаємопов’язані особливості, що відрізняють їх від інших 
країн Європи, про що зазначають Дж. Селлерс та А. Лідстрьом. Примі-
ром, очевидно, що нордична модель місцевого самоврядування має зна-
чну фінансову міць, оскільки ці країни загалом трактуються як держави 
загального добробуту. Громадяни довіряють своїй владі на місцях більше, 
ніж в інших країнах – при цьому рівень корупції тут є найнижчим. Кра-
їни зазначеної групи (Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія) є зразком 
так званої “скандинавської традиції державності”, що є сумішшю елемен-
тів, які нагадують англійську (ознаки: демаркована місцева автономія, 
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сильний унітаризм, слабка сила мезоурядових структур) та німецьку 
(ознаки: децентралізація, органіцизм, юридичний захист регіональної і 
місцевої влади) державницькі традиції. Все це проявляється у тому, що 
існують досить сильні субнаціональні адміністративні одиниці, проте 
вони функціонують у межах жорстких параметрів, які визначено урядо-
вими кабінетами чи парламентами на національному рівні. Наприкінці 
80–х – початку 90–х років ХХ ст. зроблено окремі спроби зменшення 
ролі “центрального управління”: у цей період запропоновано програму 
“вільна комуна” (також відома як “саморегульований муніципалітет”). 
Ця реформа, яка розпочалась у Швеції, а потім перейнята в іншій формі 
у Данії, Норвегії, Фінляндії, дала змогу місцевим/локальним органам 
влади звільнити себе від центрального управління у конкретних сферах 
політики, таких як освіта і догляд за дітьми. Незабаром ця особливість 
стала інтерпретатором для розуміння “нордичного підходу” до місцевого 
самоврядування як такого. Другою важливою зміною було прийняття в 
різних версіях у різних північних країнах ідеї “регіонів”. З 90–х років 
ХХ ст. їх вважають важливим елементом європейської інтеграції. Втім, 
у Північній Європі розпочались дискусії з приводу їхнього (регіонів) різ-
ного трактування. Фінляндія зберегла свою систему непрямо вибраних 
регіонів; Данія створила ідею великих регіонів, хоча порівняно слабких 
у фінансовому плані; Швеція замінила державні ради меншою кількістю 
прямих виборних регіонів, які наділені значно ширшими функціями; а 
в Норвегії поки що не відбувся перехід до системи регіонів (хоча ідею 
про це розглядають).

У країнах субрегіону відбувається втілення ідей консенсусної демо-
кратії, проте доповненої неокорпоративістськими атрибутами з приводу 
прийняття колективних рішень. Тим не менше, рівень консенсусності 
у країнах вибірки є меншим, аніж у рейнландських країнах. На рівні 
партійно-виконавчих патернів політичної системи чотири країни ана-
лізованого зразка є помірковано консенсусними демократіями (існують 
багатопартійні системи, одна–дві домінуючі політичні партії, формуються 
коаліційні уряди, тим не менше, мають місце однопартійні та коаліційні 
кабінети меншості). Разом із цим, на рівні федеративно-унітарних відно-
син демократія, що функціонує у цих країнах, наближена до відносно ма-
жоритарної (зокрема мають місце унітарні держави загального добробуту, 
які у своїй спрямованості звернуті до однаковості, а не неоднорідності). 
Це означає, що у випадку нордичних країн також превалюють елементи 
“змішаної” субнаціональної демократії. Попри дуже високу довіру до 
місцевих органів влади, прямі форми політичної участі вкрай обмежені. 
Це означає, що субнаціональна демократія у Північній Європі набуває 
атрибутів партійно-політичної представницької демократії (є такі головні 
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елементи цієї моделі: громадянські панелі, дорадчі слухання, молодіжні 
ради, однак їх інституціоналізація є низькою). Тим не менше, виборча 
демократія більш розвинена, ніж у британських країнах, але менш роз-
винена, ніж у країнах рейнландської групи. Місцеві референдуми у цій 
групі найбільш поширені в Швеції, хоча і тут вони часто носять полі-
тичний характер. Роль політичних партій у субрегіоні є значно вищою, 
аніж роль прямих демократичних ініціатив.

У південноєвропейських країнах помічено дуже значні відміннос-
ті у контексті розвитку субнаціональних одиниць та їхніх політичних 
режимів. Практично всі країни субрегіону розвиваються за патернами 
наполеонівської державницької традиції. Виняток становлять тільки 
Мальта1 і Кіпр, які зазнають більше впливу британської адміністра-
тивної практики. Для країн цієї субрегіональної групи притаманні такі 
атрибути: 1) історія значної централізації та концентрації політичної/
адміністративної влади (сьогодні це продовжується найбільшою мірою в 
Португалії2 та Греції3); 2) зсув за останні десятиліття до децентралізації, 
деконцентрації та квазіфедералізації – патернів німецької державної 
традиції (це властиво для Іспанії та Італії й меншою мірою Франції). 

У контексті розвитку субнаціональних політичних режимів також 
не все просто. Кіпр – єдина країна субрегіону, яка апробувала техніку 
моделі консенсусної демократії (рейнландського типу, точніше за до-
свідом Швеції). Франція, Греція, Португалія і Мальта – це приклади 
наближення до маятникової моделі демократії (особливо в ракурсі ма-
жоритарного партійно-виборчого виміру). Італія та Іспанія – це випадки 
змішування маятникової та консенсусної демократії. Детальніше звер-
немось до досвіду Італії: на рівні співвідношення виконавчих структур 
влади і політичних партій тут відбувається проникнення елементів моделі 
консенсусної демократії; на рівні виборчої системи відбувається викорис-
тання елементів більш поляризованого та змагального типу (особливо на 
рівні субнаціональних одиниць, бо відбуваються прямі вибори мерів та 

1  Специфіка Мальти полягає у тому, що це мала за розмірами країна. У ній про 
субнаціональні одиниці розмови ведуться лише з недавніх пір. Особливість Кіпру 
полягає у комбінуванні соціополітичного поділу на рівні грецького та турецького на-
селення, а також традицій централізації. Крім того, в країні відчуваються віяння в 
напрямі проведення федералізації. 

2  Навіть попри те, що згідно з Конституцією Португалії від 1974 р. запроваджено 
практику автономних регіонів, які, тим не менше, застосовуються тільки на Азорських 
островах та на Мадейрі, оскільки у материковій Португалії цього не відбулось за ре-
зультатами референдуму 1995 р.

3  У Греції відбулась часткова модернізація централізованої традиції урядування: 
запроваджено систему виборних префектів. Тим не менше, в Греції й досі відбувається 
переважання на субнаціональному рівні національних партій.
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губернаторів). У всіх країнах субрегіону непряма демократія важливіша, 
ніж пряма демократія. Відповідно, політичне лідерство вагоміше, ніж 
активна громадянська позиція (тому виборча демократія через системи 
місцевих референдумів менш апробована, ніж у країнах рейнландської і 
північноєвропейської груп). На рівні субрегіону традиція субнаціональ-
них референдумів властива для Італії, Іспанії та Франції. Це означає, 
що загалом для Південної Європи на локальному рівні властива слабка 
учасницька демократія. Найяскравіші її прояви – це спільне планування 
розвитку в Греноблі, участь у формуванні бюджету в Севільї, дорадче 
регіональне планування в Тоскані.

Останню аналітичну групу становлять “нові демократії” в Східній (а 
також Центральній) Європі. Для них властиві такі спільні атрибути: 
1) в 1945–1989 рр. вони хибно позиціонувались як “народні демокра-
тії”, оскільки становили випадки контролю партійного апарату і систем 
адміністрацій, впливу СРСР, централізації, забезпечення однорідності/
соціальної гомогенності; у цей період фактично не існувало субнаціо-
нальних одиниць урядування у ракурсі місцевого самоврядування, проте 
мали місце місцеві адміністрації “забезпечення диктату” комуністичних 
партій; у цей період фактично знищено громадянське суспільство як таке, 
а також затерто “демократичну пам’ять”; 2) з 1989 р. (й досі) триває 
перехід до демократії, а також (згодом) її консолідація (не всі країни в 
регіоні, як зазначено у попередніх розділах, сьогодні є консолідованими 
демократіями, адже виняток становлять Болгарія та Румунія). Модифіку-
ються у цьому плані й субнаціональні одиниці. Проте головний атрибут 
цього процесу у 90–х роках ХХ ст. проявлявся у коливанні між різними 
векторами розвитку національних режимів у зрізі перспектив унії з Єв-
ропейським Союзом (створено програму, названу �HARE – “Польща й 
Угорщина: Допомога в реформуванні економік”, для трансформації полі-
тичних, адміністративних, а також економічних систем). Його атрибутом 
було запровадження моделі представницької демократії. Але ЄС зовсім не 
вирішував питань із приводу напрямів реформування субнаціональних 
одиниць – унітарного або федеративного, регіоналізованого або центра-
лізованого. Це особливо проявилось у результатах самостійного вибору 
країн субрегіону. Річ у тім, що історичні традиції в цьому випадку суттє-
во відрізняються: Словенія, Чехія, Словаччина та Західна Польща були 
частинами Австро-Угорщини; Болгарія та Румунія – Османської імперії; 
частина Польщі – Прусії; інші історичні землі – Російської імперії. 

Тим не менше, домінуючою виявилась наполеонівська традиція (яка 
слідує ще з ХІХ ст.). Це значною мірою проявилось у Польщі. Крім того, 
сам феномен “субрегіонального” марксизму–ленінізму тут був спорідне-
ний із ідеями французької якобінської традиції. З іншого боку, значним 
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виявився вплив німецької державної традиції – властиво Угорщині, 
Естонії. Нарешті, варто означити також скандинавський вплив, що ві-
добразився у країнах Прибалтики. Отже, всі країни цього субрегіону у 
реформістській діяльності проводили вдосконалення субнаціональної 
демократії: об’єднання (а в окремих випадках розподіл) одиниць само-
врядування, запровадження регіонального рівня урядування, децентра-
лізація функцій центрального урядування, вдосконалення управлінських 
навиків, імплементація нових форм участі громадян. Результат таких 
процесів свідчить про те, що субнаціональна демократія мінімально 
може бути вдосконалена лише на підставі адміністративних реформ. 
Максимально вона залежить від фундаментальних соцієтальних транс-
формацій. Для цього потрібно посилювати фінансову самостійність та 
міць субнаціональних одиниць, створювати моделі коаліційної політики. 
Атрибутами субнаціонального режиму в Східній (чи Центрально-Східній) 
Європі є: 1) прояви маятникової демократії; 2) репрезентація, проте слаб-
ка організованість партій на локальному рівні; 3) зменшення активної 
громадянської участі та позиції; 4) недостатність урахування процедур 
місцевих референдумів (через зниження активності громадянської участі).

Особливості субнаціональної демократії за межами Європи відслідко-
вуємо на прикладі США. У цій країні виборча субнаціональна демокра-
тія (як процедури референдумів, народних ініціатив, зібрань, мітингів, 
опитувань громадської думки тощо) значно розвиненіша, ніж у Європі. 
Найбільш наближені випадки стосовно американського у Європі станов-
лять швейцарський і німецький. Натомість у регіоні розширено вияви 
учасницької демократії. Тим не менше, цього недостатньо, щоб рівні 
субнаціональної демократії в США та Європі вирівнялись. Річ у тім, що 
у США та Європі добре розвинена представницька демократія, головним 
атрибутом якої вважають переважання інститутів, сформованих на пар-
тійному підґрунті. Отже, мажоритарна, консенсусна та дорадча функції 
демократії більшою мірою властиві саме для США – на національному та 
субнаціональному рівнях. У Європі маємо лише один помітний виняток, 
репрезентований Сполученим Королівством, в якому інституціоналізовано 
парламентську версію маятникової демократії. Та все ж, можна вважа-
ти, що американська традиція похідна від англосаксонської – для них 
властива плюралістично-обмежена держава, яка плекає ідею вільного 
ринку. Але американська модель відрізняється імплементацією прин-
ципів федералізму, а також процедур перевірок та балансів між гілками 
влади (вони помітніші у випадку Швейцарії та ФРН).

У цьому випадку виникає вагоме теоретико-методологічне питання: 
чи модель субнаціональної демократії успадковує модель національної 
демократії. Відповідь на це питання щонайменше подвійна: 1) якщо у 
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країні функціонує консолідований демократичний режим, то й субна-
ціональні одиниці розвиваються як демократичні; 2) модель демократії 
на національному рівні не ідентична моделі демократії на рівні субна-
ціональної одиниці. Наприклад, вестмінстерська модель демократії не 
дуже сприяє зростанню громадянської активності на макрорівні (тобто 
на національному рівні), проте ця ж модель більше сприяє формуванню 
та розвитку учасницьких ініціатив на мікрорівні (тобто в субнаціональ-
них одиницях). Також очевидно, що формально інституціоналізувати 
субнаціональну демократію може саме національний політичний режим 
(хоча існують інші міжнародні форми такої інституціоналізації, зокре-
ма Європейська хартія місцевого самоврядування). Вони насамперед 
спрямовані на врегулювання питань з приводу прав місцевої/локальної 
та державної/національної влади у контексті державного устрою, а не 
політичного режиму. Крім того, потрібно запропонувати ще один дуже 
вагомий аналітичний висновок: учасницька демократія більше влаштовує 
патерни розвитку субнаціональних, а не національних одиниць і режимів. 

Сучасні моделі (принаймні європейські моделі) субнаціональної де-
мократії не є “ідеальними типами”, адже становлять розбіжні “змішані” 
концепти. Зокрема змішані варіації бувають різними (і залежать від 
чинних типів пересікання різних моделей та їх концентрації у процесах 
змішування). Очевидно, що шведський варіант змішування субнаціо-
нальних політичних режимів (міцна консенсусна демократія, міцна ви-
борча демократія та помірна учасницька/представницька демократія) не 
аналогічний іспанському варіанту змішування субнаціональних режимів 
(маятникова демократія, елементи консенсусної, виборчої і представ-
ницької демократії). Вагомість різних виокремлених вище підходів у 
тому, що на їхній підставі можна виконати більш широкі й уточнювальні 
класифікації субнаціональних режимів. Це дуже вагомо в міру рівнів 
реформування субнаціональних політичних режимів. Як приклад, можна 
наводити дані, властиві для країн Європи: 1) країни з помірно низьким 
показником проведення реформ на рівні субнаціональних одиниць та ви-
соким рівнем інституційної стабільності (Австрія, Люксембург, Швеція, 
Норвегія, Фінляндія, Греція, Мальта, Португалія, Швейцарія, Ірландія); 
2) країни з помірно високим показником змін у системі субнаціональних 
одиниць і меншим рівнем інституційної стабільності (йдеться про Іспанію, 
Бельгію, Італію, Німеччину тощо та “нові демократії” у Центрально-
Східній Європі); 3) країни з помірним рівнем змін їхніх субнаціональ-
них одиниць та інституційної стабільності (Франція, Данія, Сполучене 
Королівство). Це означає, що з послабленням інституційної стабільності 
відбувається зменшення вагомості різних патернів історичного інститу-
ціоналізму та збільшення ролі волюнтаризму, чи навпаки. Критеріями 
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змін субнаціональних політичних режимів найчастіше є такі рівні: ба-
гаторівневе управління, інтерактивна політика, місцеві референдуми та 
процедури обрання мерів.

Підсумовуючи, треба зазначити, що в зрізі європейських національ-
них моделей демократії субнаціональна демократія інкорпорує декілька 
головних атрибутів: 1) демократія у Європі (під Європою розуміємо 
Європейський Союз) позиціонується як змішаний симбіоз політичного 
режиму на національному та субнаціональному рівнях (це означає, що 
“чисті”/“ідеальні” моделі демократії сьогодні практично не є репрезен-
тованими); 2) конструювання конкретного зразка змішаного ракурсу у 
розвитку субнаціональної демократії відбувається з огляду на інституцій-
ні ознаки та патерни конкретних країн; 3) субнаціональне урядування 
(а також режим у більш вузькому розумінні) в Європі не є переважно 
гомогенною категорією, оскільки у цьому ракурсі відбувається збере-
ження властивостей окремих прикладів; 4) досить часто субнаціональна 
демократія ширша, аніж національна демократія за своїми механізмами;  
5) субнаціональний режим важливий тільки у тому контексті, коли бе-
руть до уваги соціальні проблеми та громадянські невдоволення.

7.4. “Анклави” авторитаризму і демократії  
як субнаціональні політичні режими

У площині національного демократичного режиму на субнаціонально-
му рівні можуть бути виокремлені демократичні й авторитарні/автокра-
тичні випадки. Тим не менш, частіше мовиться саме про субнаціональні 
демократичні режими. Однак інколи буває так, що в межах національної 
демократії існують субнаціональні авторитарні режими (детально буде 
проаналізовано у наступному параграфі). Їх найчастіше в науковій лі-
тературі іменують “анклавами авторитаризму” (або ж “авторитарни-
ми анклавами”). Вони можуть розвиватись за патернами “феодального 
авторитаризму” та за ознаками “султаністського авторитаризму” [476]. 
Проте може простежуватись й зворотна специфіка, коли в межах наці-
онального авторитаризму переважають окремі “острови демократичного 
оспорювання” на субнаціональному рівні (а це, наприклад, властиво у 
випадку Китаю). Їх, за аналогією, іменують “анклавами демократій” 
(або “демократичними анклавами” [481]).

Поняття “анклав авторитаризму” описує своєрідні “тривалі лузи” 
авторитарної практики, які розвиваються всупереч політичним нормам 
та правилам гри режиму демократичного типу [532]. “Анклав” у кон-
тексті авторитарних політичних тенденцій деякою мірою етимологічно 
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наближується до категорії “домен”. Річ у тім, що “анклав авторитаризму” 
може проявлятись на рівні субнаціональної одиниці, а також на рівні 
окремих сфер та інституцій (як, наприклад, армії чи інших силових 
структур, системи освіти, засобів масової інформації тощо). Головний 
атрибут цього феномена та процесу полягає в неухильному дотриманні 
авторитарних норм і процедур, які не застосовуються на рівні націо-
нального демократичного режиму. Базова причина їхнього дослідження 
полягає у ракурсі залучення до аналізу феномена процесів консолідації 
демократії (про це йшлось у попередніх розділах). Якщо йдеться про 
“авторитарні анклави”, то найчастіше увагу звертають на різні країни 
Латинської Америки, національні режими яких сьогодні є переважно 
демократичними. 

Ймовірно, що вперше категорію “авторитарний анклав” запровадив 
у науковий вжиток М. А. Гаррет 1991 р. Згодом учений цей термін за-
стосував для декількох авторитарних анклавів у Чилі 90–х років ХХ ст. 
З-поміж провідних атрибутів таких типів субнаціональних режимів ви-
окремлено: 1) функціонування недемократичних інститутів й інституцій; 
2) невирішеність проблеми прав людини та громадянина; 3) небажання і 
неготовність соціальних акторів “грати” за демократичними правилами. 
Найчастіше анклавами авторитаризму є такі інституції, як верхні палати 
парламентів (легіслатур), армія і суди (на національному, а також на 
субнаціональному рівнях). 

Концепт також застосовано у контексті політичних процесів, що 
мали місце під час періоду так званого “твердого Півдня” у США (про це 
мовилось вище), коли властивим було поєднання елементів національної 
демократії (у тому розумінні, яке властиве в той період) з елементами 
“расово-виняткових” й однопартійних локальних режимів. У країнах Азії 
прикладами авторитарних анклавів потрібно вважати такі інститути, як 
тайська монархія, індонезійська армія, підтримувана В’єтнамом Народна 
партія Камбоджі тощо (в умовах, коли країни, про які йдеться, переста-
ли за їхніми режимами бути авторитарними, стали демократичними або 
гібридними режимами). Формулюючи концептуальне визначення, заува-
жуємо, що авторитарні анклави – це інституційні простори у державі 
або нормативні/регулятивні простори у суспільстві, які дотримуються 
авторитарних норм на противагу інтересам демократичного режиму на 
національному рівні. Тому найчастіше авторитарний анклав вважають 
синонімом субнаціонального авторитаризму, хоча варто дотримуватись 
думки, що авторитарний режим на субнаціональному рівні є ширшим по-
няттям, адже він може виникати як у демократичних, так і в гібридних та 
авторитарних національних режимах (саме тому окремо й запропоновано 
розгляд субнаціонального авторитаризму та динаміки його становлення, 
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розвитку і занепаду, про це йтиметься у наступному параграфі). У цьому 
самому ракурсі (у межах параграфу) розглянуто винятково атрибутивні 
властивості анклавів авторитаризму як таких.

Дж. Фокс зазначає, що коли в країні зростає кількість анклавів 
авторитаризму, це становить загрозу консолідації національної демокра-
тії (про атрибути консолідації та консолідованості демократії мовилось 
у попередніх розділах). Річ у тім, що факт збереження авторитарних 
анклавів в умовах цивільного/громадянського правління призведе до 
створення перешкод ефективному розширенню основних прав і свобод 
усього населення (на національному рівні). Аналогічно створення вільного 
простору на рівні диктаторських режимів може ослабити централізоване 
управління в межах авторитарного режиму [453]. Найчастіше анклави 
авторитаризму формуються у тих регіонах, де демократичні політичні 
партії є слабкими та неінституціоналізованими (чи таких партій взагалі 
немає). Зазвичай, як свідчить практика, слабкість партій дуже властива 
для тих субнаціональних одиниць, які економічно слабо розвинені. Отож, 
такі регіони стають полем зацікавлення локальних “босів”, діяльність 
яких є наслідком обмежень політичної конкуренції, доступу людей до 
прав на вільні зібрання, пасивне й активне виборче право, таємне голо-
сування тощо, а внаслідок цього ідея мінімальної демократії стає піді-
рваною. За таким сценарієм формувались авторитарні анклави в деяких 
країнах Латинської Америки: в Мексиці, Аргентині, Венесуелі тощо. 
Схожа процесуальна властивість була притаманною й для інших країн 
світу, де мали місце анклави авторитаризму (часто це відбувалось і в 
перші роки розвитку країн, які виникли на пострадянському просторі).

Притаманною ознакою анклавів авторитаризму є момент, що вони по-
требують “загрози примусу” й інших механізмів контролю для того, щоб 
функціонувати. Дуже помітно це у випадку країн, національні режими 
яких до моменту транзиту в напрямі демократії були авторитарними/
диктаторськими й вибудовувались на елементах силових структур. Річ 
у тім, що в поставторитарних національних режимах традиційними та 
властивими є дебати з приводу забезпечення прав людини та громадя-
нина, а також із приводу громадянського контролю за покараннями 
військових злочинів минулого. Втім, головна загроза “демократів” у 
субнаціональних одиницях зосереджена не в подіях минулого, а в атри-
бутах сучасності. Це пов’язано з зайняттям посад у сфері правоохоронних 
органів переважно посадовцями, які були на цих посадах раніше, і є 
причиною продовження “безкарності” у субнаціональних авторитарних 
режимах. Особливою мірою це притаманно анклавам авторитаризму у 
поставторитарних країнах Латинської Америки, зокрема, в Колумбії, 
Гватемалі, Бразилії, Чилі, Мексиці.
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А. Л. Бентон зауважує, що додатковими інструментами “виживання” 
анклавів авторитаризму в національних демократичних режимах є дві 
електоральні практики – політична ізоляція та політичне виключення 
[382]. Про політичну ізоляцію зазначає Е. Гібсон, коли зазначає, що суб-
національні лідери, які мінімалізують національне втручання в місцеві 
справи, найкраще здатні захищати свої позиції. Запобігання й обмеження 
здатності опозиційних груп приводити національних союзників у місцеві 
політичні відносини допомагає субнаціональним лідерам уникати проблем 
здійснення влади. Так політична ізоляція підвищує вплив авторитар-
них лідерів. Другий чинник, політичне виключення, продемонстрував  
Дж. Фокс, який зауважив, що місцеві лідери, які підривають гарантії 
всезагального виборчого права та таємного голосування, найбільш здатні 
підтримувати авторитарний субнаціональний режим. 

Окремим типом анклавів авторитаризму є такі, що засновано та кон-
сервовано на засадах неопатримоніалізму (про це частково було зазначено 
вище, а також йтиметься згодом). Такі субнаціональні режими, безумовно, 
функціонують на підставі наявності всіх попередніх атрибутів анклавів ав-
торитаризму. Проте для них властиве і так зване соціальне домінування/
панування. Згідно з ідеями М. Вебера, соціальне домінування – це ієрархічна 
система, яка детермінує походження та природу панівного класу у тій чи 
іншій політії/державі, а також загальні особливості того, як здійснюється 
влада. У цій конструкції вагомо, що детермінантою усіх домінуючих (панів-
них) систем є той або інший тип легітимності влади, на яку покладаються її 
(влади) носії, оскільки саме цей атрибут окреслює форму слідування режиму. 
Неопатримоніалізм – завжди змішаний тип домінування/панування, який 
проводять в межах єдиної влади/урядування модерні й традиційні соціальні 
групи. А тому ресурси легітимності неопатримоніалізму, як зазначено вище, 
є раціонально-легальними та традиційними. Раціональна легітимність за-
снована на раціональних, легальних, абстрактних і всезагальних правилах, 
які ведуть до верховенства права. Традиційна легітимність ж виникає з 
історичних концептів про те, що політичний порядок забезпечують статис-
тичні ієрархічні позиції різних акторів. 

Саме тому неопатримоніальні анклави домінуючого авторитаризму 
комбінують дискреційні/довільні (або свавільні) повноваження та прин-
ципи верховенства права, хоча й гетерогенним способом. З визначення 
бачимо, що авторитарні практики завжди є компонентом неопатримоні-
алізму. Річ у тім, що фактичні межі між різними типами легітимності 
розпливчасті й історично визначені кожним конкретним випадком. Крім 
того, незважаючи на проникнення загальнолюдських цінностей сучас-
ності в устави розвитку, неопатримоніалізм не є перехідним етапом між 
традицією та сучасністю.
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Важлива особливість неопатримоніалізму – це потреба постійного по-
літичного посередництва. Управління суспільствами різнорідного типу 
потребує актора чи установи, які здатні взаємодіяти з різними соціаль-
ними секторами за одночасного виконання своїх розбіжних уявлень про 
законність. Якщо лише один актор цього досягне, тоді виникне можли-
вість неопатримоніальних еліт монополізувати політичну комунікацію 
в суспільстві, отримуючи суттєву “політичну ренту” та не в останнє 
представляючи себе як незамінного чинника місцевого управління. Крім 
того, саме соціальна неоднорідність змушує неопатримоніальні еліти 
формувати так звані “великі громадські коаліції”, залучаючи в них 
максимально можливу кількість традиційних та сучасних секторів. На 
підставі цього відбувається виживання авторитарних анклавів аналізова-
ного типу. Такі “коаліції” складні й крихкі за своєю природою, оскільки 
вони залежать від безперервного потоку матеріальних ресурсів. А тому 
неопатримоніалізм схильний до політичних криз. З іншого боку, саме 
з огляду на це режими згаданого типу ускладнюють національну демо-
кратизацію. Вони візуально демонструють усі (чи майже усі) мінімальні 
потреби демократії, але на практиці проводять в дію власні (елітарні) 
політичні інтереси, тобто втілюють політичний авторитаризм. По суті, 
у цих системах найчастіше (серед інших анклавів авторитаризму) від-
бувається гібридизація або співіснування формально демократичних 
інститутів й інституцій з авторитарними практиками. Тим не менше, 
очевидно, що не всі анклави авторитаризму є гібридними, тому не всі 
вони є неопатримоніалізмом за суттю. Це, приміром, стосується й зга-
даної вище ідеї про режими “закритих ігор”, де домінуючим агентом 
виживання режиму є “політична сім’я”.

За такою логікою, цілком очевидно, що демократичний анклав – це 
інститут чи сукупність інститутів держави або нормативні/регулятивні 
простори в суспільстві, у яких домінування національного авторитарного 
режиму є суттєво обмеженим та замінюється використанням демокра-
тичних норм та процедур. Тим не менше, у випадку демократичних 
анклавів ситуація ускладнена, адже їм не приділено значної уваги вна-
слідок того, що часто помічаємо нестачу концептуалізації традиційних 
(як інституційних) атрибутів у контексті демократичних норм і практик 
у межах певних (або всіх) авторитарних режимів як таких (на рівні 
аналізу національних випадків). Однак у класичній праці “Поліархія. 
Участь і опозиція” Р. Даль чітко увиразнив деяку ймовірність існуван-
ня “змагальних” інституцій на субнаціональному рівні в умовах, що 
національний режим функціонує за патернами “гегемонії”. У новітніх 
доробках аргументовано, що в межах авторитарних режимів інколи 
відбувається становлення елементів демократичної автономії окремих 
інститутів. На основі такої логіки, цілком очевидно, що демократичні 
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анклави репрезентують найбільш надійні форму та вияв демократичної 
автономії деяких інститутів у межах авторитаризму. 

У такому випадку потрібно наголосити, що демократичний анклав –  
це не просто ракурс демократичного опору певному авторитарному ре-
жиму. Зокрема іранський однопалатний парламент (Ісламська консуль-
тативна рада – Majles) часто протистоїть авторитарному впливу Ради 
опікунів та верховного лідера на підставі демократичної легітимності. 
Проте таке протистояння є вкрай обмеженим, а тому іранський випадок 
можна швидше трактувати як “невдалий”/фасадний” варіант демокра-
тичного анклаву. Крім того, очевидно те, що в авторитарних/автокра-
тичних режимах інколи суди проявлять окремі спалахи демократичної 
волі (волевиявлення) у розгляді політично важливих справ. Натомість 
демократичний анклав позиціонується як феномен, який має тривалу та 
(відносно) міцну здатність діяти у межах демократичних процедур, за-
лучаючи демократичні норми. Іншими словами, демократичний анклав 
(чи анклав режиму загалом) розуміють як сферу обмеженого проникнення 
національного (тут – авторитарного) політичного режиму. Магістральною 
властивістю анклаву режиму демократичного типу є усталена відмова від 
авторитарних норм та практик на користь демократичних аналогів.

Крім того, треба розуміти, що не всі соціальні простори, які дотри-
муються саме демократичних норм і процедур, можуть бути визначені 
як демократичні анклави. Ті сфери, які національний режим не намага-
ється контролювати (це може бути сфера послуг, релігійне життя тощо), 
не можуть бути демократичними анклавами доти, поки не чинитимуть 
опір процесам централізованого державного регулювання. Приміром, 
часто студентські організації й християнське духовенство перебувають 
на авангарді демократичних рухів в авторитарних режимах, однак не 
обов’язково їх трактувати як демократичні анклави, адже вони не за-
ймають соціального простору, що контролює держава загалом.

Вагомо те, що не всі інституції та регуляторні простори, які ефективно 
прагнуть позбутись елементів певних норм авторитаризму, є демократич-
ними анклавами. Для демократичного анклаву властиві такі атрибути: 
прихильність або залучення норм і процедур, які наголошують на інди-
відуальних правах, політичній рівності, народному контролі, на відміну 
від домінуючих норм авторитарного режиму (на цій підставі очевидно, що 
організовані злочинні групи, які можуть успішно протистояти державі 
та діяти несумісно із нормами режиму, не є демократичними анклавами, 
адже вони не структуровані за допомогою норм та процедур, які є демо-
кратичною альтернативою для розвитку національного політичного режи-
му). Крім того, очевидно, що анклави всередині держави, які чинять опір 
державній політиці та політичному режиму як такому, не обов’язково є 
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демократичними. Приміром, О. Хаклай зауважує, що можуть існувати 
так звані “бюрократичні анклави”: їх приклад він репрезентує досвідом 
Ізраїлю, де вони підтримують “поселенські рухи” та “борються” проти 
державних правил, спрямованих на обмеження кількості поселенців. 
Крім того, є приклади етнічних анклавів, де вплив держави слабкий, 
але бажання “груп тиску” протистояти політичному (авторитарному) ре-
жиму також незначний (наприклад, свого часу в ракурсі анклавів Таміл 
у Шрі-Ланці й Сомаліленд у Сомалі). Демократичні анклави натомість 
завжди підтримують демократичні норми. Вони є “садами демократії”.

Ще одне важливе концептуальне зауваження полягає в тому, що 
демократичні анклави – це не просто “номінальні демократичні нама-
гання” на субнаціональному рівні, а “актуальні демократичні практи-
ки” (тобто у них реально відбуваються певні демократичні процеси та 
функціонують демократичні інститути). Доцільно також зважати на той 
момент, що демократичний анклав має бути інституціоналізованим. 
Суть полягає у тому, що демократичні анклави функціонують на “по-
вторювальній основі” й, відповідно, до відносно зафіксованих патернів 
взаємодії. Іншими словами, демократичні анклави (та анклави загалом) 
є структурними та організаційними за своєю інституційною природою. 
Це означає, що анклавом не може бути конкретна особа, яка проти 
авторитарного політичного режиму (незалежно від її/особи впливу та 
популярності). Дисидентські/опозиційні та активістські структури не є 
анклавами демократії доти, доки вони не сформують інституціоналізо-
ваних (організованих) форм опозиційної діяльності, які зберігатимуться 
попри вплив національного режиму. Прикладами інституціоналізованих 
анклавів є такі рухи: “Матері Тяньаньменя” у Китаї, “Матері Плаза де 
Майо” в авторитарний період розвитку Аргентини.

Нарешті, демократичні анклави не обов’язково нелегальні. Деякі 
із них мають офіційний правовий статус, навіть якщо їхня діяльність 
спричиняє певну загрозу в контексті юридичних санкцій. Для опису 
такої специфіки Х. Лінц застосовує термін “алегальні” (непов’язані з 
правовими нормами): він стосується форм демократичної опозиції у 
межах авторитарних режимів, які є одночасно формальними, тим не 
менш, ідеологічно опозиційними. У такому контексті демократичні 
анклави алегальні.

Цікаво, що анклави демократії можемо виокремлювати на рівні країн, 
а також окремих регіонів світу, прикладами яких є демократичні країни, 
які географічно розташовані серед авторитарних країн-режимів – Ізраїль, 
Ірак, свого часу Уругвай та Ботсвана. Зосереджуємо увагу на прикла-
дах й атрибутах субнаціональних анклавів демократії. З цього приводу  
Б. Гіллі виділяє три їхні типи: міжнародні, перехідні та консолідовані.
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Міжнародні анклави демократії – це такі анклави демократії, які 
виникають за результатами зовнішньої інтервенції. Прикладами таких 
субнаціональних режимів є Західний Берлін після 1948 р., Курдистан піс-
ля Першої війни у Перській затоці 1991 р., Гонконг після 1997 р. Усе це 
формально демократичні анклави у межах кордонів наявних держав, які 
виникли через зовнішню інтервенцію. Вони сформовані через втручання 
різних держав із метою створення або підтримки демократичних свобод 
у деяких географічних регіонах авторитарних національних режимів.

Перехідні демократичні анклави – це такі анклави демократії, що 
утворюються під час безпосереднього переходу “до” чи “від” авторитар-
ного режиму. Такі анклави є елементами перехідного процесу на рівні 
національних політичних режимів. А це означає, що вони принципово 
змагаються проти авторитаризації або за пришвидшену демократизацію 
країни загалом. Ідея творення цих анклавів раніше була притаманна 
для СРСР. У 1990 р. говорилось про потребу організації нових партій, 
проведення конкурентних виборів, утворення незалежних ЗМІ, про-
ведення економічних реформ. Прикладом перехідного демократичного 
анклаву були процеси 2002 р., які мали місце в Індонезії: прямі вибори 
президента, ліквідація мандатів військовослужбовців у парламенті та 
забезпечення свободи преси. В Алжирі правлячий режим інтенсивно 
створював демократичні анклави у форматі виборних національних і 
регіональних парламентів 1997 р. Це було частиною демократичного 
транзиту в країні загалом. У процесі неврегульованого періоду транзиту 
в Мексиці від режиму Інституційної революційної партії (�RI) після 
2000 р., за словами Дж. Фокса, відбулось творення так званої “заплу-
таної ковдри”, в якій окремі регіони чи соціальні групи залишались у 
межах вкоріненого авторитарного режиму, у той час як інші “різьбили” 
справжні демократичні анклави [454].

Найбільш важливий (і поширений) різновид становлять консолідовані 
анклави демократій. Це демократичні анклави в авторитарних націо-
нальних політичних режимах, які є результатом внутрішніх політичних 
(а також соціальних, економічних тощо) процесів, а не короткострокових 
“артефактів” транзиту режиму “до” або “від” демократії. Втім, термін 
“консолідовані” Б. Гіллі розуміє у двох сенсах. По-перше, ці демократичні 
анклави внутрішньо консолідовані у термінах мінімального (хоча б) рів-
ня інституціоналізації. По-друге, ці демократичні анклави вибудовані в 
межах національних авторитарних політичних режимів, які є мінімально 
консолідованими. Однак консолідовані демократичні анклави можуть ви-
никати в умовах надійних авторитарних режимів (стабільних автократій 
різного типу). Наприклад, Верховний Суд Пакистану в період військового 
правління П. Мушарафа (1999–2008). Варто пильно придивлятись до 
випадків трактування національних політичних режимів, адже проста 
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дихотомія на демократичні й авторитарні сьогодні майже не ефективна 
(також треба говорити про гібридні режими [387, 437, 562]).

Усі чинні (сьогодні й в історичному зрізі) консолідовані демократичні 
анклави треба поділяти на успішні та неуспішні. Успішні демократичні 
анклави – це випадки, які є суттєво демократичними та функціонують 
на підставі інституціоналізованості тих процесів, які у них відбуваються. 
Крім того, демократичні анклави треба поділяти на керовані державою 
та керовані суспільством. Керовані державною формуються внаслідок 
впливу державних акторів, а керовані суспільством – недержавних ак-
торів. З урахуванням того, що демократичні анклави можуть існувати 
в межах держави чи соціального простору, що прагне ревізувати дер-
жаву, можливе виокремлення трьох підтипів демократичних анклавів: 
керовані державою анклави в просторі держави; керовані державою ан-
клави в просторі суспільства; керовані суспільством анклави в просторі 
суспільства. Такі класифікації демократичних анклавів перетинаються 
між собою (табл. 7.2).

Таблиця 7.2
Різнофакторна таксономія демократичних анклавів

Індикатор 
таксономії

Керовані державою 
в державі анклави 

Керовані 
суспільством 

в державі анклави 

Керовані 
суспільством 

в суспільстві анклави 

Успішні 
анклави

Інститут омбудсмена 
в Перу (1993 р.).

Інститут виборчої комісії в 
Мексиці (1978–1981)

Сільські вибори 
в Китаї (з 1982 р.)

Угорські ЗМІ 
(до 1988 р.)

Неуспішні 
анклави

Судова система/влада 
в Малайзії (1990–2000).

Міські вибори в Китаї (90–
ті роки ХХ ст.)

Робітничі ради 
в Югославії 
(до 1970 р.)

Чигиринське 
повстання в Україні

(1876 р.)

Не вникаючи поглиблено в суть кожного випадку, мусимо зауважи-
ти декілька ключових особливостей становлення і розвитку анклавів 
демократії: 1) вони можуть мати (сільські вибори в Китаї чи інститут 
омбудсмена в Перу) або не мати (судова система та влада у Малайзії або 
робітничі ради в Югославії) підтримку лідерського потенціалу; 2) вони 
можуть відчувати (інститут омбудсмена в Перу) чи не відчувати (сільські 
вибори в Китаї, судова система у Малайзії та робітничі ради в Югославії) 
вплив міжнародного тиску; 3) для них властиві або не властиві атрибути 
народного тиску; 4) вони відбуваються в умовах децентралізації, а також 
дисперсії влади. Вагомо, що національні авторитарні політичні режими 
беруть до уваги факт демократичних анклавів тільки тоді, коли високий 
ступінь автономії та/чи нормативного розподілу сприймають як достатній 
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для отримання “виграшу”, необхідного для нормального функціонування 
або виживання режиму загалом. Тому Б. Магалоні вважає, що лише “на-
дійні” (зовсім не фасадні) інститути й установи достатні для того, щоб 
авторитарні режими подолали “проблему прихильності” у тому моменті 
або випадку, коли вони обіцяють “ділитися владою”. В цьому ракурсі 
демократичний анклав варто розглядати як “надійний” сигнальний ін-
струмент, а також як “суперефективний” важіль ведення переговорів. 
Така логіка впливає на процес виживання/існування демократичних 
анклавів, які припиняють свою діяльність переважно за результатами 
того, що національні авторитарні режими суб’єктивно не сприймають 
демократичні анклави як необхідні інструменти збереження режиму. 
Втім, Б. Гіллі простежує факт, що позитивними чинниками створення 
анклавів демократії є історична спадщина (коли були проблиски демокра-
тичних процесів у минулому тієї або іншої країни або ж її субнаціональ-
ної одиниці), децентралізація та розвиток тощо. Децентралізація влади 
не є визначальною причиною, адже, за словами Л. Даймонда, анклави 
авторитаризму переважно формуються у децентралізованих політичних 
системах. Тому формування демократичних анклавів є причиною синтезу 
таких кореляцій/кластерів (паралельно): 1) наявність історичної спад-
щини, забезпечення розвитку, а також децентралізація; 2) структурна 
життєздатність системи (національного політичного режиму), очікувані 
наслідки для національного політичного режиму, а також ймовірність 
підтримки національного політичного режиму.

Очевидно, що сам субнаціональний анклав демократії зовсім не озна-
чає, що національний (винятково авторитарний) політичний режим не є 
хоч би мінімально консолідованим. Виняток хіба що становить тракту-
вання консолідації авторитаризму як існування цілісного (“ідеального”) 
типу авторитарного контролю за всіма сферами суспільного життя. Вна-
слідок цього зрозуміло, що демократичний анклав виконує дві функції: 
1) він – механізм погіршення інституційної ефективності авторитарного 
режиму; 2) він – елемент стабілізації авторитарного режиму (принаймні 
у певному часовому вимірі). Дуже часто анклави демократії навіть не 
підривають авторитарні режими, а виконують їхню підтримку. Тому такі 
субнаціональні режими можуть й не становити безпосередньої загрози 
національним режимам, але зовсім не провадять й повної консолідації 
авторитаризму. Такий висновок особливого значення набуває у контексті 
дослідження авторитарних анклавів. Річ у тім, що загальним висновком 
є ідея про те, що анклав авторитаризму в демократичній країні становить 
перешкоду для зміцнення і консолідації демократії. З цього приводу  
Х. Лінц та А. Степан зазначають, що “коли останній авторитарний ан-
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клав нарешті буде зміщено, Чилі в той самий день завершить перехід 
і консолідацію демократії”. Це метафоричне зауваження свідчить про 
дефінітивну й теоретико-методологічну несумісність між авторитарним 
анклавом та консолідацією демократії, що не завжди має місце у випад-
ку анклавів демократії та консолідації авторитаризму. Тим не менше, 
демократичний анклав майже завжди в умовах національного авторита-
ризму є причиною покращення підзвітності та розширення соціального 
простору, удосконалення економічних показників, а також зміцнення 
інкорпорованості еліти в умовах авторитаризму (навіть якщо не має 
місця демократизація як така). Якщо ж такі режими правдиво ведуть 
до демократизації на національному рівні, тоді вони або поглинаються, 
або національний режим переходить у фазу трансформації. 

Загалом усі чинники впливу демократичних анклавів на національні 
автократії можуть бути розподілені в дві групи: структурні або розумові 
(англ. ideational). В контексті структурних чинників демократичні ан-
клави створюють різні інституційні умови на шляху консолідації автори-
таризму та/чи формують “внутрішні системні” умови для демократизації. 
Крім того, структурні чинники можуть мати географічні риси: приміром, 
у Мексиці діяльність виборчої комісії призвела до виникнення інших 
демократичних анклавів, бо опозиційні партії почали в окремих кейсах 
контролювати державні й локальні процеси. З цього приводу К. Бір за-
значає, що інколи повільно, хоча непомітно, малі анклави демократії 
починають поширюватись. Демократичні анклави в ядрі національного 
політичного режиму можуть переходити на периферійні масштаби і 
навпаки. Найчастіше у такому випадку демократизація національного 
режиму відбувається, якщо демократичні анклави мають місце на наці-
ональному рівні держави, а не суспільства (останній випадок властивий 
для Китаю, який на рівні держави залишається консолідованим авто-
ритаризмом).

У ракурсі розумових чинників демократичні анклави підтримують 
демократичні сентименти/настрої та устремління головних акторів у сус-
пільстві та державі. Поява Комітету оборони робітників 1976 р., а потім 
і його наступника, “Солідарності”, 1980 р., як демократичних анклавів 
у рамках “нормативно-правового простору” профспілок у Польщі мали 
акселеруючий вплив на перехід країни до демократії. Інститут виборчої 
комісії у Мексиці був попередником ідеї про “чисті вибори” у 70–х роках 
ХХ ст., що стало підставою зміцнення позицій “костелу” та бізнесу. Саме 
таке трактування повертає нас до ініціального визначення демократичних 
анклавів, як інституційних й регуляторних просторів, у яких домінуючі 
цінності національних політичних режимів “затінено”.
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7.5. Субнаціональний  
авторитарний/недемократичний режим

Крім субнаціональної демократії, потрібно говорити про субнаціональ-
ний авторитаризм (субнаціональний недемократичний режим). Частково 
це питання було розглянуто у попередньому параграфі в зрізі анклавів 
авторитаризму. Річ у тім, що субнаціональний авторитаризм може про-
являтись у різних національних політичних режимах: демократичних, 
авторитарних (автократичних) та гібридних. Найбільше він поширений, 
безумовно, в авторитарних/автократичних національних політичних 
режимах (саме на них зосереджено увагу в межах параграфу). Тим не 
менш, особливий наголос він отримує й у демократичних національних 
режимах, де певні регіони/міста позиціонуються як вкрай політично 
персоналізовані/авторитаризовані (саме у цьому випадку часто мовиться 
про “авторитарні анклави” або ж “анклави авторитаризму”). Класичним 
прикладом таких сценаріїв В. Гельман вважає місто Чикаго в США, де 
у 1955–1976 і 1989–2011 рр. мерами були Р. Делі та Р. Делі-молодший. 
У цей період було створено та розвинуто своєрідну “політичну машину”, 
що впливала не лише на місто, а й на штат (Іллінойс), а також на цілу 
країну (1960 р. саме у Чикаго висунуто кандидатом у президенти США 
Дж. Кеннеді від Демократичної партії) [41]. 

Це приклад впливу локальної/субнаціональної “політичної машини” 
на процес політичного розвитку не тільки у локальній одиниці, а й за її 
межами [594] (вплив на локальні процеси з боку національної політичної 
системи був украй незначним). Подібна тенденція, відповідно до доробків 
Е. Гібсона [476], отримала у політичній науці назву “субнаціонального 
авторитаризму” та стала виявом процесу об’єднання “локалізації і суб-
націоналізації політичного процесу” і “монополізації контролю” з боку 
місцевих (локальних) еліт (терміни “субнаціональний” та “локальний” 
у такому зрізі вживаємо як синоніми для позначення дрібніших рівнів 
системи поза межами національної). Виокремлення “субнаціонального 
авторитаризму” як інституційного та процесуального політичного фено-
мену стало можливим на підставі історичного досвіду його розвитку у 
різних країнах світу, приміром, у регіонах країн Латинської Америки 
[634], Європи й Азії [622]. Так, у багатьох дослідженнях засвідчено, що 
такі південномексиканські штати, як Оахака, Чьяпас, Герреро, Табаско, 
Пуебла та Веракруз (найбідніші і найменш економічно розвинені субнаці-
ональні одиниці країни), є найменш демократичними, адже тяжіють до 
авторитаризму [382, 455]. Аналогічна ситуація властива для північних 
та центральних провінцій Аргентини, зокрема, Катамарки, Ла-Ріохи, 
Формоси, Сантьяго-дель-Естеро, Сан-Луїсу тощо [474, 533].
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Субнаціональні авторитарні/автократичні політичні режими 
(оскільки ми дотримуємось думки про неспецифічність для сучасного 
етапу політичного розвитку факту існування тоталітарних режимів, то 
під автократичними субнаціональними режимами розуміємо винятково 
різні типи субнаціонального авторитаризму, а також деякі різновиди 
гібридного режиму, які тяжіють до авторитаризму) варто трактувати 
як громадянські електоральні (хоча, за аналогією до національних по-
літичних режимів, вони можуть бути й не електоральні) субнаціональні 
режими, які характеризуються використанням та зловживанням чинною 
владою різних інструментів для запобігання доступу до влади опозицій-
них політичних сил (окремих лідерів або партій/блоків). У цих режимах 
зазвичай існують політичні претенденти, які змагаються за владу, про-
те чинні посадовці (представники чинної влади) використовують різну 
тактику для їх стримування. Це, наприклад, фальсифікація виборів, 
обмеження доступу до засобів масової інформації або упереджена діяль-
ність засобів масової інформації, виборче насильство, періодичні (проте 
вигідні для чинної влади) зміни виборчого законодавства й особливостей 
функціонування інших політичних інститутів тощо. Проблема порівняль-
ного визначення й оцінювання субнаціональних авторитарних режимів 
полягає у тому, що вони дуже часто у дослідницькому ракурсі мають різні 
підстави на те, щоб їх трактувати як демократичні й авторитарні. У цьо-
му полягає слабкість класичної “мінімалістської” аналітичної парадигми  
Й. Шумпетера, у якій демократію та її контраверсію – автократію, – трак-
тують у процедурному ключі. Саме тому виокремлення субнаціонального 
авторитаризму як наукового концепту відбулось із огляду на розширен-
ня логіки дослідження демократії як такої. Тому про недемократичні 
субнаціональні політичні режими почали розмірковувати у контексті 
відсутності базових атрибутів широкого/максимального підходу (про 
них йшлося в попередніх розділах) для перевірки демократичності тих 
чи інших країн (а загалом, одиниць аналізу). 

Е. Гібсон базовими засадами виокремлення субнаціонального авто-
ритаризму вважає надмірний контроль представників локальної полі-
тичної влади за ЗМІ та державними ресурсами, слабкість опозиційних 
партій у субнаціональних органах законодавчої влади (легіслатурах), 
непідзвітність виконавчих структур локального рівня громадянам (коли 
їх формують із результатів прямих всенародних виборів). К. МакМанн 
зазначає, що на субнаціональний авторитаризм вказують такі патерни: 
відсутність свободи (а також низький рівень свободи) формування та 
приєднання до різноманітних громадських (у тім числі й політичних) 
організацій; відсутність інститутів й інституцій, які впливають на полі-
тичний процес з огляду на суспільні переваги. Дж. Дуразо Херманн [442] 
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більш прагматично підходить до виділення атрибутів субнаціонального 
авторитарного режиму: підконтрольність незмінюваній місцевій політичній 
владі можливостей та результатів ведення бізнесу, місцевої судової систе-
ми, а також наявність клієнтелістських мереж. К. Гервасоні на користь 
субнаціонального авторитаризму апелює у випадку контролю зі сторони 
незмінної виконавчої влади над законодавчою владою, у випадку відсут-
ності автономних профспілок, бізнес-організацій та неурядових організа-
цій. З огляду на це, потрібно запропонувати консолідоване визначення 
субнаціональних режимів авторитарного (недемократичного) типу. Це 
субнаціональні політичні режими, де недемократичні лідери стримують 
доступ до влади опозиційних кандидатів на основі фальсифікації виборів, 
обмеження електоральної змагальності, а також порушення громадян-
ських прав і свобод. Це такі субнаціональні режими, у яких чинна влада 
здійснюється за патернами патримоніальної політики, тобто довільно та 
без відповідальності й дотримання принципів верховенства права [483].

Усі недемократичні субнаціональні політичні режими характеризу-
ються такими атрибутами: 1) низький рівень політичної змагальнос-
ті та циркуляції еліт; 2) низький рівень горизонтальної та соціальної 
(громадянської) відповідальності інститутів; 3) превалювання елементів 
патримоніальної, дискреційної і клієнтелістської політики; 4) порушення 
громадянських й особистісних прав людини та громадянина; 5) нечесні 
та несправедливі вибори. Іншими словами, такі субнаціональні одини-
ці розраховано як недемократичні не тільки на підставі їхньої низької 
якості демократичності, а й з огляду на порушення інституційного ба-
лансу, який повинен бути властивий для демократичних суспільств. 
Отже, конструювання субнаціонального авторитарного режиму відбува-
ється за аналогічними параметрами, як і демократичного режиму, але 
у відмінному напрямі (мовиться про такі виміри політичного режиму, 
як доступ до політичної влади та ліберальний потенціал режиму). Тому 
факт субнаціонального авторитаризму аргументує віддалення від ідеї 
субнаціональної ліберальної учасницької демократії.

На думку В. Гельмана, очевидно, що субнаціональний авторитаризм 
у різних країнах і регіонах світу суттєво розрізнявся чи розрізняється 
за ґенезою, механізмами здійснення та наслідками. Одні режими суб-
національного авторитаризму носили (носять) тимчасовий і перехідний 
характер, інші укоренялись (тривають) протягом кількох десятиліть. 
Спробуємо розглянути теоретико-методологічні особливості авторитариз-
му в контексті сучасних субнаціональних режимів, а також запропону-
вати механізми його компаративного аналізу та типології. 

У порівняльній політології прийнято висновок про те, що субна-
ціональний авторитаризм є проміжним етапом процесів державного й 
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інституційного будівництва сучасних суспільств, який обумовлений по-
ширенням загального виборчого права та проведенням конкурентних 
виборів. Історично процес завоювання/утримання влади потребував від 
локальних/субнаціональних еліт і лідерів значних організаційних зусиль. 
По-перше, вони намагалися відстояти свою владу в боротьбі з конкурен-
тами локального рівня. По-друге, вони прагнули мінімізувати політичні 
ризики, джерелами яких були актори загальнонаціонального рівня. Тому 
локальні правлячі еліти мусили створити механізми, що давали змогу 
зберігати свою політичну владу незалежно від зміни уподобань вибор-
ців та убезпечувати себе від “недружнього поглинання” з боку різних 
акторів загальнонаціонального рівня. Їх стратегії припускали створити 
монополістичний контроль за політичним процесом локального рівня за 
допомогою локальних електоральних “політичних машин”, забезпечити 
“управління кордонами” в цілях перешкоджання підриву їхньої влади 
з боку акторів національного рівня.

Термін “політичні машини” спочатку використовували для опису 
механізмів політичного домінування у містах США. З часів закінчення 
громадянської війни і до “нового курсу” великі міста США управляли 
за допомогою цього механізму. “Політичні машини” – це як бізнес-ор-
ганізації, які створені для особливого виду політичного бізнесу – тобто 
отримання влади під час виборів, – що дає змогу локальним/субна-
ціональним правлячим групам зберігати контроль над політикою та 
урядуванням, а також управляти поведінкою виборців за допомогою 
специфічних матеріальних стимулів. У першій половині ХХ ст. такими 
стимулами слугували: можливість працевлаштування, адаптації й інте-
грації у соціальному середовищі, а також розподілу локальних/субнаці-
ональних ресурсів (бюджету, контрактів, робочих місць, умов ведення 
бізнесу). Базу “політичних машин” становили іммігранти і залежні від 
влади місцевий бізнес та криміналітет, контекст децентралізації і кон-
куренції. Саме на такій основі локального домінування відбулось погли-
блення рівня корупції та зниження ефективності місцевого управління. 
Крах “політичних машин” у США в 1920–1930–х рр. став природним 
наслідком процесів консолідації американської держави, економічного 
зростання та соціального розвитку, а їхній “життєвий цикл” (“становлен-
ня, розквіт і занепад”) слугував продуктом модернізації та політичного 
розвитку (цю ідею свого часу запропонував Дж. Скотт [621]). Проблема 
зазначеного “девелопменталістського/структурного підходу” (або “підходу 
розвитку”) полягає у тому, що субнаціональний авторитаризм не завжди 
досягає цілей та зазнає краху, не встигнувши зародитись. Часто причи-
ною цього стають недоліки розвитку на рівні національного політичного 
режиму. Крім того, терміни й умови виживання успішних “політичних 
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машин” також досить сильно відрізняються, іноді навіть незалежно від 
загальнонаціонального політичного контексту. Окремі із них існують 
не більше десяти років, а інші – навіть більше п’ятдесяти років (на-
приклад, субнаціональний авторитаризм губернатора К. Хуареса в про-
вінції Сантьяго-дель-Естеро в Аргентині, який існував у 1949–2004 рр.,  
незважаючи на те, що в країні загалом неодноразово змінювали один 
одного демократичні й авторитарні режими). 

Розбіжну методику аналізу субнаціонального авторитаризму запро-запро-
понував Е. Гібсон у розвідці “Управління кордонами: субнаціональний 
авторитаризм у демократичних країнах”. У ній відбувається аналіз стра-
тегій політичних акторів, спрямованих на підтримку і підрив режимів 
субнаціонального авторитаризму. Він (дослідник) вважає, що успішні 
субнаціональні авторитарні режими можуть досягти своїх цілей за умови 
одночасного вирішення ними трьох взаємопов’язаних завдань: підтримки 
монопольного патримоніального панування на субнаціональному рівні, 
забезпечення впливу субнаціональних лідерів на загальнонаціонально-
му рівні та монополізації взаємозв’язків між відповідною територією та 
загальнонаціональними політичними й економічними акторами. Своєю 
чергою, загальнонаціональні актори у процесі демократизації на рівні 
країни можуть використовувати з метою підриву субнаціонального авто-
ритаризму такі інструменти: прямий примус за допомогою централізо-
ваного державного апарату (Аргентина з 2000 р.), а також просування 
принципів конкуренції партій з загальнонаціонального на регіональний 
і місцевий рівні (Мексика з 2000 р.). Однак у такому випадку треба за-
уважити, що політичні партії, зрощені з державним апаратом, можуть 
слугувати знаряддями як підриву субнаціонального авторитаризму, так 
і його підтримки (приклади підтримки такі – однопартійне домінування 
в Мексиці у 30–х роках ХХ ст., однопартійна монополія у південних 
штатах США і на Півдні Італії, регіональні політичні режими в СРСР). 
Утім, поставлені завдання згаданих режимів вважалися досягнутими.  
К. МакМанн іншим механізмом забезпечення тривалості субнаціональних 
режимів авторитарного типу вважає економічну залежність, яка найчас-
тіше проявляється у тому, що певний режим субнаціонального типу як 
такий відтворюється як патримоніальний, а також неопатримоніальний, 
а його населення більше залежне від держави та її “подачок”.

Аналізуючи недемократичні патримоніальні провінцію Сантьяго-дель-
Естеро в Аргентині та штат Оахака в Мексиці, Е. Гібсон зауважує факт, 
що субнаціональні недемократичні режими функціонують без змін, коли 
незмінні представники влади постійно виконують стратегію “управлін-
ня/контролю кордонами”. Мовиться про те, що відбувається успішна 
максимізація впливу незмінної влади на локальну (чи субнаціональну) 
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політику, а також запобігання доступу провінційних опозиційних сил до 
різних ресурсів політичного процесу. Науковець зазначає, що авторитарні 
субнаціональні режими відтворюються через незмінність “провінційних 
кордонів”. До таких політичних режимів долучаються потенційні со-
юзники, що є причиною ослаблення політичної опозиції. А саме тому 
механізм “управління кордонами” властивий переважно для патримо-
ніальних/неопатримоніальних політичних режимів, де представники 
влади можуть монополізувати державні ресурси, з приводу яких є за-
непокоєння у суспільстві, а також здатні контролювати чи кооптувати 
локальні (субнаціональні) опозиційні сили (перешкоджаючи блокуванню 
й/чи формуванню коаліцій політиків місцевого і національного рівнів) 
[528]. Тим не менше, “контроль кордонів” не пояснює тривалості субна-
ціонального авторитаризму в бюрократіях. Річ у тім, що бюрократичні 
адміністрації більшою мірою сприяють відкритості кордонів. У цьому 
випадку правителі менш здатні проводити жорсткий контроль за держав-
ними ресурсами, територією, місцевими опозиційними партіями, а тому й 
менш ефективні у процесі запобігання утворенню місцевих національних 
об’єднань, які мають потенціал пришвидшити колапс субнаціонального 
авторитаризму.

У цій моделі базовими екзогенними чинниками субнаціонального 
авторитаризму, що визначають його інституційне середовище, є цен-
тралізований державний апарат і загальнонаціональні політичні партії. 
Для конструювання такої дослідницької логіки Е. Гібсон звертається до 
дуже критичного дослідження американської демократії Е. Шатшнайдера 
“Напівсуверенний народ”. “Напівсуверенний народ” – це термін, що пів-
століття тому винайдено для позначення ситуації, коли простий грома-
дянин не в змозі контролювати прийняття політичних рішень. Сьогодні 
досить часто вчені навіть не стикаються з цим поняттям на практиці, 
адже громадяни насправді стають несуверенними: складається уявлення 
про демократію як начисто позбавлену своєї “народної складової” (про 
“демократію без демосу”). Особливу роль у цьому процесі зосереджено 
саме за зміною позиціонування політичних партій. Саме така логіка й є 
підставою трактування політичного конфлікту, який може бути застосо-
ваний стосовно субнаціональних політичних процесів. Е. Шатшнайдер 
зазначає те, що у будь-якій ситуації політичного конфлікту між двома 
несумірними політсилами основним стимулом сильної партії буде збе-
реження конфлікту як ізольованого та приватного явища. Це означає, 
що у такій ситуації відбувається консервація конфлікту, в якому пере-
важає, зазвичай, сильніша партія. Слабкіша партія, з іншого боку, має 
стимули для збільшення кількості учасників конфлікту, адже залучення 
третіх осіб та розширення сфери конфлікту змінює баланс сил між дво-
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ма ініціальними учасниками конфлікту. Так відбувається “соціалізація 
політичного конфлікту”. Така ситуація має аналоги у територіальній 
політиці (про яку зазначено у попередніх параграфах). Приміром, в авто-
ритарних субнаціональних режимах представники влади зацікавлені у 
збереженні локалізованої форми конфлікту. Опозиція навпаки проявляє 
прихильність до того, щоб конфлікт націоналізувати (тобто вивести за 
межі субнаціональної одиниці). Дилема впливовості суперників у такій 
грі вирішується за допомогою згаданої вище стратегії “контролю кор-
донів”. Влада намагатиметься максимізувати свій вплив на локальну 
політику і позбавити опозицію доступу до національних союзників/
ресурсів. Опозиція шукатиме різні способи порушення провінційних 
кордонів та проведення національних акторів до меж субнаціональних 
конфліктів. Боротьба між владою та опозицією за здійснення управління 
кордонами у субнаціональному авторитаризмі є магістральним патерном 
конфліктного потенціалу. Результат цієї боротьби завжди залежить від 
рівня централізації чи децентралізації політичного процесу в окремих 
субнаціональних одиницях. Залежно від ступеня впливу зазначених чин-
ників на субнаціональному рівні в різних країнах можна виокремлювати 
чотири теоретично можливі варіанти субнаціонального авторитаризму 
(табл. 7.3).

Таблиця 7.3
Типи субнаціонального авторитаризму на основі кореляції екзогенних  

чинників інституційного середовища (за методикою Е. Гібсона)

Екзогенний чинник впливу Вплив централізованого державного апарату

Вплив загаль-
нонаціональних 
партій на ло-

кальному рівні

Слабкий Сильний

Слабкий/
відсутній

Децентралізований субнаці-
ональний авторитаризм

США 
(1870–1920)
Росія (1991 –  

середина 2000 рр.)

Централізований субна-
ціональний бюрократич-

ний авторитаризм

Росія (до 1917 р.)
Латинська Америка 

(1970–1980)
Казахстан і Узбекистан 

(1990–2000)

Сильний –

Централізований субна-
ціональний партійний 

авторитаризм

Південна Італія 
(1950–1980)

СРСР, Мексика 
(1930–1990)

Росія 
(з середини 2000 р.)
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Атрибути централізованого субнаціонального бюрократичного авто-
ритаризму: 1) конструювання на непартійній основі або зведення ролі 
партій до мінімальної; 2) управління на підставі інструментів бюрокра-
тичної ієрархії, підпорядкованої центральній політичній владі; 3) обме-
жена автономія субнаціональних одиниць; 4) посередницький характер 
центр-периферійних відносин між авторитаризмом на національному 
та субнаціональному рівнях; 5) переважна спрямованість розвитку на-
ціонального політичного режиму до бюрократичного авторитаризму; 
6) високий силовий потенціал центрального державного апарату, який 
також розподіляється на субнаціональні одиниці (центр проводить ад-
міністративний контроль за процесом здійснення локальної політики, 
хоча субнаціональні одиниці й можуть наділятись певною автономією); 
7) вкорінення принципал-агентських відносин і патронажно-клієнтеліст-
ських взаємозв’язків між національним та субнаціональним режимом; 
8) здатність режиму до самопідтримки: криза такого субнаціонального 
режиму має місце, переважно, на підставі загальнонаціональної кризи 
держави чи внаслідок цілеспрямованої політики “зверху” центрального 
державного апарату (в процесі зміни національного політичного режиму 
на більш демократичний/авторитарний).

Ознаки децентралізованого субнаціонального авторитаризму:  
1) процеси децентралізації управління на національному та локальному 
рівнях; 2) обмежений силовий потенціал центрального державного апа-
рату, а натомість зосередження значного розподільного й/чи силового 
потенціалу на локальному рівні; 3) патерни функціонування децентра-
лізованих партій і партійних систем (партійні лідери на національно-
му рівні є залежними від лідерів чи “босів” субнаціонального рівня);  
4) спрямованість процесів у локальних одиницях на патримоніальне 
домінування, вплив на загальнонаціональні політичні процеси, а та-
кож монополізацію процесів взаємозв’язку між центром та периферією;  
5) відсутність розвиненого середнього міського класу й інституційних 
змін, спрямованих на зниження корупції, а також підвищення ефек-
тивності локального управління; 6) обмежені повноваження рад субна-
ціонального рівня порівняно з впливом лідерів чи “босів”; 7) відсутність 
ідеї розподілу політичних та управлінських/адміністративних функцій 
місцевої влади; 8) слабкість політичного плюралізму таких субнаціо-
нальних режимів.

Патерни централізованого партійного субнаціонального авторита-
ризму: 1) існування домінуючої загальнонаціональної партії, вплив якої 
відбувається у всіх субнаціональних одиницях; 2) переважне поєднан-
ня централізованого державного управління, централізованої партійної 
системи та економічної відсталості на рівні субнаціональних одиниць; 
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3) глибока вкоріненість патронажно-клієнтелістських зв’язків в умовах 
занепаду моральних цінностей суспільства; 4) сконцентрованість сило-
вого і розподільного потенціалу на національному рівні; 5) домінуюча 
партія позиціонується як своєрідна “розподільна коаліція” у плані на-
явних політичних, соціальних та економічних ресурсів розвитку країни 
й регіонів; 6) домінуюча партія на основі розподільної ролі впливає на 
електоральні переваги населення; 7) досить сильний взаємозв’язок між 
силовим потенціалом держави, а також організованою злочинністю на 
субнаціональному рівні (через це відбувається обмеження впливу конку-
рентів у політичному (електоральному) процесі); 8) наявність стратегій 
для взаємного ослаблення між опозиційними політичними партіями; 
9) залежність від впливового середнього класу, підприємців та бідних 
верств населення на локальному рівні; 10) наявність загроз здійснення 
вибіркових покарань нелояльних індивідів і груп як засобу підтримки 
статусу-кво; 11) низька ефективність субнаціонального (чи місцевого) 
управління, що значно впливає на стабільність національного стану роз-
витку соціальних та економічних процесів.

Проводячи аналогію між стабільністю авторитарних режимів на на-
ціональному і локальному рівнях, варто зазначити особливість: на на-
ціональному рівні найбільш стабільними є однопартійні режими (якщо 
до уваги брати класифікацію Б. Геддес), а на субнаціональному – цен-
тралізовані партійні типи субнаціонального політичного авторитаризму. 
Двом рівням авторитарного політичного режиму властива здатність до 
самозбереження/внутрішньої підтримки. Субнаціональний партійний 
централізований авторитаризм характеризується тим, що його політичну 
стабільність втілює одна (і та сама) домінуюча політична партія на наці-
ональному і субнаціональному рівнях. Тобто, по суті, такий політичний 
режим потрібно трактувати як однопартійний (чи як режим із доміную-
чою партією). Уточнення варто робити в тому напрямі, де між рівнями 
національних і локальних одиниць відбувається збереження головних 
ознак патримоніального домінування, забезпечення впливу локальних 
еліт на національному рівні, монополізація взаємозв’язків між територі-
єю й національними акторами. Це стосується демократичних режимів з 
домінуючими партіями, а також однопартійних авторитарних режимів. 
Зі слів В. Гельмана й А. Гомберга, у будь-якому з варіантів домінуюча 
партія може більш ефективно, ніж бюрократичний апарат, вирішувати 
проблеми принципал-агентських відносин через конкуренцію агентів 
на локальному рівні, особливо під час проведення політики “ротації 
кадрів” на субнаціональному рівні [41, 56]. Найчастіше ці режими за-
знають краху на підставі їх трансформації “зверху”, коли відбувається 
криза домінуючих (єдиних) партій, що призводить до занепаду режиму 
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на національному та на субнаціональному рівнях (як це трапилось у ви-
падку Революційної інституційної партії у Мексиці в 90–х роках ХХ ст. 
та КПРС у 1989–1991 рр.).

З цього приводу звертаємось до зауваження А. Гірауді про те, що 
партії влади у бюрократичних субнаціональних авторитарних режимах 
мають значно менше можливостей сконцентрувати політичну владу, дис-
циплінувати місцеве населення політично та економічно, “контролювати 
території і муніципалітети”. Й навпаки, вони є більш сприйнятливими 
до проникнення політичних акторів національного рівня, які формують 
різноманітні альянси/коаліції з локальними силами опозиції. Ця вразли-
вість від проникнення “ззовні” стає особливо гострою, коли національні 
політичні еліти та посадовці розраховують на територіальне розширення 
партійних організацій. Наприклад, такі президенти та еліти, які воло-
діють територіальними партійними організаціями, можуть отримати 
політичну присутність на місцевому рівні, перемогти в межах територі-
ального простору, а також отримати преференції порівняно з субнаціо-
нальними автократами у ракурсі здійснення влади [464, 633]. Успішне 
проникнення також є інструментом, який використовують президенти у 
спробах дисциплінувати та керувати субнаціональним авторитаризмом.

Президентський/монархічний контроль за субнаціональними не-
демократичними режимами має вирішальне значення у процесах пере-
творення недемократичних представників влади у союзників. Субнаціо-
нальні автократи, які перебувають в дуже вразливому положенні стосов-
но центрального уряду, можуть бути “корисними” для глави держави 
(національного політичного режиму), особливо якщо він потребує полі-
тичної підтримки. Оскільки субнаціональна недемократична політична 
влада курує локальний електоральний процес – законодавців і виборців 
[478, 510], – вона є потенційно привабливим політичним союзником 
і важливими “постачальником” політичних вигод для національних 
правителів. Отож, якщо президенти чи монархи можуть контролювати 
субнаціональні режими, а також забезпечувати політичну співпрацю з 
ними, вони спроможні викликати та регулярно отримувати “позитивні” 
(для стабільності режиму) наслідки співпраці субнаціональних лідерів.

Можливість контролю за субнаціональними автократами, яка в бюро-
кратичних субнаціональних авторитарних режимах є можливою завдяки 
набору інститутів, що “розсіюють” політичну владу, є стимулом для глав 
держав підтримувати, а не підривати такі режими загалом. Завдяки реа-
лізації різних стратегій вони можуть позитивно впливати на збереження 
автократів та їхніх режимів при владі. Коли це відбувається, президенти 
відтворюють субнаціональний авторитаризм “зверху”. Однак проникнен-
ня національних лідерів (глав держав чи прем’єр-міністрів, залежно від 
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форми правління) у субнаціональні одиниці та контроль над недемокра-
тичною владою у них не постійно можуть бути досягнуті на практиці. 
Незважаючи на те, що бюрократичні субнаціональні авторитарні режими 
більш проникні і потенційно більш уразливі, аніж національні режими, 
все ж лише глави держав, які мають доступ до територіальних партій-
них осередків, можуть повною мірою скористатися тими політичними 
вигодами, які приховано та зосереджено у цих режимах. Коли ж главі 
держави не вистачає партійних союзників (наприклад, мерів, делегатів, 
брокерів і громадських організаторів) на місцевому рівні, тоді й більш 
важко сформувати “коаліцію”, яка підриватиме владу автократів у субна-
ціональних режимах. Через це президентські важелі впливу на місцевих 
правителів стають менш ефективним і менш загрозливими, а перспектива 
отримання “мовчазної згоди” субнаціональних “самодержавців” і співп-
раці з ними суттєво зменшується. Слабка дисциплінуюча влада глави 
держави дає змогу владі в бюрократичному типі субнаціонального авто-
ритаризму підтримувати статус-кво, а також збільшувати стабільність/
тривалість режиму. Так відбувається самовідтворення субнаціонального 
режиму. У цьому випадку безперервність режиму – це не результат “по-
тенціалу субнаціональних правителів” зберігати закритими “інституційні 
кордони” своєї влади. Швидше це результат слабкості глави держави чи 
прем’єр-міністра проникати в ці режими.

З іншого боку, забезпечення стійкості/динаміки розвитку субна-
ціонального авторитаризму відбувається з огляду на кілька ключових 
атрибутів: 1) контроль; 2) автономія; 3) важелі. Авторитарна влада на-
магається їх збільшити, а політична опозиція – зменшити. Саме так від-
бувається забезпечення взаємозв’язків у контексті центр-перефирійних 
відносин. Контроль – це контроль над локальною політикою, її по-
літичними інститутами/інституціями й електоратом. Автономія – це 
автономія субсистемних складників локальної політичної системи, у 
якій локальна влада із приводу прийняття політичних рішень є макси-
мізованою. Важелі – це важелі впливу на лідерів національного рівня 
з метою впливу на національні рішення, що стосуються саме місцевої/
субнаціональної юрисдикції, особливо в питаннях розподілу ресурсів із 
центру до периферії. Втім, у трьох вимірах може відбуватись переважан-
ня як влади, так і опозиції. Якщо динаміка характеризує покращення 
позицій політичної опозиції, тоді ймовірний початок “транзиту” субнаці-
онального авторитаризму (транзит розуміємо за аналогією до контексту 
національних політичних режимів – тобто як трансформації в напрямі 
перемоги авторитаризму або ж проведення локального демократичного 
політичного режиму).

Оскільки існують інституційні атрибути субнаціональних політичних 
режимів, варто виокремлювати різну інституційну послідовність транзиту 
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як такого. Тим не менше, для будь-якого транзиту до субнаціональної де-
мократії властивий процес націоналізації конфлікту в субнаціональному 
авторитаризмі. Далі Е. Гібсон виділяє щонайменше два сценарії розвитку 
подій (через визначення політичних акторів, які стають національними 
героями): перший – транзит, керований партією; другий – транзит, ке-
рований з центру. Транзит, керований партією, відбувається на підставі 
субнаціональної демократизації за наслідками партійної конкуренції. 
Його герої – лідери національних політичних партій, які були союзни-
ками опозиційних партій у субнаціональних одиницях (ресурсно, інфор-
маційно тощо). Транзит, керований з центру, відбувається на підставі 
втручання національних органів державної влади (виконавчої, судової 
або законодавчої). Це втручання перетворює місцеві правила гри. Ваго-
мо, що влада субнаціонального авторитарного режиму прагне зберегти 
статус-кво, а опозиція – запропонувати альтернативу розвитку.

У зазначеному ракурсі властиві дві ситуації розвитку і збереження/
зникнення субнаціональних авторитарних режимів: 1) поряд з демокра-
тизацією національних політичних режимів (відбувається значно рідше 
у часовому відтворенні); 2) поряд із авторитаризацією національних 
режимів (відбувається значно частіше). Обидва сценарії повинні бути 
предметом наукових розвідок. Дуже часто наслідком “третьої хвилі” 
національної демократизації є консолідація субнаціонального автори-
тарного режиму. А це, безумовно, означає, що політичний транзит має 
диференційований вплив на розвиток національних та субнаціональних 
одиниць. Головна причина – це факт, що демократичний транзит на на-
ціональному рівні не створює стимулів тиску на субнаціональному рівні. 
Внаслідок транзиту від моделі авторитаризму до моделі демократії на 
національному рівні (тобто послаблення авторитаризму) ми часто стає-
мо свідками зміщення балансу у відносинах між центром і периферією. 
Причини цього дуже прості: виникнення нових можливостей для субна-
ціональної політичної мобілізації внаслідок ослаблення централізованого 
контролю, а також не завжди очевидні наслідки електоральної конкурен-
ції, особливо у контексті так званих “установчих виборів” (чи виборів, 
які у політичному режимі відбуваються вперше і слугують відправною 
точкою відліку перетворень політичних інститутів у напрямі вимоги ре-
жиму), які посилюють повноваження субнаціональних еліт. Дуже часто, 
коли центр в умовах авторитаризму проводить жорсткий політичний 
контроль за периферією, локальні актори досягають зменшення своєї 
відповідальності перед елітами центру. Це призводить до демократизації 
субнаціональних режимів. Однак в субнаціональному авторитаризмі про-
стежуємо зворотну тенденцію: дужа часто у субнаціональних одиницях 
місцеві еліти мають у випадку національної демократії чи демократизації 
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можливість ізоляції своїх територій від тренду демократизації. Зокрема 
виникають “авторитарні анклави” у межах національної демократії. 

Саме так розгорталась політична ситуація в Мексиці після колапсу 
Інституційної революційної партії (�RI): децентралізація національного 
політичного процесу значно прискорила демократичні тенденції роз-
витку в багатьох штатах, проте вона паралельно уможливила процес 
формування локальних клієнтелістських мереж і політичних машин у 
процесі консолідації провінційних авторитарних проектів. Це стало при-
чиною того, чому В. Корнеліус охарактеризував Мексику як “мозаїку” 
штатів, які демократизуються, та субнаціональних анклавів. Ще одним 
елементом впливу національної демократизації на субнаціональну авто-
ритаризацію є приріст ролі електоральної конкуренції політичних партій 
на національному рівні. Річ у тім, що з моменту демократизації лідери 
провінційних партій отримали більше можливостей для використання 
так званих “дефектних” карт, як способу отримання важелів проти на-
ціональних партій. Крім того, під час так званих “установчих виборів” 
субнаціональні політичні лідери часто стали важливими регіональними 
союзниками національних партій, що боролись за владу на національних 
виборах. Це збільшило їхній (цих локальних лідерів) вплив, а також 
внесло заклопотаність із приводу авторитарного характеру режимів, 
які вони очолювали. Зазначена модель становлення субнаціонального 
авторитаризму характерна для перших (а не тільки установчих) циклів 
виборів, особливо президентських (у президентських, а також напівпре-
зидентських республіках). Приміром, на субнаціональних автократів 
часто опирався президент Аргентини Р. Альфонсін (1983–1989), прези-
денти Бразилії Ж. Сарні (1985–1990), Ф. Коллор ді Меллу (1990–1992), 
І. Франку (1992–1995) та Ф. Е. Кардозу (1995–2003) [609]. В. Путін під 
час ранніх років президентства у Росії вибудовував національну владу 
на підставі сили регіональних “олігархів”, які були головними членами 
його національної коаліції.

Найважливіше у такому випадку те, що субнаціональні авторитарні 
політичні режими в межах національних демократій інституційно ста-
новлять випадки саме провінційного партійного гегемонізму. Тобто у них 
превалюють багатопартійні системи з гегемоністською партією чи парті-
ями. Проте вагоме й інше: мова може йти не лише про одну конкретну 
домінуючу (в електоральному, парламентському та урядовому плані) 
партію, а про кілька партій, які разом становлять домінуючу або гегемо-
ністську коаліцію. Якщо мовиться про коаліцію, то це пряме свідчення 
впливу демократизаційних тенденцій; якщо мовиться про однопартійну 
гегемонію, тоді це притаманно подальшій авторитаризації субнаціональ-
ного режиму (режиму загалом – адже це майже завжди властиво для 
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національних автократій та для субнаціонального авторитаризму у цих 
самих межах). У формуванні коаліцій може простежуватись декілька 
сценаріїв: 1) між партією на рівні субнаціональної одиниці та важливою 
національною партією; 2) тільки між партіями на рівні субнаціональних 
одиниць; 3) у форматі “картелю” провідних партій, які становлять фор-
мальні альянси (блоки) або домовленості.

Особливе місце в контексті аналізу субнаціонального авторитаризму 
посідають національні авторитарні політичні режими. Розглянемо їх 
на прикладі Росії, яка в цьому ракурсі піддавалась деяким науковим 
розвідкам (наприклад, йдеться про праці Г. Хейла, М. Брая, Т. Ланкі-
ної, В. Гельмана). Одним із наслідків демократизації та децентралізації 
управління в Росії у 90–х роках ХХ ст. стала диверсифікація політичного 
розвитку в регіонах та містах. Спектр їх варіантів виявився настільки ши-
роким, що деколи здавалось, що йдеться про різні країни, а не про тери-
торіальні одиниці однієї держави. Особливості розвитку субнаціональних 
одиниць Росії в цей період полягали у патернах: 1) процес локалізації 
політики, коли локальні актори відіграють роль “групи вето”, а також 
інколи одноосібно вирішують найважливіші питання розпорядження вла-
дою/власністю; 2) монополізація контролю над ресурсами, зосереджена в 
руках одного політичного угруповання, зв’язаного з главою виконавчої 
влади відповідного рівня. Наприкінці 90–х років ХХ ст. у російських 
регіонах (попри гібридний стан розвитку національного політичного 
режиму) відбулось становлення “регіонального авторитаризму”, який 
викликав критику спостерігачів, оскільки перешкоджав становленню 
демократичних інститутів у Росії і розвитку її ринкової економіки. З 
2000 р. локалізація політики була підірвана через “рецентралізацію” 
російської держави [39] та вторгнення в регіональні ринки корпорацій 
національного масштабу [87, 88]. Події, які відбулись у цей період, ха-
рактеризувались атрибутами: 1) монополізація контролю над ресурсами 
на регіональному та місцевому рівні; 2) відміна всезагальних виборів 
голів виконавчої влади у регіонах (а також у містах); 3) перетворення 
політичної партії “Єдина Росія” на домінуючу партію (у цей період в на-
ціональному плані відбувся зсув до електорального авторитаризму) [54]. 
Тим не менше, механізми політичного домінування на субнаціональному 
рівні не знищені повною мірою. Унаслідок цього субнаціональний авто-
ритаризм практично незмінний порівняно з 90–ми роками ХХ століття, 
а лише відбулось його підпорядкування ідеї національного домінування 
(авторитаризму). З субнаціонального авторитаризму в межах гібридного 
режиму відбувся перехід до субнаціонального авторитаризму в межах 
авторитарного режиму. З іншого боку, застосовуючи методику Е. Гібсона, 
можемо сказати, що до 2004–2006 рр. в Росії відбувалось становлення 
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та розвиток субнаціонального децентралізованого авторитаризму, а з  
2006 р. – централізованого партійного субнаціонального авторитаризму 
[187]. На цій основі варто стверджувати, що субнаціональний політич-. На цій основі варто стверджувати, що субнаціональний політич-
ний режим Росії після 2004–2006 рр. почав розвиватись за аналогією 
радянського періоду.

На прикладі аналізу трансформації субнаціонального авторитаризму 
в Росії В. Гельман пропонує дві головні причини становлення субнаці-
ональних режимів як таких: 1) централізаційні чи децентралізаційні 
(рецентралізаційні) процеси в тій чи іншій країні на фоні економічного 
розвитку або занепаду; 2) становлення того чи іншого різновиду націо-
нального політичного режиму. Найчастіше демократія на національно-
му рівні є приводом для становлення демократичних субнаціональних 
режимів; авторитарний національний режим, своєю чергою, рідко відо-
бражається у форматі субнаціональної демократії. 

Для субнаціонального авторитаризму переважно властива кооптація 
локальних еліт в національні. Для субнаціональної демократії така специ-
фіка не обов’язкова. Централізація субнаціонального режиму ускладнює 
перспективи його трансформації. Це стає атрибутивною рисою демокра-
тичних й авторитарних перспектив розвитку. Крім того, централізація 
субнаціонального режиму слугує стабілізації та консервації його як тако-
го. Найчастіше такі режими зазнають краху винятково на підставі змін 
у межах національних політичних режимів (в особливій мірі це властиво 
стосовно субнаціональних авторитарних режимів у межах національного 
авторитаризму). 

Тим не менше, доцільно розуміти й інші інструменти і шляхи транс-
формації локальних політичних режимів. З них виокремлюємо такі:  
1) тиск на субнаціональний політичний режим “зверху” (зазвичай, тиск 
спричинений потребами централізованого державного апарату підвищува-
ти рівні та показники ефективності регіонального і локального управлін-
ня; це може бути причиною політичної децентралізації, що відбувається 
під час ослаблення адміністративного/політичного контролю); 2) тиск на 
субнаціональний політичний режим “знизу” (зазвичай, тиск спричинений 
економічним зростанням чи занепадом у субнаціональних одиницях, але 
залежно від напряму трансформації режиму [312]: до демократизму веде 
реформізм інтересів на місцях, а до авторитаризму веде тенденція не-
вдалості реформ на локальному рівні); 3) тиск “зовні” (зазвичай, такий 
тиск пов’язаний з включеністю субнаціональних одиниць у міжнародні 
політичні, а також економічні процеси; це найчастіше відбувається у на-
прямі від авторитаризму до демократії, хоч можливі зворотні сценарії (у 
випадку ізоляціоністської політики в тих або інших країнах і регіонах) 
тощо). Не потрібно забувати й про те, що від перспектив трансформації 
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та розвитку субнаціональних політичних режимів залежать політичні 
режими у країнах загалом. Демократизація на рівні регіонів найчастіше 
має своє втілення на прикладі демократизації всієї країни. Але демокра-
тизація на національному рівні також має за наслідок демократизацію 
субнаціональних одиниць. Аналогічні висновки можуть стосуватись ав-
торитарних режимів тощо.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Як Ви розумієте категорію “субнаціональний політичний режим”?
	 Як співвідносяться національний і субнаціональних політичні режими?
	 Розкажіть про стан досліджень субнаціональних політичних режимів.
	 Яке співвідношення територіального та політичного режиму?
	 Які Вам відомі методики порівняльного аналізу субнаціональних режимів.
	 Запропонуйте типологію субнаціональних політичних режимів.
	 Що таке “індекс субнаціональної демократії” К. Гервасоні? Деталізуйте.
	 Розкажіть про “індекс локальної поліархії”, “індекс електорального до-

мінування”.
	 Які “ідеальні” типи субнаціональних політичних режимів виокремлює  

А. Боргес?
	 Окресліть “субмінімальний аналіз субнаціональної демократії” А. Гірауді.
	 Опишіть підхід аналізу “нерівномірності демократії” Дж. Бехренд.
	 Схарактеризуйте субнаціональні демократичні режими на прикладі країн 

Європи.
	 Що таке “анклав” політичного режиму? 
	 Розкажіть про різновиди анклавів авторитаризму.
	 Що таке демократичний анклав? 
	 Які Ви знаєте типи демократичних анклавів?
	 Проаналізуйте феномен субнаціонального авторитарного режиму.
	 Що таке “політична машина”? 
	 Назвіть приклади використання феномену “політичної машини”.
	 Назвіть атрибути субнаціональних авторитарних режимів.
	 У чому суть концепту Е. Гібсона про “управління кордонами”?
	 Які різновиди субнаціонального авторитаризму Ви можете виокремити та 

на якій основі?
	 Які причини становлення і занепаду субнаціональних авторитарних режи-

мів?
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ТРАНСФОРМАЦІЇ/ТРАНЗИТИ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 
СУЧАСНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

8.1. Особливості транзиту політичних режимів за 
даними “Freedom House”.

8.2. Індикатори трансформацій та сталого розвитку 
режимів Фонду Бертельсманна.

8.3. Рівень корупції “Transparency International” і 
трансформації політичних режимів.

8.4. “Політичний атлас сучасності” й оцінювання 
транзиту політичних режимів.

8.5. Людський розвиток як індикатор розвитку по-
літичних режимів сучасності.



Основні поняття: політичний режим, демократія, ав-
тократія, авторитаризм, транзит, трансформація, 
“Нації у транзиті”, політичний транзит, економіч-
ний транзит, консолідовані демократії, напівконсо-
лідовані демократії, транзитивні режими, напівкон-
солідовані авторитарні режими, консолідовані авто-
ритарні режими, демократизація, автократизація, 
“Країни на роздоріжжі”, статусний індекс та індекс 
управління, індекс трансформації Бертельсманна, 
політична та економічна трансформація, рівень та 
складність управління, “бар’єрні цінності” демокра-
тії, індикатори сталого урядування, “Transparency 
International”, індекс сприйняття корупції, корупція, 
Світовий барометр корупції, індекс хабародавців, “По-
літичний атлас сучасності”, дискримінантний ана-
ліз, індекс державності, індекс зовнішніх і внутрішніх 
загроз, індекс потенціалу міжнародного впливу, індекс 
якості життя, індекс інституційних основ демокра-
тії, кластерний аналіз, метод головних компонент, 
індекс людського розвитку, індекс розвитку людського 
потенціалу, індекс здоров’я (довголіття), індекс осві-
ти, індекс доходів, індекс смертності, рівень профе-
сійної освіти, індекс очікуваної і середньої тривалості 
навчання, інтегральний індекс, істотний показник 
прогресу, індекс фізичної якості життя, індекс роз-
витку з урахуванням нерівності статей, індекс ген-
дерної нерівності, план добробуту Вандерфорда-Рай-
лі, індекс якості життя, валове національне щастя, 
індикатор справжнього прогресу, міжнародний індекс 
щастя, благополуччя, економічне благополуччя, еко-
логічне благополуччя, фізичне благополуччя, психічне 
благополуччя, робоче благополуччя, соціальне благопо-
луччя, політичне благополуччя, шкала суб’єктивного 
благополуччя, поведінкова модель національного щас-
тя, вимірювання гендерного розширення повноважень.
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8.1. Особливості транзиту політичних режимів  
за даними “Freedom House”

Як зазначено у попередніх розділах, політичний режим – категорія, 
яка постійно розвивається та проходить принаймні три стадії цього про-
цесу: становлення/появу, функціонування і занепад. Загалом у науці 
склалось бачення з приводу необхідності виокремлення декількох фаз 
розвитку політичних режимів: транзитної (перехідної), експлуатаційної й 
установчої. Тому зрозуміло, що політичні режими мають здатність транс-
формуватись, оскільки “кінець” однієї фази розвитку політичного режиму 
є “початком” іншої фази розвитку політичного режиму. Транзит найчас-
тіше розуміють як інтервальний перехід від одного політичного режиму 
до іншого. Транзит або трансформація розпочинаються на підставі від-
кидання/заперечення усталеного (чи інституціоналізованого) політичного 
режиму і (не завжди, а найчастіше) закінчуються конструюванням нової 
конфігурації правил, які характеризують виникнення нового політичного 
режиму. Загалом очевидно, що транзит/трансформація передбачають 
зміщення від “усталеного” до “нового” режиму, усталення нового набору 
правил та відмови від старих правил у політичному режимі. З огляду 
на це, доцільним стає розгляд процесів, які сьогодні відбуваються у так 
званих перехідних (в режимному ракурсі) країнах світу, зокрема у по-
сткомуністичних країнах Європи й Азії (хоча треба розуміти, що транзит 
може відбуватись в усталених/інституціоналізованих режимах).

Один з проектів, які описують трансформаційні перетворення постко-
муністичних країн світу, був започаткований згаданою вище організацією 
“Freedom House”, яка паралельно займається питаннями і проблемами 
свободи/демократії у світі. Йдеться про методику, яка називається “На-
ції у транзиті” (англ. “Nations in Transit”). 

Проект орієнтовано на аналіз політичних трансформацій у країнах 
Центральної та Східної Європи, а також у країнах колишнього СРСР, 
тобто окремих країн Азії (огляд за 2013 р. містить відомості про 29 країн). 
Як стверджують розробники проекту, в ньому відбувається оцінювання 
не просто діяльності урядів і парламентів, скільки становище в сфері 
реалізації прав та свобод індивідів у перехідних країнах. Хоча, з іншого 
боку, проект націлено на отримання чітких даних з приводу політичного 
й економічного транзиту у посткомуністичних країнах Євразії. 

“Freedom House” наголошує, що рейтинги, які розроблено у межах 
проекту, не відображають повноти ситуації у кожній окремо взятій кра-
їні, а тільки дають змогу робити загальні висновки про рівень розвитку 
демократії та зіставляти результати реформ у різних країнах, простежую-
чи довгострокові тенденції розвитку політичних режимів у них. Щорічні 
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огляди проекту “Нації у транзиті” публікують з 1995 р. Кожний новий 
звіт описує дані, які стосуються попереднього року: наприклад, звіт за 
2013 рік описує події й тенденції 2012 р. тощо.

Методологія “Націй у транзиті”, як методологічні основи більшості 
проектів “Freedom House”, постійно вдосконалюється. Під час підготовки 
оглядів та рейтингів різних країн експертам роздають анкети, які охо-
плюють сім груп питань: 1) виборчий процес; 2) громадянське суспіль-
ство; 3) незалежність ЗМІ; 4) демократичність влади на національному 
рівні; 5) демократичність влади на локальному рівні; 6) судову систему 
та її незалежність; 7) корупцію. Разом із тим, рейтинги стають результа-
том консенсусу між співробітниками самої організації, консультантами 
проекту та авторами оглядів з окремих країн. Для їх конструювання 
використовують широке коло джерел: офіційні дані та дані неурядових 
і міжнародних організацій, місцевих ЗМІ. До 2005 р. демократичність 
влади як індикатор транзиту режимів розраховувала як єдине ціле – без 
розподілу на категорії національного та локального рівнів. 

Виборчий процес оцінює національні виконавчі та законодавчі вибори, 
розвиток багатопартійної системи, а також участь населення у політич-
ному процесі. Категорія “громадянське суспільство” оцінює: зростання 
значення неурядових організацій, їх організаційного потенціалу та фі-
нансової стійкості, а також правового і політичного середовища, у якому 
ці організації функціонують; розвиток вільних профспілок; участь груп 
інтересів у політичному процесі. Маркер “незалежність ЗМІ” адресо-
вано до: поточного стану свободи преси (в тім числі законів про наклеп, 
переслідування журналістів, редакційну незалежність); життєздатності 
у фінансовому зрізі приватної преси та доступу приватних осіб до Інтер-
нету. Показник “демократичність влади на національному рівні” оцінює 
демократичний характер і стійкість державної системи, незалежність, 
ефективність і підзвітність законодавчої та виконавчої влади, а також 
демократичного контролю за військовими/силовиками. Категорія “де-
мократичність влади на локальному рівні” стосується децентралізації 
влади, відповідальності, виборів, а також дієвості органів місцевого са-
моврядування, прозорості і підзвітності місцевих органів влади. Маркер 
“судова система та її незалежність” аналізує конституційні реформи, 
захист прав людини, реформи у системі кримінального права, незалеж-
ність судової системи, статус прав етнічних меншин, гарантії рівності 
перед законом тощо. Нарешті, показник “корупція” репрезентує гро-
мадське сприйняття корупції, бізнес-інтереси політиків, ефективність 
законів про розкриття фінансової інформації та конфліктів інтересів, 
ефективність антикорупційних ініціатив тощо. Оцінювання за кожним 
маркером відбувається за усталеним переліком питань.
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Процес створення рейтингів складається із чотирьох етапів: спочатку 
автори звітів по країнах складають прелімінарні рейтинги за зазначени-
ми групами питань; тоді наукові консультанти оцінюють рейтинги всіх 
країн та в разі консенсусного рішення про деякі неточності переробля-
ють їх; згодом автори звітів розглядають отримані від консультантів 
результати та, якщо вони відрізняються від початкових на більш, аніж 
на 0,5 бала, мають можливість їх оскаржити; і тільки після цього спів-
робітники “Freedom House” проводять остаточну редактуру рейтингів, а 
також використовують їх для формулювання загальних висновків про 
рівень демократизації.

Рівень демократичного розвитку і транзиту покликана зображати роз-
роблена “Freedom House” шкала від “1” (найвищий) до “7” (найнижчий) 
балів. Мінімальний крок за шкалою становив “0,25” бала (зараз викорис-
товують більш дробову шкалу), причому за один рік показники країни 
вкрай зрідка змінюються більш, ніж на “1” бал. До 2004 р. держави 
оцінювали за двома параметрами – рівень демократизації та верховен-
ство права. З 2004 р. застосовують новий, єдиний набір характеристик 
для аналізованих країн. Досліджувані країни поділено на п’ять груп: 
консолідовані демократії (“1–2” бали); частково консолідовані (напівкон-
солідовані) демократії (“3” бали); перехідні (транзитивні) та гібридні 
режими (“4” бали); частково консолідовані (напівконсолідовані) авто-
ритарні режими (“5” балів);   консолідовані авторитарні режими (“6–7” 
балів). Країни, які означено як консолідовані демократії (з рейтингом 
“1,00–1,99”), застосовують у політичному процесі практику ліберальних 
демократій. Країни, які означено як консолідовані демократії (рейтинг 
“2,00–2,99”), також оцінено на практиці як ліберальні демократії, про-
те їхні рейтинги понижено досить значною корупцією. Напівконсолідо-
вані демократії (їхній рейтинг у межах “3,00–3,99”) також стосуються 
демократій (електоральних, проте не ліберальних) – тобто відповідають 
високим стандартам виборчого процесу, – та мають деякі недоліки за-
хисту політичних прав і громадянських свобод. Перехідні (транзитивні) 
чи гібридні політичні режими (рейтинг на рівні “4,00–4,99”) – це також, 
зазвичай, електоральні демократії, проте вони відповідають тільки мі-
німальним стандартам у відборі національних лідерів, а демократичні 
інститути в них є крихкими і мають суттєві проблеми з приводу захисту 
політичних прав і громадянських свобод. Потенціал формування сталої 
ліберальної демократії у таких транзитних режимах залишається не-
ясним. Країни, які оцінено як напівконсолідовані автократії (рейтинг 
“5,00–5,99”), намагаються замаскувати властивий їм авторитаризм, опи-
раються на зовнішні силові структури з обмеженою повагою до інсти-
тутів та практики демократії. Як заведено, вони не відповідають навіть 
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мінімальним стандартам самоврядування та електоральної демократії 
тощо. Ті країни, які оцінено як консолідовані автократії (рейтинг на 
рівні “6,00–6,99”), – це закриті суспільства, де диктатори запобігають 
політичній конкуренції/плюралізму й відповідальні за масові порушення 
політичних, громадянських і людських прав.

За словами С. Хабданк-Колачковської, впродовж останніх років помі-
чено такі тенденції трансформації політичних режимів перехідних країн 
Євразії: 1) тиск та наступ на громадянське суспільство (автократичні 
режими, що пройшли через масові протести у 2011–2012 рр., прийняли 
заходи з приводу запобігання подальшим демонстраціям, увівши нові 
обмежувальні закони та систематично застосовуючи тактику репресій; 
це притаманно для Росії, Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Таджи-
кистану, Туркменістану й Узбекистану; крім того, погіршення умов 
розвитку громадянського суспільства було властивим ліберальним та 
електоральним типам демократій, зокрема Угорщині та Косово); 2) про-
грес у виборчому процесі в Грузії та Вірменії, регрес – у Росії та Україні; 
3) ознаки політичної напруженості у країнах Центральної Європи (через 
тиск з боку ЄС і/чи інших міжнародних організацій із приводу впрова-
дження режиму жорсткої економії і суспільне невдоволення корупцією 
у регіоні відбуваються часті урядові перестановки; наприклад, показни-
ки свободи ЗМІ погіршились у Румунії, Болгарії та Польщі, корупція 
зросла у Словаччині та Естонії, проте зменшилась у Чехії та Латвії); 
4) зростання корупції на Балканах як цілісна тенденція політичного 
розвитку. Загалом, 12 країн у Євразії (з 29 в аналізі) станом на 2012 р.  
демонструють нижчі показники в рейтингу транзиту, аніж 15 років 
тому. Виконавча влада у більшості таких країн поступово поглинула або 
знищила все, що може загрожувати її монополії на владу, в тім числі 
судову незалежність, законодавчий контроль, офіційну політичну опози-
цію, політично незалежне ділове співтовариство, критично налаштовані 
ЗМІ. Дещо інша ситуація властива для нових членів ЄС. Річ у тім, що 
країни Центральної та Східної Європи продемонстрували хороші резуль-
тати з більшості демократичних показників транзиту, але їх ослабили 
наслідки економічної кризи, що почалась 2008 р. Незважаючи на те, що 
в таких країнах властива політична підзвітність і мирна зміна влади, 
схожі збої затримують прогрес реформ та перешкоджають посиленню 
демократичних інститутів. Процес вступу до ЄС стимулював реформи 
на заході Балканського півострова та забезпечив формальні процедури 
для оцінювання прогресу країн у напрямі демократичних інститутів й 
ринкової економіки. Однак впровадження реформ, критично важливих 
для верховенства права, є неповним, поверхневим і малоефективним че-
рез нестачу політичної волі. Загалом 2012 р. стосовно тенденцій 2011 р.  
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погіршення якості демократії відбулось у 17 посткомуністичних країнах 
Європи, а покращення – лише в шести. Про це детально свідчать дані 
табл. 8.1.

Таблиця 8.1
Демократизація у посткомуністичних країнах (2002–2012) [299, 639]

Країна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Болгарія 3,38 3,25 3,18 2,93 2,89 2,86 3,04 3,04 3,07 3,14 3,18
Естонія 2,00 1,92 1,96 1,96 1,96 1,93 1,93 1,96 1,93 1,93 1,96
Латвія 2,25 2,17 2,14 2,07 2,07 2,07 2,18 2,18 2,14 2,11 2,07
Литва 2,13 2,13 2,21 2,21 2,29 2,25 2,29 2,25 2,25 2,29 2,32
Польща 1,75 1,75 2,00 2,14 2,36 2,39 2,25 2,32 2,21 2,14 2,18
Румунія 3,63 3,58 3,39 3,39 3,29 3,36 3,36 3,46 3,43 3,43 3,50
Словаччина 2,08 2,08 2,00 1,96 2,14 2,29 2,46 2,68 2,54 2,50 2,57
Словенія 1,79 1,75 1,68 1,75 1,82 1,86 1,93 1,93 1,93 1,89 1,89
Угорщина 1,96 1,96 1,96 2,00 2,14 2,14 2,29 2,39 2,61 2,86 2,89
Чехія 2,33 2,33 2,29 2,25 2,25 2,14 2,18 2,21 2,18 2,18 2,14
Середні дані 2,33 2,29 2,28 2,27 2,32 2,33 2,39 2,44 2,43 2,45 2,47

Південно-Східна Європа
Албанія 4,17 4,13 4,04 3,79 3,82 3,82 3,82 3,93 4,04 4,14 4,25
Боснія і Г-на 4,54 4,29 4,18 4,07 4,04 4,11 4,18 4,25 4,32 4,36 4,39
Косово – 5,50 5,32 5,36 5,36 5,21 5,14 5,07 5,18 5,18 5,25
Македонія 4,29 4,00 3,89 3,82 3,82 3,86 3,86 3,79 3,82 3,89 3,93
Сербія – 3,83 3,75 3,71 3,68 3,79 3,79 3,71 3,64 3,64 3,64
Хорватія 3,79 3,83 3,75 3,71 3,75 3,64 3,71 3,71 3,64 3,61 3,61
Чорногорія – 3,83 3,79 3,89 3,93 3,79 3,79 3,79 3,82 3,82 3,82
Середні дані 4,20 4,20 4,10 4,05 4,06 4,03 4,04 4,04 4,07 4,09 4,13

Східна Європа
Азербайджан 5,46 5,63 5,86 5,93 6,00 6,00 6,25 6,39 6,46 6,57 6,64
Білорусь 6,46 6,54 6,64 6,71 6,68 6,71 6,57 6,50 6,57 6,68 6,71
Вірменія 4,92 5,00 5,18 5,14 5,21 5,21 5,39 5,39 5,43 5,39 5,36
Грузія 4,83 4,83 4,96 4,86 4,68 4,79 4,93 4,93 4,86 4,82 4,75
Молдова 4,71 4,88 5,07 4,96 4,96 5,00 5,07 5,14 4,96 4,89 4,82
Росія 4,96 5,25 5,61 5,75 5,86 5,96 6,11 6,14 6,18 6,18 6,21
Україна 4,71 4,88 4,50 4,21 4,25 4,25 4,39 4,39 4,61 4,82 4,86
Середні дані 5,15 5,29 5,40 5,37 5,38 5,42 5,53 5,55 5,58 5,62 5,62

Центральна Азія
Казахстан 6,17 6,25 6,29 6,39 6,39 6,32 6,43 6,43 6,43 6,54 6,57
Киргизстан 5,67 5,67 5,64 5,68 5,68 5,93 6,04 6,21 6,11 6,00 5,96
Таджикистан 5,63 5,71 5,79 5,93 5,96 6,07 6,14 6,14 6,14 6,18 6,25
Туркменістан 6,83 6,88 6,93 6,96 6,96 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93
Узбекистан 6,46 6,46 6,43 6,82 6,82 6,86 6,89 6,93 6,93 6,93 6,93
Середні дані 6,15 6,19 6,22 6,36 6,36 6,42 6,49 6,53 6,51 6,52 6,53
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З отриманих результатів можна зробити чимало висновків. Перша їх 
група стосується поділу країн за політичними режимами: 1) консолідо-
вані демократії – це Естонія, Словенія, Латвія, Польща, Чехія, Литва, 
Словаччина та Угорщина; 2) напівконсолідовані демократії – Болгарія, 
Румунія, Хорватія, Сербія, Македонія, Чорногорія; 3) гібридні чи пере-
хідні системи – Албанія, Боснія та Герцеговина, Україна, Грузія, Мол-
дова; 4) напівконсолідовані автократії – Косово, Вірменія та Киргизстан 
(з 2012 р.); 5) консолідовані автократії – Таджикистан, Азербайджан, 
Росія, Казахстан, Білорусь, Туркменістан, Узбекистан. Загалом очевидно, 
що не всі посткомуністичні члени Європейського Союзу консолідовані 
демократії, а також, що не всі посткомуністичні країни Центральної Азії 
консолідовані автократії. 

Друга група висновків стосується еволюції політичних режимів су-
часності у цивілізаційному вимірі: 1) серед країн Центральної Європи, 
Східної Європи, а також Центральної Азії було помічено поступове падіння 
тенденцій до демократизації – це найменшою мірою властиво для регіону 
Центральної Європи (відкат у різниці 2002 і 2012 рр. помічено в Литві, 
Польщі, Словаччині, Словенії, а також особливо в Угорщині); значно 
більшою мірою це притаманно для Східної Європи (за винятком Грузії);  
2) серед країн Південно-Східної Європи у 2002–2012 рр. помічено повільну 
тенденцію до демократизації на стабільній основі (виняток тут становить, 
умовно, лише Чорногорія, яка у плані політичного режиму є найбільш 
стабільною у вибірці і позиціонується як напівконсолідована демократія). 
Загальний висновок полягає у тому, що з заходу на схід тенденції демокра-
тизації посткомуністичних країн дещо поступово лімітуються, відходячи 
в площину авторитарних тенденцій. Значною мірою ця гіпотеза потребує 
уточнення і доведення або спростування, але це потрібно робити з огляду 
на політичні інститути та процеси. Частково потрібно зупинитись на де-
термінантах (патернах) їх пояснення, оскільки вони позиціонуються як 
маркери оцінювання на підставі методики “Нації у транзиті” (табл. 8.2).

Таблиця 8.2
Патерни транзиту в посткомуністичних країнах (за даними на 2013 р.)1 [639]2

Країна ВП2 ГС НЗ ДВНР ДВЛР ССН К РД
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Центрально-Східна (Центральна) Європа
Болгарія 2,00 2,50 4,00 3,50 3,00 3,25 4,00 3,18
Естонія 1,75 1,75 1,50 2,25 2,50 1,50 2,50 1,96
Латвія 1,75 1,75 1,75 2,25 2,25 1,75 3,00 2,07

1 Розраховано 2013 р. стосовно подій і тенденцій, які мали місце впродовж 2012 р.
2 ВП – виборчий процес; ГС – громадянське суспільство; НЗ – незалежність ЗМІ; 

ДВНР – демократичність влади на національному рівні; ДВЛР – демократичність влади 
на локальному рівні; ССН – судова система та її незалежність; К – корупція; РД – рівень 
демократизації.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Литва 2,00 1,75 2,00 2,75 2,50 1,75 3,50 2,32
Польща 1,25 1,50 2,50 2,50 1,75 2,50 3,25 2,18
Румунія 3,00 2,50 4,25 4,00 3,00 3,75 4,00 3,50
Словаччина 1,50 1,75 2,75 2,75 2,50 3,00 3,75 2,57
Словенія 1,50 2,00 2,25 2,00 1,50 1,75 2,25 1,89
Угорщина 2,25 2,25 3,50 3,50 2,75 2,50 3,50 2,89
Чехія 1,25 1,75 2,50 2,75 1,75 1,75 3,25 2,14
Середні дані 1,83 1,95 2,70 2,83 2,35 2,35 3,30 2,47

Південно-Східна Європа
Албанія 4,25 3,00 4,00 5,00 3,50 4,75 5,25 4,25
Боснія і Г-на 3,25 3,50 4,75 5,50 4,75 4,25 4,75 4,39
Косово 5,00 4,00 5,75 5,75 4,75 5,50 6,00 5,25
Македонія 3,25 3,25 4,75 4,25 3,75 4,25 4,00 3,93
Сербія 3,25 2,25 4,00 3,75 3,50 4,50 4,25 3,64
Хорватія 3,25 2,50 4,00 3,50 3,75 4,25 4,00 3,61
Чорногорія 3,25 2,75 4,25 4,25 3,25 4,00 5,00 3,82
Середні дані 3,64 3,04 4,50 4,57 3,89 4,50 4,75 4,13

Східна Європа
Азербайджан 7,00 6,25 6,75 6,75 6,50 6,50 6,75 6,64
Білорусь 7,00 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 6,25 6,71
Вірменія 5,75 3,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,25 5,36
Грузія 4,75 3,75 4,25 5,50 5,50 5,00 4,50 4,75
Молдова 4,00 3,25 5,00 5,50 5,75 4,50 5,75 4,82
Росія 6,75 5,50 6,25 6,50 6,00 6,00 6,50 6,21
Україна 4,00 2,75 4,00 5,75 5,50 6,00 6,00 4,86
Середні дані 5,61 4,54 5,54 6,07 5,96 5,79 5,86 5,86

Центральна Азія
Казахстан 6,75 6,25 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,57
Киргизстан 5,50 4,75 6,25 6,50 6,25 6,25 6,25 5,96
Таджикистан 6,50 6,25 6,25 6,25 6,00 6,25 6,25 6,25
Туркменістан 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 7,00 6,75 6,93
Узбекистан 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 7,00 6,75 6,93
Середні дані 6,55 6,25 6,65 6,70 6,45 6,60 6,50 6,53

Ця таблиця демонструє методику реалізації проекту “Нації у тран-
зиті” на прикладі посткомуністичних країн Європи та Центральної Азії 
2012 р. (тобто за даними від 2013 р.). Очевидно, що найбільш демократи-
зовані є країни Центральної Європи: з-поміж них найбільше – Естонія та 
Словенія, а найменше – Болгарія та Румунія. Значно менше демократи-
зованими є країни в Південно-Східній Європі (у кількісному розрахунку 
на 67 %). Найбільше наближеними до показників країн Центральної 
Європи сьогодні є такі країни Південно-Східної Європи, як Хорватія та 

Закінчення табл. 8.2
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Сербія, а найбільш віддаленою країною є Косово. Країни Східної Європи 
менше демократизовані, ніж країни Південно-Східної Європи (відповідно 
на 37 %). Найбільш це помітно (у контексті автократизації) на прикладі 
Білорусі та Азербайджану, а найменше (у зрізі гібридного розвитку) – 
через апелювання до досвіду трансформації політичних режимів Грузії, 
Молдови й України. Найменш демократизовані (найбільш авторитаризо-
вані) посткомуністичні країни Центральної Азії. Втім, найнегативнішу 
динаміку демонструють Туркменістан, Узбекистан. Дещо кращий стан 
демократизації в Киргизстані. Загалом розвиток демократизаційних 
(трансформаційних) процесів у порівняльному ракурсі між посткомуніс-
тичними країнами Євразії 2012 р. схематично виглядає так (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Демократизація у посткомуністичних країнах (2012)

Загалом станом на 2012–2013 рр. помічено декілька цікавих тенден-
цій серед аналізованих посткомуністичних країн: 1) відлуння арабської 
весни в авторитарних державах вибірки (оцінка демократії у більшості 
країн Євразії знизилася чи лишилась без зміни). Побоюючись того, що 
демонстраційний ефект повстання в арабському Близькому Сході пере-
дасться на посткомуністичний перехідний регіон, авторитарні режими 
Білорусі, Азербайджану, а також Казахстану виступили проти протестів 
2011 р., використовуючи всю повноту судової влади для запобігання та 
покарання інакодумців. У Росії, де вибори 2011 р. викликали широкі 
демонстрації, влада ж утрималася від масових репресій проти громадян-
ського суспільства. Але продовжують використовувати судову систему як 
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засіб залякувань та переслідувань активістів; 2) погіршення незалежності 
судової системи у всіх регіонах (за допомогою Албанії, Азербайджану, 
Білорусі, Болгарії, Угорщини, Казахстану, Росії, України тощо); 3) дуже 
помітний демократичний відкат в Україні й Угорщині; 4) виклики проце-
су подальшого реформування на Балканах (вагомі реформи призупинено 
практично у всіх балканських країнах, а Хорватія продемонструвала і 
надалі свою прихильність членству в ЄС, приєднавшись до організації 
1 липня 2013 р.). 

Ще один проект, який частково описує перехідні та трансформаційні 
процеси у посткомуністичних та інших країнах світу, також був розро-
блений організацією “Freedom House”. Йдеться про методику “Країни на 
роздоріжжі” (англ. “Countries at the Crossroads”). Мета проекту – оцінити 
діяльність органів виконавчої влади за чотирма позиціями: підзвітність 
влади і вплив громадськості; громадянські свободи; верховенство права; 
антикорупційні заходи, ступінь прозорості. Проект реалізується з 2004 р.  
Спочатку його проводили не щорічно (не проаналізовано в 2008 і 2009 рр.),  
проте нові редакції проекту публікують щороку. Втім, одну половину 
країн аналізують по непарних роках, іншу – по парних. Наприклад, 
2010 р. проаналізовано 35 країн, 2011 р. – ще 35 (зовсім інших) країн. 
У 2012 р. до аналізу включено також 35 країн, проте ще інших. Щороку 
відбувається вибір стратегічно важливих країн світу, які перебувають 
на значимих роздоріжжях їхнього розвитку. Звіти по країнах пишуть 
незалежні експерти у кожній аналізованій країні.

Методологія проекту дає змогу одночасно готувати огляди країн та 
складати їхні кількісні цілісні рейтинги. Для складання рейтингів ви-
користовують шкалу від “0” до “7”, де: “0” – найгірша, “7” – найкраща 
оцінка діяльності органів влади. Початкові оцінки виставляють автори 
оглядів країн, згодом результати розглядають регіональні консультанти 
“Freedom House” та самі співробітники організації, яка має право на 
підсумкову редактуру рейтингів. Як у випадку з іншими проектами, 
“Freedom House” наголошує, що рейтинги не відображають повноти ситу-
ації у розглянутих країнах. Автори по країнах виставляють оцінки щодо 
чотирьох запропонованих індикаторів якості урядування за усталеним 
набором запитань (як в інших проектах “Freedom House”). Так підзвіт-
ність влади і вплив громадськості оцінюють з огляду на такі маркери, 
як: вільні та чесні вибори й виборче законодавство; ефективна та від-
повідальна система влади; громадянська залученість й громадянський 
контроль; незалежність ЗМІ та свобода вираження думок. Громадянські 
свободи оперують такими показниками аналізу, як: захист від державного 
терору, необґрунтованого позбавлення волі й тортур; гендерна рівність; 
права етнічних, релігійних та інших відокремлених груп; свобода сові-
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сті та віросповідання; свобода зборів та об’єднань. Верховенство права 
апелює такими категоріями, як: незалежна судова влада; ідея пріоритету 
законності у цивільних та кримінальних справах; відповідальність сил 
безпеки та військових цивільній владі; захист прав власності. Нарешті, 
індикатор антикорупційної діяльності і прозорості висвітлюється за до-
помогою таких маркерів, як: захист від корупції; антикорупційні межі та 
їх ефективність; захист від корупції з боку громадян; урядова прозорість. 
Для наглядності аналізуємо проект “Країни на роздоріжжі” у версії від 
2011 р., де проведено порівняльне дослідження подій та тенденцій після 
“арабської весни”.

Отримані результати (табл. 8.3) якісно демонструють той факт, що 
припинення режимів політичних лідерів, які позиціонувались як авто-
ритарні/деспотичні, є лише першим кроком на шляху до демократизації 
та підвищення рівня/якості урядових органів влади. Такий висновок 
отримано на основі апелювання до досвіду Тунісу, Єгипту, Лівії, Сирії 
тощо. У звіті було зазначено, що усунення від влади диктатора є не 
фактом закінчення авторитарного політичного режиму й урядування, а 
лише початоком цього процесу. Також аргументовано, що проведення 
успішних політичних реформ слугує формуванню можливості для ви-
вільнення від кланової економіки (що придушує економічні перспективи 
того, як розвиваються країни, і є своєрідним “ендемічним” захворюван-
ням автократій). Внаслідок цього зроблено припущення, що ті країни, 
які проводять повільні (неминучі) реформи у регіоні, гіпотетично не 
втримуються від революційних подій.

Таблиця 8.3
Оцінка діяльності урядових органів влади за проектом “Країни 

на роздоріжжі” (від 2011 р.) [487]

Країна
Підзвітність 

влади і вплив 
громадськості

Громадянські 
свободи

Верховенство 
права

Антикорупційні 
заходи, ступінь 

транспарентності 

Якість 
уряду-
вання

1 2 3 4 5 6
Еритрея 0,12 0,79 0,27 0,56 0,44
Лівія 0,55 1,48 1,33 0,69 1,01
Сирія 1,25 1,99 1,60 1,25 1,52
Руанда 1,07 1,93 1,10 2,59 1,67

Лаос 1,03 2,37 1,68 1,63 1,68

Китай 0,91 1,98 1,77 2,48 1,79

Єгипет 1,64 1,91 2,68 1,70 1,98

Ефіопія 1,33 2,75 1,98 2,30 2,09

Свазіленд 1,61 2,93 1,93 1,97 2,11

Ангола 1,96 2,83 2,20 2,00 2,25

Туніс 1,35 2,86 2,40 2,83 2,36
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1 2 3 4 5 6

Венесуела 2,14 3,77 1,90 1,77 2,40

Алжир 2,58 2,92 2,49 2,56 2,64

Мавританія 3,32 3,01 2,15 2,82 2,83

Мадагаскар 2,30 4,43 2,45 2,13 2,83

Пакистан 4,11 2,56 2,58 2,30 2,89

Марокко 2,91 3,61 3,00 2,28 2,95

Таїланд 2,62 3,38 3,68 3,41 3,27

Сенегал 3,67 3,88 3,24 2,30 3,27

Бангладеш 4,10 4,28 3,08 2,54 3,50

Еквадор 3,89 4,13 3,03 2,99 3,51

Буркіна-Фасо 3,88 4,16 3,36 3,51 3,73

Мозамбік 3,88 4,38 3,60 3,30 3,79

Філіппіни 4,29 4,06 3,13 3,78 3,82

Болівія 4,21 4,54 3,35 3,25 3,84

Туреччина 4,12 3,81 3,92 3,62 3,87

Замбія 3,89 4,47 4,07 3,27 3,93

Колумбія 4,37 3,99 3,99 3,51 3,97

Парагвай 4,67 4,34 3,50 3,41 3,98

Малі 4,90 4,80 2,96 3,44 4,03

Перу 4,54 4,30 3,89 3,48 4,05

Гайана 4,35 4,60 4,54 3,74 4,31

Бутан 4,30 3,80 4,89 4,58 4,39

Греція 5,99 5,86 5,90 5,02 5,69

Італія 5,91 6,00 5,92 5,08 5,73

За даними проекту у версії від 2012 р. помічено такі тенденції:  
1) зниження підзвітності системи влади та верховенства права; 2) пок-
ращення процедурних моментів у проведенні виборів (вони стали біль-
ше вільними та справедливими); 3) збільшення випадків насильств та 
організованої злочинності в Латинській Америці, застосування сили і 
цензури в Азії, корупції й електоральних зловживань в Африці.

8.2. Індикатори трансформацій  
та сталого розвитку режимів Фонду Бертельсманна

Крім організації “Freedom House”, проблемами дослідження транс-Freedom House”, проблемами дослідження транс- House”, проблемами дослідження транс-House”, проблемами дослідження транс-”, проблемами дослідження транс-
формацій політичних режимів сучасності займається Фонд Бертельсман-
на, який заснував 1977 р. Р. Мон. Сьогодні це найбільший у Німеччині 

Закінчення табл. 8.3
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приватний фонд, що курує (розробляє) проекти, націлені на пошук рі-
шень актуальних проблем сучасності. Фонд володіє понад 75 % акцій 
організації “Bertelsmann AG” – медіа-корпорації, яка функціонує у 63 
країнах світу. Коло тем, охоплені проектами фонду, дуже широке – 
освіта, охорона здоров’я, економіка та соціальні відносини, міжнародні 
відносини, корпоративна культура, благодійність, демографія тощо. Що-
річно за інноваційні підходи до вирішення важливих проблем вручають 
премію ім. Карла Бертельсманна. У 2010 р. бюджет організації становив  
60,3 млн євро. Фонд засновано в Гютерсло, представництва відкрито, 
наприклад, в Берліні, Вашингтоні, Брюсселі.

Міжнародні проекти організації охоплюють Єгипет, Польщу, Іспанію, 
США, Ізраїль, Палестинську автономію, Росію. Бюджети проектів фор-
мують головно за допомогою доходів від акцій концерну “Bertelsmann” 
(з моменту заснування фонд витратив на некомерційні проекти понад 
півмільярда євро). Головний та найбільш цитований проект в області до-
слідження політико-економічних систем світу – це індекс трансформації 
Бертельсманна (Bertelsmann transformation index, BTI). Його головною 
метою є порівняльний аналіз рівня розвитку демократії і ринкової еко-
номіки, а також якості політичного управління в різних країнах світу 
(за даними на 2012 р. було проаналізовано 128 країн). Проект реалізує 
Фонд Бертельсманна спільно з Центром дослідження прикладної полі-
тики, який базується у Мюнхені. У роботі над BTI бере участь міждис-
циплінарна комісія експертів, до якої належать представники провід-
них дослідницьких інститутів та університетів Німеччини та Франції. 
Примітною рисою цього проекту є той момент, що він стосується тільки 
трансформаційних переходів до демократії і   ринкової економіки у тих 
країнах, які оцінено або як неліберальні, або як недемократичні, тобто 
такі, що перебувають у транзиті (переважною мірою це країни, які роз-
виваються1).

Аналіз невдач та успіхів досліджуваних країн на основі порівняльного 
методу є частиною головних завдань індексу трансформації Бертельсман-
на. Їх зводять до визначення того, через які стратегічні орієнтації, за 
яких обставин можна успішно управляти розвитком і трансформаціями; 
які країни перебувають у стадії розвитку і трансформаційних процесів, а 
також до якої міри успішно; які передові практики варто виокремлювати; 
як зовнішньо можна оптимізувати процеси. Індекс оновлюється кожні 
два роки, підкреслюючи еволюцію переходу до демократії і ринкової 
економіки, а також оцінюючи якість управління та керівництва країн.

1  Для аналізу ліберальних демократій використовують проект під назвою “Інди-
катори сталого урядування”.



 461Трансформації/транзити політичних режимів сучасності: порівняльний аналіз

Практичним результатом проекту є два оновлювані рейтинги, що по-
єднують якісні оцінки з кількісними показниками розвитку держав, які 
перебувають у стадії політичної/економічної трансформації. Індекс ви-
мірює рівень розвитку демократії та ринкової економіки, а також якість 
державного управління у кожній розглянутій країні, а також їхню ди-
наміку за останні роки. Отримані результати повинні сприяти вдоскона-
ленню стратегій політичного управління трансформаційними процесами. 
Результати наукових досліджень є основою практичних рекомендацій, які 
поліпшують методи управління, а також практики зовнішньої підтримки 
трансформаційних процесів. Перший рейтинг індексу трансформації – 
статусний індекс (англ. status index). Він демонструє ступінь просування 
держав до демократії і ринкової економіки. Найкращі показники мають 
ті країни, де найбільш ефективно функціонують інститути демократії та 
ринкової економіки. Показник кожної країни розраховують як середнє 
арифметичне двох показників, які окремо характеризують прогрес в об-
ласті політичної трансформації та економічної трансформації. 

Успішність політичної трансформації визначають на підставі та-
ких індикаторів: суверенність, політична участь, верховенство права, 
стабільність демократичних інститутів, політична/соціальна інтеграція. 
Індикатори ґрунтуються на вісімнадцяти маркерах. Під час аналізу еко-
номічної трансформації беруть до уваги такі індикатори, як рівень соці-
ально-економічного розвитку, структуру ринкових та конкурентних про-
цесів, валютну та цінову стабільність, повагу прав приватної власності, 
рівень загального добробуту, стійкість економічної системи, економічну 
ефективність. Усі економічні індикатори ґрунтуються на чотирнадцяти 
маркерах. Кожний рейтинг вимірюють за шкалою від “1” (найнижчий 
рівень успішності трансформації) до “10” (найвищий рівень успішності 
трансформації) балів. За даними 2012 р., найбільш та найменш успішні 
показники статусного індексу демонструють такі країни (табл. 8.4).

Таблиця 8.4
Статусний індекс трансформації у деяких країнах світу (на 2012 р.)

Країна
Статусний 

індекс
Індекс політичної 

трансформації
Індекс економічної 

трансформації
1 2 3 4

Найбільш успішні випадки трансформацій
Чехія 9,61 9,65 9,57
Тайвань 9,54 9,65 9,43
Словенія 9,45 9,65 9,25
Уругвай 9,30 9,95 8,64
Естонія 9,28 9,55 9,00
Польща 9,05 9,20 8,89
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1 2 3 4
Литва 9,03 9,35 8,71
Словаччина 8,88 9,00 8,75
Чилі 8,87 9,20 8,54
Коста-Ріка 8,84 9,40 8,29

Найменш успішні випадки трансформацій
Судан 3,33 2,87 3,79
Чад 3,32 3,13 3,50
Кот-д’Івуар 3,31 2,98 3,64
ДР Конго 3,11 3,65 2,57
Узбекистан 3,01 2,85 3,18
Афганістан 2,82 2,75 2,89
Північна Корея 2,00 2,60 1,39
Еритрея 1,82 2,13 1,50
М’янма 1,70 1,93 1,46
Сомалі 1,22 1,27 1,18

Другий рейтинг індексу трансформації – індекс управління (англ. 
management index). Він оцінює якість управління, здійснюваного полі-
тичними акторами. Результат кожної країни для цього рейтингу розра-
ховують на підставі числових показників рівня та складності управління. 
Рівень управління визначають на підставі аналізу таких чинників, як 
здатність політичних акторів маневрувати і досягати консенсус, ресурсна 
ефективність, взаємодія з зовнішнім середовищем. Складність управлін-
ня вираховують на основі шести індикаторів: структурні умови, рівень 
освіти населення, традиції громадянського суспільства, інтенсивність кон-
фліктів, економічні показники та роль інститутів у конкретній країні. За-
галом індекс управління бере до уваги такі індикатори: рівень складності, 
управлінська продуктивність, керованість, ресурсна ефективність (щодо 
використання ресурсів), досягнення консенсусу та міжнародна співпраця. 
Кожний рейтинг також вимірюють за шкалою від “1” (найнижчий рівень 
успішності управління) до “10” (найвищий рівень успішності управління) 
балів. За даними 2012 р., найбільше та найменше успішні показники 
індексу управління демонструють такі країни (табл. 8.5).

Таблиця 8.5
Індекс управління в трансформації у деяких країнах світу (на 2012 р.)1

Країна
Індекс

управління
РС1 УП К РЕ ДК МС

1 2 3 4 5 6 7 8
Найбільш успішні транзитні країни

Тайвань 7,72 2,00 9,38 9,30 9,00 9,20 10,00
Уругвай 7,66 1,70 9,40 9,30 8,70 9,60 10,00

1 Умовні позначення: РС – рівень складності; УП – управлінська продуктивність; 
К – керованість; РЕ – ресурсна ефективність; ДК – досягнення консенсусу; МС – між-
народна співпраця.

Закінчення табл. 8.4
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1 2 3 4 5 6 7 8
Естонія 7,41 1,90 9,03 9,00 8,70 8,80 9,70
Бразилія 7,29 3,50 8,52 8,30 7,30 8,40 10,00
Чилі 7,15 1,60 8,80 8,30 8,30 9,20 9,30
Литва 7,15 1,90 8,72 8,30 8,30 8,20 10,00
Південна Корея 7,05 2,10 8,55 8,00 8,30 8,20 9,70
Ботсвана 7,02 3,40 8,23 7,70 8,00 8,30 9,00
Коста-Ріка 6,95 2,50 8,33 7,70 7,30 9,00 9,30
Мавританія 6,90 2,70 8,23 8,70 7,30 8,30 8,70

Найменш успішні транзитні країни
Туркменістан 2,20 5,30 2,45 2,70 2,00 1,80 3,30
Зімбабве 2,17 7,10 2,32 2,30 1,70 2,60 2,70
Венесуела 2,15 4,30 2,46 2,00 2,70 2,50 2,70
Іран 2,14 5,10 2,40 2,70 2,30 2,60 2,00
Узбекистан 1,94 6,20 2,12 1,70 2,30 1,80 2,70
Кот-д’Івуар 1,85 8,50 1,92 1,70 1,70 2,00 2,30
Еритрея 1,78 8,80 1,83 1,00 3,30 1,00 2,00
М’янма 1,77 8,90 1,82 1,00 1,30 1,60 3,30
Сомалі 1,51 9,80 1,52 1,00 1,00 1,40 2,70
Північна Корея 1,31 7,50 1,38 1,30 2,00 1,20 1,00

Результати звіту з індексу трансформації за 2012 р. показали, що 
політичні свободи сьогодні обмежено в усьому світі, особливо у країнах 
Східної Європи та Південної Америки. Незважаючи на успіхи у подо-
ланні глобальної фінансової та економічної кризи, соціально-економічні 
умови у більшості слаборозвинених країн світу є недостатніми або навіть 
катастрофічними. Як показують результати, коли економічне зростання 
не направлене в поле більшої соціальної справедливості та політичної 
свободи, то збільшуються можливості політичних репресій, реакційного 
популізму й соціального повстання. Використовуючи методику до по-
сткомуністичних країн Європи, отримуємо у період 2008–2012 рр. такі 
результати (табл. 8.6).

Таблиця 8.6
Індекс трансформації у посткомуністичних країнах Європи (2008–2012)1

Країна
2008 р. 2010 р. 2012 р.

СІ1 ІУ СІ ІУ СІ ПТ ЕТ ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Центрально-Східна (Центральна) Європа
Болгарія 8,44 6,73 8,36 6,67 8,29 8,65 7,93 6,56
Естонія 9,42 7,43 9,34 7,33 9,28 9,55 9,00 7,41
Латвія 8,60 6,86 8,51 6,68 8,31 8,80 7,82 6,81
Литва 9,16 6,70 9,04 6,91 9,03 9,35 8,71 7,15

1 Умовні позначення: СІ – статусний індекс; ІУ – індекс управління; ПТ – політична 
трансформація; ЕТ – економічна трансформація. 

Закінчення табл. 8.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Польща 8,76 5,27 8,86 6,52 9,05 9,20 8,89 6,79
Румунія 8,31 6,49 8,23 6,27 8,17 8,55 7,79 6,35
Словаччина 9,14 7,20 9,14 7,03 8,88 9,00 8,75 6,80
Словенія 9,49 6,83 9,52 6,55 9,45 9,65 9,25 6,57
Угорщина 9,18 6,67 9,00 6,51 8,48 8,35 8,61 5,47
Чехія 9,56 6,62 9,65 6,95 9,61 9,65 9,57 6,57
Середні дані 9,01 6,68 8,97 6,74 8,86 9,08 8,63 6,65

Південно-Східна Європа
Албанія 7,07 5,60 7,17 5,85 7,02 7,25 6,79 5,42
Боснія і Г-на 6,51 4,59 6,43 4,49 6,41 6,40 6,43 4,03
Косово – – 6,48 5,40 6,28 6,70 5,86 5,35
Македонія 7,52 6,52 7,53 6,46 7,35 7,60 7,11 6,45
Сербія 7,20 5,41 7,39 5,95 7,51 8,05 6,96 6,01
Хорватія 8,57 6,87 8,30 6,61 8,25 8,40 8,11 6,39
Чорногорія 7,28 6,13 7,35 6,14 7,28 7,60 6,96 6,09
Середні дані 7,36 5,85 7,24 5,84 7,16 7,43 6,89 5,68

Східна Європа
Азербайджан 4,51 3,83 4,85 4,05 4,85 4,02 5,68 4,00
Білорусь 4,47 2,89 4,52 3,26 4,36 3,93 4,79 2,77
Вірменія 6,41 5,14 5,75 4,36 5,59 5,25 5,93 4,70
Грузія 6,60 6,36 6,03 5,68 5,88 6,15 5,61 5,38
Молдова 5,93 4,48 5,79 4,49 6,24 7,05 5,43 5,39
Росія 5,94 3,84 5,70 3,41 5,73 5,35 6,11 3,96
Україна 6,93 5,21 6,55 4,92 5,96 6,10 5,82 4,62
Середні дані 5,83 4,54 5,60 4,31 5,52 5,41 5,62 4,40

Помічено кілька концептуальних висновків: 1) у всіх регіонах у 2008–
2012 рр. відбувся спад статусного індексу (причому однаковою мірою);  
2) у всіх регіонах у 2008–2012 рр. відбувся спад індексу управління 
(також однаковою мірою); 3) найбільш трансформованими є країни Цен-
тральної Європи, менш трансформованими є країни Південно-Східної 
Європи, а найменше трансформованими в оцінюваній вибірці є країни 
Східної Європи (почергова різниця між трьома групами є майже одна-
ковою). Із країн Центральної Європи найбільш трансформовані (якщо 
провести зіставлення двох індексів) Естонія, Литва та Чехія; а най-
менш – Угорщина (2012), Румунія та Болгарія. Сповільнення і регрес 
трансформаційних перетворень найбільшою мірою помічено в Угорщині. 
З-поміж країн Південно-Східної Європи найбільші успіхи демонструє 
Хорватія (на рівні деяких країн Центральної Європи). Натомість, най-
менш трансформовані режими властиві Боснії і Герцеговині та Косово. 
Між країнами Східної Європи найбільш трансформовані (2012) Молдова 
та Грузія; а найменш – Білорусь та Азербайджан.

Закінчення табл. 8.6
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Як було зазначено, специфікою індексу трансформації є той момент, 
що до уваги не беруть усталені й довготривалі консолідовані (ліберальні) 
демократії. Проте оскільки в науці немає чіткого й однозначного розу-
міння “порогу консолідації” для демократії, то вирішено в індексі транс-
формації з аналізу вилучити всі ті країни, які були членами Організації 
економічного співробітництва та розвитку в 1989 р. Оцінка політичної 
діяльності, управління та якості демократії у державах-членах ОЕСР є в 
проекті “Індикатори сталого урядування” (про який йтиметься нижче), 
який також проводять під егідою Bertelsmann Stiftung. Крім того, з про-
екту індекс трансформації Бертельсманна було вилучено країни, насе-
лення яких менше 2 млн жителів (до 2006 р. діяла вимога про кількість 
населення країни не менше 3 млн людей). Винятками є тільки декілька 
випадків, які, на думку дослідників, становлять значний науковий ін-
терес: Косово, Бахрейн, Бутан, Естонія, Мавританія, Катар, Чорногорія. 
Загалом з 2003 до 2012 рр. кількість країн у дослідженні збільшилась зі 
116 до 128. Їх зібрано у сім регіональних груп: Східна й Південна Африка; 
Західна та Центральна Африка; Азія й Океанія; Близький Схід і Пів-
нічна Африка; Латинська Америка і Карибський басейн; пострадянська 
Євразія; Східно-Центральна й Південно-Східна Європа. Дослідницька 
лінія цього проекту передбачає, що до формування даних з кожної кра-
їни залучають двох експертів – закордонного та місцевого. Так можна 
подолати деякі елементи суб’єктивізму. Експерти з різних питань, які 
описують базові маркери індексу, виставляють середні оцінки – від “1” 
(найгірша оцінка) до “10” (найкраща оцінка) балів. Після цього бали під-
сумовують, і методом середнього арифметичного визначають потрібний 
для аналізу індекс, наприклад, політичну чи економічну трансформацію.

Питання, які стосуються індексу політичної трансформації, органі-
зація також використовує задля визначення демократії або автократії у 
конкретній країні. До уваги беруть шість “бар’єрних цінностей” політич-
ної демократії: 1) вільні та справедливі вибори (“6” балів); 2) ефективна 
влада проведення урядування (вибраним демократично лідерам має ви-
стачати повноважень урядувати) (“3” бали); 3) політичні і громадянські 
свободи (“3” бали); 4) свобода вираження думки (“3” бали); 5) розподіл 
влади (“3” бали); 6) громадянські права (“3” бали). Країна є автократією 
навіть тоді, коли не долається хоча одна “бар’єрна цінність” демократії. 
До автократій належать також “держави, які не відбулись”. Це країни, 
державна монополія на використання сили та базових адміністративних 
структур у яких вважається відсутньою або ж недостатньою, а тому уряд 
і система влади лімітовані у своїй спроможності діяти.

Результати проекту зображено у таких формах, як рейтинги, звіти 
по країнах, “Атласи трансформації” (спеціальний спосіб для візуалізації 
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результатів у мережі Інтернет). Крім того, фонд розробляє стратегічні 
рекомендації для осіб, що приймають політичні, владні та управлінські 
рішення у різних країнах. Для роботи з молодими представниками управ-
лінської еліти, а також для обміну досвіду між ними Фонд Бертельсманна 
регулярно проводить конференції “Трансформаційні мислителі” (англ. 
“Transformation thinkers”) та підтримує спеціальний розділ для спілку-
вання молодих управлінців на веб-сайті проекту.

Інший проект (було згадано вище), який розробляється під егідою 
Bertelsmann Stiftung, – Індикатори сталого урядування (англ. Sustain-
able governance indicators, SGI). Його розпочато 2009 р. та присвячено 
порівняльному аналізу необхідності реформ у країнах-членах Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку з огляду на те, як країни 
реагують на поточні соціальні/політичні проблеми. Проект спрямовано 
на формування всеосяжної бази даних із приводу урядової діяльності 
у найбільш розвинених “ринкових демократіях”. Проект оновлюється 
кожні два-три роки. Загалом значною мірою методологія проекту схожа 
до тієї, яка задіяна у випадку проекту індекс трансформації Бертельсман-
на. Проте є декілька вагомих відмінностей. Наприклад, кожну окрему 
країну вибірки аналізують не два, а три експерти – зовнішні, внутрішні 
та політологи/економісти [447]. На підставі цього й відбувається вимі-[447]. На підставі цього й відбувається вимі-. На підставі цього й відбувається вимі-
рювання необхідності реформ, а також ефективності наявних ініціатив. 
Загалом проект спрямований на виявлення кращих політичних рішень 
для просування демократії та ринкової економіки. Варто розуміти, що 
необхідність реформ у певній країні аналізують в статусному індексі, в 
той час як потенціал для реформ – в індексі управління.

Показники статусного індексу – це складові заходи, засновані на чис-
ленних кількісних і якісних оцінках. Індекс складається зі складників –  
якості демократії та політичної ефективності/продуктивності (ефектив-
ності систем). Демократія – це незалежний складник, який опирається 
на такі індикатори, як електоральний процес, доступ до інформації, 
громадянські права, верховенство права, і становить половину оцінки 
статусного індексу. Друга половина (політична ефективність) у своїй 
основі має чотири групи індикаторів: 1) економіка та зайнятість (задіяно 
п’ять маркерів); 2) соціальні питання (також задіяно п’ять маркерів);  
3) безпека (задіяно два маркери); 4) ресурси (задіяно три маркери) [397].

Індекс управління складається з двох окремих частин: виконавча по-
тужність та виконавча відповідальність1. Перша частина у своїй основі 
має три індикатори – керованість, імплементація політики й інституційна 
освіта (разом вісім маркерів) – і вивчає організаційну структуру уряду 

1  Більш детально див. [392, 523, 616].
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й політичні процеси, пов’язані з нею. Друга частина також складається 
з трьох індикаторів – громадяни, легіслатура, а також посередницькі 
організації – та описує, як уряд взаємодіє з зовнішніми державними та 
недержавними структурами. Разом два індекси оперують 147 питаннями, 
стосовно яких відбувається визначення індикаторів сталого урядування. 
До аналізу взято 31 країну, стосовно яких станом на 2009 та 2011 рр. 
ситуація виглядає так (табл. 8.7).

Таблиця 8.7
Індекс сталого урядування в країнах-членах Організації  
економічного співробітництва та розвитку (2009–2011)1

Країна
2009 р. 2011 р.

СІ ЯД ПЕ ІУ ВП ВВ СІ ЯД ПЕ ІУ ВП ВВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Америка
Канада 8,10 8,73 7,47 7,42 7,89 6,96 7,89 8,52 7,27 7,04 8,01 6,07

Мексика 5,29 5,53 5,05 5,71 6,72 4,70 5,25 5,47 5,03 5,87 6,74 5,00

США 7,37 8,17 6,56 7,15 7,50 6,81 7,49 8,60 6,38 7,24 7,78 6,70
Чилі – – – – – – 6,51 6,99 6,03 6,15 6,56 5,74
Середні дані 6,92 7,48 6,36 6,76 7,37 6,16 6,79 7,40 6,18 6,58 7,27 5,88

Азія та Океанія
Австралія 7,57 8,16 6,97 7,42 7,47 7,37 7,75 8,46 7,04 7,71 7,81 7,61
Нова Зеландія 8,51 9,23 7,78 7,80 8,32 7,27 8,51 9,22 7,80 7,72 8,18 7,25
Південна Корея 6,17 6,19 6,16 6,46 7,11 5,82 5,82 5,47 6,17 5,92 6,67 5,17
Японія 6,63 6,90 6,35 6,11 6,02 6,20 6,54 6,93 6,15 6,41 6,39 6,42
Середні дані 7,22 7,62 6,82 6,95 7,23 6,67 7,16 7,52 6,79 6,94 7,27 6,61

Північна Європа
Данія 8,35 8,89 7,81 8,02 8,53 7,50 8,34 9,05 7,63 7,90 8,29 7,52
Ісландія 7,79 8,16 7,41 7,62 7,25 7,99 7,65 8,41 6,88 7,23 7,09 7,37
Норвегія 8,68 9,60 7,76 8,27 8,02 8,52 8,64 9,43 7,85 8,20 8,03 8,37
Фінляндія 8,48 9,31 7,65 7,83 8,20 7,47 8,52 9,37 7,67 7,79 8,38 7,20
Швеція 8,52 9,20 7,84 7,96 7,64 8,29 8,65 9,38 7,91 8,29 8,39 8,19
Середні дані 8,36 9,03 7,69 7,94 7,93 7,95 8,36 9,13 7,59 7,88 8,04 7,73

Північно-Західна Європа
Бельгія 7,42 8,22 6,63 6,50 6,01 6,99 7,17 7,89 6,45 6,00 5,04 6,95
Ірландія 7,81 8,59 7,02 7,03 7,25 6,81 7,37 8,64 6,11 6,33 6,26 6,40
Люксембург 7,62 8,02 7,23 7,08 6,87 7,29 7,60 7,97 7,22 7,05 6,60 7,51
Нідерланди 8,02 8,76 7,29 7,08 7,59 6,57 7,63 8,50 6,76 6,84 7,04 6,64
ОК 7,43 7,99 6,87 6,91 7,61 6,20 7,22 7,66 6,78 6,82 7,40 6,24
Середні дані 7,66 8,32 7,01 6,92 7,07 6,77 7,40 8,13 6,66 6,61 6,47 6,75

1  Умовні позначення: СІ – статусний індекс; ЯД – якість демократії; ПЕ – політич-
на ефективність; ІУ – індекс управління; ВП – виконавча потужність; ВВ – виконавча 
відповідальність. 
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Закінчення табл. 8.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Центрально-Західна Європа

Австрія 7,44 7,84 7,05 6,74 6,61 6,86 6,86 7,40 6,33 6,39 6,17 6,60
Німеччина 7,76 8,86 6,65 6,94 6,73 7,16 7,77 8,76 6,77 6,84 6,72 6,97
Франція 6,82 7,50 6,15 5,77 6,46 5,07 6,74 7,32 6,16 5,82 6,83 4,81
Швейцарія 7,92 8,47 7,38 6,70 7,12 6,29 8,12 8,66 7,59 6,79 7,34 6,23
Середні дані 7,49 8,17 6,81 6,54 6,73 6,35 7,37 8,04 6,71 6,46 6,77 6,15

Центрально-Східна Європа
Польща 5,38 6,05 4,70 4,68 4,28 5,09 6,33 7,31 5,35 5,79 6,26 5,32
Словаччина 6,29 6,88 5,71 6,36 6,70 6,02 5,48 5,81 5,16 4,75 4,41 5,10
Угорщина 6,11 6,81 5,41 6,21 6,57 5,85 5,94 6,39 5,50 5,71 5,96 5,46
Чехія 6,75 7,29 6,20 5,67 5,20 6,13 6,78 7,42 6,15 5,88 5,68 6,08
Середні дані 7,49 8,17 6,81 6,54 6,73 6,35 7,37 8,04 6,71 6,46 6,77 6,15

Південна Європа
Греція 5,33 6,14 4,51 4,66 3,99 5,34 5,12 6,00 4,23 4,54 4,16 4,93
Іспанія 6,46 7,09 5,82 5,97 5,86 6,08 6,35 7,24 5,46 6,03 6,22 5,84
Італія 5,86 6,62 5,10 5,70 5,52 5,89 5,70 6,26 5,15 5,62 5,49 5,75
Португалія 6,66 7,68 5,65 6,04 6,45 5,63 6,59 7,54 5,63 5,76 6,41 5,11
Туреччина 4,22 4,37 4,07 5,75 5,95 5,55 4,65 4,90 4,40 6,07 6,43 5,72
Середні дані 5,71 6,38 5,03 5,62 5,55 5,70 5,68 6,39 4,97 5,60 5,74 5,47

Аналізовані країни демонструють тенденцію погіршення параметрів 
сталості урядування: найбільшою мірою це властиво для країн Північно-
Західної Європи, а найменшою – для країн Північної та Південної Євро-
пи. Два останні регіони вважають найбільш стабільними у параметрах 
урядування. Загалом серед 31 аналізованої країни за сімома регіонами 
Європи найкращі показники станом на 2011 р. показує Північна Європа, 
а найгірші – Південна Європа. Провідні позиції займають такі країни, як 
Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Нова Зеландія та Канада. Перелік 
країн, у яких впродовж 2009–2011 рр. показники індикаторів стійкого 
урядування покращились: США, Австралія, Швеція, Швейцарія, Поль-
ща, Чехія та Туреччина. Зазначена ситуація не має комплексного політо-
логічного інституційного пояснення: 1) країни найкращого, проміжного 
та найнижчого інституційного розвитку належать до різних географічних 
і культурних груп, у чому проявляється певна міжгрупова гетерогенність; 
2) мажоритарні демократії не позиціонуються систематично як такі, що 
є кращими або гіршими, аніж консенсусні демократії (якщо до уваги 
брати модель класифікації демократій А. Лейпхарта на мажоритарні/
консенсусні); 3) класифікація країн на федералістські і централістські 
(унітарні) не є пояснювальною змінною у трактуванні необхідності та 
доцільності реформ; 4) очевидно також те, що країни, які очолюють рей-
тинги, є соціал-демократичними моделями держав загального добробуту 
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(Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія), проте серед країн із найкращими 
показниками репрезентовано й ліберальні демократії (наприклад, Нова 
Зеландія, Швейцарія, Канада); 5) не працює гіпотеза про те, що країни, 
які довше є членами Організації економічного співробітництва і розви-
тку, більш розвинені (наприклад, у випадку Італії та Греції порівняно з 
Чилі, Польщею, Словаччиною, Чехією тощо). Однак помічено один ціка-
вий момент: менші за розміром і більш відкриті національні економіки, 
зазвичай, проводять більш стійкі політичні курси. Загальний висновок 
полягає у тому, що якість державного управління найбільш важлива 
у забезпеченні стійких результатів політичного процесу: країни з про-
дуктивним та ефективним виконавчим керівництвом, демократичним 
порядком та ефективним включенням представників громадськості до 
процесу вироблення політики успішніші з погляду стійкості, а також із 
погляду соціальної справедливості.

8.3. Рівень корупції “Transparency International”  
і трансформації політичних режимів

Ще одна організація, яка опосередковано займається дослідженням 
процесів трансформації політичних режимів (систем) сучасності, зокре-
ма питаннями боротьби з корупцією, – “Transparency International”. Її 
заснував 1993 р. колишній директор Світового банку П. Айген. Штаб-
квартира організації розташована в Берліні, але, крім того, існує понад 
70 філіалів структури у всьому світі. Головними джерелами фінансування 
неурядової організації є американський Національний фонд демократії 
(NED), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Фонд Сороса 
та Фонд Форда, а також безліч транснаціональних корпорацій, такі як 
B�-Amoco, Exxon, Rio Tinto, Shell та інші. 

Transparency International працює над багатьма проектами, найві-
домішими з яких є індекс сприйняття корупції, глобальний (світовий) 
барометр корупції та індекс хабародавців. Проекти відрізняються один 
від одного за методологічними основами. Індекс сприйняття корупції 
формується на підставі експертних оцінок і “вимірює” переважно коруп-
цію у вищих ешелонах влади та бізнесі. Барометр спирається на масові 
опитування, які зафіксовують корумпованість переважно на нижніх 
ешелонах політичної та соціальної системи. Така відмінність задає ори-
гінальний дизайн кожного зі зазначених проектів.

Орієнтацію на експертні опитування ініціатори проекту індекс сприй-
няття корупції пояснюють тим, що у вимірюванні корупції статистичні 
дані (наприклад, кількість кримінальних справ та судових вироків), за-
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звичай, не “працюють”. Ці дані: по-перше, не завжди доступні; по-друге, 
відображають не стільки реальний рівень корупції, скільки ефективність 
роботи правоохоронних органів. У такій ситуації єдиним надійним дже-
релом інформації є думки, а також свідчення тих, хто безпосередньо 
стикається з корупцією і професійно займається її вивченням. Індекс було 
створено та вперше використано 1995 р. Після цього відбулось чимало 
змін та модифікацій. Залишилось стабільним трактування корупції – як 
“зловживання державною владою заради особистої вигоди” [422].

Transparency International докладає чимало зусиль для того, щоб 
забезпечити достовірність первинної інформації, використовуваної при 
складанні свого індексу сприйняття корупції, і валідність підсумкових 
результатів. Згідно з визначеними вимогами, для включення країни в 
індекс обов’язковою є наявність трьох джерел інформації. У 2003 р.  
індекс складали для 133 країн, 2004 р. – для 146, 2005 – для 159,  
2011 – для 182, 2012 – для 176 країн. Для опитування експертів застосо-
вують “перехресну схему”, коли експерти з країн із перехідною економі-
кою оцінюють корупцію у розвинених країнах, а експерти з розвинених 
країн – у перехідних [423].

Індекс ґрунтується на кількох незалежних опитуваннях, у яких 
беруть участь міжнародні експерти, в тім числі з Азійського й Африкан-
ського банків розвитку, Світового банку та організації “Freedom House”, 
Фонду Бертельсманна, організацій “Economist Intelligence Unit”, “Global 
Insight”, Світового економічного форуму та інших. Індекс до 2011 р. 
становив оцінку від “0” (максимальний рівень корупції) до “10” (відсут-
ність корупції) балів. З 2012 р. шкалу оцінювання було дещо змінено: 
від “0” (максимальний рівень корупції) до “100” (відсутність корупції) 
балів. Проте суттєво це не вплинуло на позиціонування країн, оскільки 
зміна шкали переважно зроблена на основі введення множника “10”. 
Разом з цим, деякі вчені висловлюють побоювання, що оскільки індекс 
сприйняття корупції суттєво впливає на сприйняття корупції жителями 
країн (бо постійно цитується в ЗМІ), а також зменшує можливості еко-
номічного розвитку, то він є “самостійним пророцтвом”.

За даними на 2011 р., найменше сприйняття корупції властиве для 
таких країн, як Нова Зеландія (“9,5”), Данія (“9,4”), Фінляндія (“9,4”), 
Швеція (“9,3”), Сінгапур (“9,2”), Норвегія (“9,0”), Нідерланди (“8,9”),  
Австралія (“8,8”), Швейцарія (“8,8”), Канада (“8,7”). Найбільше сприй-
няття корупції властиво для Сомалі (“1,0”), Північної Кореї (“1,0”), 
М’янми (“1,5”), Афганістану (“1,5”), Узбекистану (“1,6”), Туркменіста-
ну (“1,6”), а також Судану (“1,6”). Україна позиціонувалась як 152 за 
рейтингом країна з індексом сприйняття корупції на рівні “2,3” бала. 
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За даними на 2012 р., найменше сприйняття корупції властиве для 
таких країн, як Данія (“90”), Фінляндія (“90”), Нова Зеландія (“90”), 
Швеція (“88”), Сінгапур (“87”), Швейцарія (“86”), Австрія (“85”), Нор-
вегія (“85”), Канада (“84”), Нідерланди (“84”), Ісландія (“82”) тощо. 
Найбільше сприйняття корупції властиво для Сомалі (“8”), Північної 
Кореї (“8”), Афганістану (“8”), Судану (“13”), М’янми (“15”), Узбекистану 
(“17”), Туркменістану (“17”), Іраку (“18”), Венесуели (“19”), Гаїті (“19”) 
тощо. Україна 2012 р. позиціонувалась як 144 за рейтингом країна з 
індексом сприйняття корупції на рівні “26” балів [424]. Що стосується 
перехідних країн Європи, то у їхньому зрізі індекс сприйняття корупції 
має такий вигляд (табл. 8.8).

Таблиця 8.8
Індекс сприйняття корупції у посткомуністичних країнах Європи (2002–2012)

Країна 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 4,0 4,1 4,0 3,6 3,6 3,3 41
Естонія 5,6 5,5 6,7 6,6 6,5 6,4 64
Латвія 3,7 4,0 4,7 5,0 4,3 4,2 49
Литва 4,8 4,6 4,8 4,6 5,0 4,8 54
Польща 4,0 3,5 3,7 4,6 5,3 5,5 58
Румунія 2,6 2,9 3,1 3,8 3,7 3,6 44
Словаччина 3,7 4,0 4,7 5,0 4,3 4,0 46
Словенія 5,2 5,9 6,4 6,7 6,4 5,9 61
Угорщина 4,9 4,8 5,2 5,1 4,7 4,6 55
Чехія 3,7 4,2 4,8 5,2 4,6 4,4 49
Середні дані 4,2 4,4 4,8 5,0 4,8 4,7 52

Південно-Східна Європа
Албанія 2,5 2,5 2,6 3,4 3,3 3,1 33
Боснія і Г-на – 3,3 2,9 3,3 3,2 3,2 42
Косово – – – – 2,8 2,9 34
Македонія – 2,7 2,7 3,6 4,1 3,9 43
Сербія – 2,3 2,8 3,4 3,5 3,3 39
Хорватія 3,8 3,5 3,4 4,4 4,1 4,0 46
Чорногорія – – – 3,4 3,7 4,0 41
Середні дані 3,2 2,9 2,9 3,6 3,5 3,5 40

Східна Європа
Азербайджан – 1,8 2,2 2,1 2,4 2,4 27
Білорусь – 4,2 2,6 2,1 2,5 2,4 31
Вірменія – 3,0 2,9 3,0 2,6 2,6 34
Грузія 2,4 2,0 2,8 3,9 3,8 4,1 52
Молдова 2,1 2,3 3,2 2,9 2,9 2,9 36
Росія – 2,7 2,4 2,1 2,1 2,4 28
Україна – 2,3 2,6 2,7 2,4 2,3 26
Середні дані 2,3 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 33
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Як бачимо, найменшим сприйняття корупції є в країнах Центральної 
Європи, а найбільшим – у країнах Східної Європи. За даними на 2011 і 
2012 рр., найкращі результати демонструють Естонія, Словенія і Польща, 
а найгірші – Україна, Росія та Азербайджан. Властива специфіка змен-
шення індексу сприйняття корупції у більш демократичних країнах, а 
також збільшення індексу сприйняття корупції у більш автократичних 
країнах: в середньому індекс сприйняття корупції в демократичних ре-
жимах становить “52” бали, в гібридних – “38” балів, в авторитарних – 
“29” балів. У країнах, які є членами ЄС (тобто демократіями), найгірші 
результати властиві для Болгарії, Румунії, Словаччини та Хорватії (на 
рівні деяких гібридних режимів країн Південно-Східної та Східної Євро-
пи). Відносно стабільну динаміку зменшення корупції у 2002–2012 рр. 
продемонстрували Польща, Румунія, Косово (у 2010–2012), Македонія, 
Сербія, Чорногорія, Азербайджан, Грузія. Загалом найкращі показники у 
всіх розглянутих регіонах були властиві для 2008 та 2012 рр.: впродовж 
2008–2012 рр. помічено зростання корупції практично у всіх аналізова-
них країнах (у тім числі за результатами фінансово-економічної кризи). 

Оскільки рівень корупції змінюється дуже повільно, то в основі індек-
су лежать усереднені дані, зібрані за три останні роки. Іншими словами, 
індекс дає уявлення про поточну ситуацію, майже не фокусуючись на 
зрушеннях, які відбуваються із року в рік. Саме у зв’язку з цим проект 
мало влаштовує техніку кростемпоральних порівнянь. Найменше надій-
ний у цьому сенсі показник – місце країни в загальному рейтингу, яке 
може змінитися тому, що змінився склад країн, які включено в індекс. 
Не завжди відображає реальної динаміки і підвищення або пониження 
балів країн, оскільки воно може бути обумовлене коригуванням вибірки, 
методології та джерел інформації. В іншому індекс сприйняття корупції 
є відносно надійним інструментом порівняльного вимірювання. Проте 
ступінь надійності однаковий не для всіх країн. Бали та ранги країн, 
рівень корупції у яких оцінюється на основі невеликої кількості джерел, 
що характеризуються великим розкидом в оцінках, можуть виявитися 
не цілком рівнозначними.

Прагнення до диверсифікації джерел інформації спонукало експертів 
розробити новий індекс – Світовий барометр корупції, – що оцінює по-
всякденний корупційний досвід громадян різних країн, їхнє ставлення до 
корупції, орієнтири та пріоритети у боротьбі з нею. Дослідження прово-
диться з 2003 р. у рамках опитування “Голос народу” Інституту Геллапа. 
При роботі над Барометром–2004 було опитано більше 50 тис. людей у 
64 країнах світу, Барометр–2005 охопив 70 країн, Барометр–2011 – по-
над 100 тис. людей у 100 країнах, а Барометр–2013 – майже 115 тис. 
людей у 107 країнах світу. В рамках опитування респондентам ставлять 
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питання про вплив корупції на різні сфери життя, приміром, на особисте 
та сімейне життя, економіку, політику, культуру, суспільні цінності. 
У 2010–2013 рр. до уваги було залучено дані з приводу хабарництва, а 
також відношення до конкретних випадків корупції. Людей опитують 
про те, наскільки змінився рівень корупції у країні за останні три роки 
(з різних категорій та інституцій – партій, парламентів, поліції, бізнесу, 
ЗМІ, громадського сектору, судоустрою, неурядових організацій, церкви, 
армії). Отримано результат, що корупція найчастіше зачіпає діяльність 
таких інститутів та інституцій, як політичні партії (у 51 аналізованій 
країні світу), суди (у 20 аналізованих країнах світу), поліцію (у 36 ана-
лізованих країнах світу) тощо.

Також описано ставлення респондентів з приводу дій уряду для подо-
лання корупції в аналізованих країнах. Наприклад, в Україні, за даними 
на 2011 р., 30 % респондентів вважали, що корупція зросла, а 60 % – 
що вона залишилась на однаковому рівні. У 2013 р. 59 % респондентів 
вважали, що корупція в Україні зросла (суттєво або хоча б частково), 
і лише 41 %, що вона залишилась на сталому рівні або зменшилась. 
З-поміж найбільш корумпованих інститутів визначено такі: політичні 
партії (так вважають 74 % опитаних), парламент (77 %), збройні сили  
(52 %), ЗМІ (48 %), бізнес (65 %), система освіти (69 %), судова система 
(87 %), система охорони здоров’я (77 %), поліція/міліція (84 %), дер-
жавна служба (82 %). Майже 80 % респондентів негативно оцінюють дії 
уряду на подолання корупції в країні. На відміну, значно ефективнішими 
є дії з подолання корупції в Грузії (54 % респондентів вважають, що дії 
уряду є ефективними) [486]. 

З-поміж посткомуністичних країн Європи корумпованість політичних 
партій вважають первинною проблемою у таких випадках, як Чехія, Гру-
зія, Латвія, Литва, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Косово, Польща, 
Румунія, Сербія, а також Словенія. Корумпованість поліції властива (як 
превалююча стосовно інших сфер) для таких країн, як Азербайджан, Мол-
дова і Росія. Проблеми судової системи у ракурсі інших векторів корупції 
домінуючі у Болгарії, Хорватії, Грузії, Україні та Македонії. Помітними 
є проблеми корумпованості парламентів у Литві та Румунії. Проблема 
корумпованості державних службовців дуже виразно помітна у випадку 
Білорусі та Росії. Проблеми у сфері освіти превалюють у Вірменії. За-
галом варто зауважити, що світовий барометр корупції позиціонується 
як проект, що досить суб’єктивований цінностями респондентів з різних 
аналізованих країн. Тому його доцільно вживати у межах не компара-
тивних зіставлень різних країн, а компаративних сценаріїв у межах 
конкретної аналізованої країни. Різноманітність джерел, що поєднує 
опитування експертів з опитуваннями громадської думки, – безумовна 
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якість проектів Transparency International. Разом із тим, їм притаманно ба-
гато недоліків. У їх числі потрібно згадати одномірність й одновекторність, 
які обмежують можливість порівняння аналітичних випадків. Крім того, 
орієнтація проектів на широкі узагальнення призводить до нехтування 
специфікою “особливих кейсів”, не беручи до уваги різницю між різними 
типами корупції (політична, економічна, корпоративна тощо).

Допоміжним елементом у цьому випадку є так званий індекс хабаро-
давців (англ. Bribe payers index, B�I), який вперше розраховано 1999 р.  
У 2008 р. він стосувався 22 країн, а 2011 – 28 (серед них – найбільші 
країни-експортери у світі). До уваги під час розрахунку індексу взято 
часте хабарництво бізнес-структур у випадку роботи за кордоном. Утім, 
бізнесмени відповідають винятково на два питання, на підставі чого за 
шкалою від “0” (найбільший рівень хабарництва) до “10” балів (хабар-
ництва немає взагалі) описують проаналізовану ситуацію в конкретній 
країні. Майже усі проаналізовані країни підписали Конвенцію Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку з боротьби з хабарництвом 
(1997) та Конвенцію ООН проти корупції (2003). Станом на 2011 р. це 
виглядає так (табл. 8.9).

Таблиця 8.9
Індекс хабародавців у найбільших країнах-експортерах (2011) [394]

Країна B�I Країна B�I
Нідерланди 8,8 Гонконг 7,6
Швейцарія 8,8 Італія 7,6
Бельгія 8,7 Малайзія 7,6
Німеччина 8,6 ПАР 7,6
Японія 8,6 Тайвань 7,5
Австралія 8,5 Індія 7,5
Канада 8,5 Туреччина 7,5
Сінгапур 8,3 Саудівська Аравія 7,4
Об’єднане Королівство 8,3 Аргентина 7,3
США 8,1 ОАЕ 7,3
Франція 8,0 Індонезія 7,1
Іспанія 8,0 Мексика 7,0
Південна Корея 7,9 Китай 6,5
Бразилія 7,7 Росія 6,1

Як бачимо за результатами таблиці, найменше хабарництво властиве 
(з-поміж усіх аналізованих країн) для Нідерландів і Швейцарії, найбіль-
ше – для Росії і Китаю. Загалом помічено специфіку: спадання рівня 
демократії синхронне зростанню рівня хабарництва. Варто зауважити, 
що запропонований індекс є дуже інструментальним і його не можна 
використовувати як довершений науковий підхід.
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8.4. “Політичний атлас сучасності”  
й оцінювання транзиту політичних режимів

Проблематику трансформації та розвитку політичних режимів сучас-
ності також піднято в рамках проекту “Політичний атлас сучасності”, 
розпочатого 2005 р. Московським державним інститутом міжнародних 
відносин, Інститутом громадського проектування, а також журналом 
“Експерт”. Головна мета проекту – це провести комплексний порівняль-
ний аналіз політичного розвитку 192 країн світу, розробити їхню багато-
вимірну класифікацію та здійснити аналіз динаміки структур світової 
політики. Авторами проекту є А. Мельвіль, М. Ільїн, Е. Мелешкіна та 
інші. Проект має міждисциплінарний характер, оскільки у ньому, поряд 
із методами політичної компаративістики, використано методи багато-
вимірного статистичного аналізу (зокрема, регресійного, дискримінант-
ного, кластерного, методу головних компонент тощо) щодо тимчасових 
аналітичних даних.

Автори проекту демонструють, що в сучасному світі є 192 суверенні 
держави. Усі вони є членами ООН та в цьому сенсі належать до одно-
го світового “клубу”. Кожна з країн має тільки їй притаманні особли-
вості, а також посідає особливе місце у взаємопов’язаній глобальній 
співдружності. Крім того, всі країни унікальні за своїми політичними 
та іншим характеристиками, перебувають на різних етапах розвитку, 
вирішуючи власні специфічні національні завдання. Із цього приводу 
у проекті поставлено питання: як і за якими критеріями порівнювати 
між собою такі унікальні явища світової політики, як сучасні країни; 
як у порівнянні країн сьогодні брати до уваги особливості їхньої історії, 
культури й економіки, рівні, етапи та траєкторії суспільно-політичного 
розвитку та їх національні пріоритети; чи можна за єдиними критеріями 
порівнювати, наприклад, рівні демократичного розвитку сьогоднішньої 
Великобританії та якої-небудь нової країни, тільки приступившої до бу-
дівництва демократичних інститутів та практик; чи можна порівнювати, 
на перший погляд, непорівнювані США та Бенін, Нідерланди та Тувалу, 
Туркменістан і Сан-Марино; як забезпечити наукову строгість аналізу; 
яку роль кількісні методи можуть відіграти в порівняльному аналізі 
політичних систем та політичних режимів сучасних країн; як виділяти 
головні чинники, які впливають на становище національних політій у 
структурі їхніх взаємозв’язків.

Сформульовані завдання мають досить складний характер насам-
перед у силу невизначеної кількості чинників. Визначення сукупності 
чинників/параметрів, щодо яких проводять порівняльний аналіз, завжди 
несе елементи суб’єктивізму і спрощення. На думку авторів проекту, 
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ідеального інструменту для політичних порівнянь немає. Проте навіть 
суб’єктивно сконструйований інструмент порівняння виправданий, якщо 
за його допомогою вдасться розкрити значущі грані політичної реаль-
ності. В руслі такої логіки сформульовано такі припущення та гіпотези:  
1) на становище національних держав у структурі їх взаємозв’язків 
впливає насамперед якість їхньої державності, змога держави забезпе-
чити ефективне функціонування та відтворення політичних інститутів; 
2) функціонування та відтворення політичних інститутів значною мірою 
залежить від того, як держава справляється з викликами, які виходять 
з зовнішнього та внутрішнього середовища; 3) на становище держав у 
структурі їхніх взаємозв’язків впливає наявний у них ресурс впливу;  
4) їхнє взаємне положення залежить від того, наскільки держава реалізує 
функцію життєзабезпечення власного населення; 5) на становищі дер-
жав у структурі їх взаємозв’язків сьогодні позначається наявність (від-
сутність) і ступінь реалізації інституційного потенціалу демократичного 
розвитку – традицій конкуренції, представництва та участі.

На основі зазначених емпіричних гіпотез, автори проекту розробили 
систему комплексних індексів, які допомагають проводити кількісні 
виміри та порівняння: 1) індекс державності; 2) індекс зовнішніх і вну-
трішніх загроз; 3) індекс потенціалу міжнародного впливу; 4) індекс 
якості життя; 5) індекс інституційних основ демократії [180]. З таких 
індексів з використанням зібраної під час реалізації проекту бази да-
них сконструйовано рейтинги всіх країн світу (станом на 2005 р.), які 
розкривають їхнє розташування одна стосовно іншої з окремих сукуп-
ностей параметрів. У побудові рейтингів автори вдалися до процедури 
дискримінантного аналізу1, що дало змогу визначати реальні значення 
(“ваги”) окремих параметрів в межах кожного з індексів. Так виявлено 
поділи в ракурсі країн по різних “осях”, кожна з яких складається зі 
“зваженого” набору релевантних (відносних) параметрів та характери-
зує значущі сторони політичного існування (“політичної екзистенції”) 
і розвитку країн2. Кожний з індексів вираховують за шкалою від “0” 

1  За допомогою дискримінантного аналізу виключено механічне поєднання пара-
метрів індексів, які мають неоднакове значення у визначенні реального місця країни 
за відповідною “віссю”. Коли рейтинг будують на основі експертних оцінок, визначати 
“вагу” окремих параметрів можна інтуїтивним способом із урахуванням всієї сукупності 
експертних знань. При статистичному підході це неможливо. Тому для визначення 
“ваги” окремих параметрів у рамках одного індексу використовують процедуру дис-
кримінантного аналізу.

2  Для побудови комплексних індексів у “Політичному атласі сучасності” викорис-
тано чинні методики та проекти, які можна поділити на дві групи: 1) “великі проекти” 
(“Політія”, проекти “Freedom House”, глобальні рейтинги “Transparency International” й 
індекс людського розвитку); 2) “академічні проекти” (це проекти Т. Ванханена, “типоло-
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(найнижчий показник) до “10” (найвищий показник) балів. Однак по-
мічено паралельну кореляцію вищого та нижчого балу (наприклад, між 
індексами державності та загроз тощо).

Індекс державності у проекті використовують з метою визначити 
здатність держави забезпечувати своє існування, самостійний розвиток, 
вирішувати всі ті зовнішні/внутрішні проблеми, які стоять перед нею, 
використовуючи “прерогативи суверена”. Хоча всі порівнювані між 
собою країни-члени ООН формально суверенні, реально ступінь їхньої 
“суверенної державності” різний. Одні держави (а їх не так багато) у 
повному розумінні незалежні та самостійні у визначенні внутрішньої та 
зовнішньої політики, здатні самостійно забезпечувати виконання своїх 
прерогатив. Для інших держав проведення таких прерогатив більшою 
мірою залежить від інших держав, міжнародного співтовариства, аніж 
від власних політичних, економічних та інших можливостей. Вони не 
можуть скільки-небудь незалежно відповідати на внутрішні та зовнішні 
виклики. Індекс визначає ступінь самостійності, успішності, керованос-
ті, спроможності та ефективності держав. Його протилежні полюси – це 
“успішні суверенні держави” та “неспроможні несуверенні держави” (чи 
держави, які не відбулись). В індексі об’єднано найбільш універсальні 
кількісні та/чи якісні змінні, які фіксують важливі сторони існування 
будь-якої держави. Індекс розраховано з огляду на велику кількість 
маркерів1. Індекс державності найвищий (в порядку спадання) у таких 
країнах: США, Японія, Швейцарія, Німеччина, Нова Зеландія, Австрія, 
Франція, Південна Корея, Бразилія, Фінляндія. Найнижчий індекс в 
таких країнах: Грузія, Бутан, Гвінея-Бісау, Бурунді, ЦАР, Східний 
Тимор, Афганістан, Киргизстан, Чад. Україна перебуває на 113 місці 
(“4,35” бала).

Індекс зовнішніх і внутрішніх загроз використовують у визначенні 
масштабів та інтенсивності загроз та викликів для конкретних держав 
з боку зовнішнього та внутрішнього середовища. У першому випадку 
йдеться про всі типи загроз, які породжуються ззовні (інші держави, 

гія несоціалістичних країн” Академії наук СРСР, індекс трансформації Бертельсманна, 
індекс проекту “Ліберальні інститути” Центру вивчення демократичного управління); 
3) проекти, які у “Політичному атласі сучасності” розглянуто як “політично ангажо-
вані” (це Індекс свободи преси “Репортерів без меж”, “Індекс глобалізації” компанії 
“A.T. Kearney”, проекти інститутів Катона та Фрейзера “Економічна свобода у світі”, 
“Індекс світової конкурентоспроможності” Всесвітнього економічного форуму тощо).

1  Частка зовнішньої допомоги у ВНП держави; вплив конфліктів на стабільність 
режиму; зовнішня боргова залежність; час існування суверенної державності; конфлік-
ти: наявність жертв; територіальне вираження конфліктів; наявність в країні іноземних 
контингентів (у тім числі військових); частка домінуючого етносу в структурі населення 
країни тощо. 
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міжнародний тероризм, світова економіка), а в другому – про загрози, 
які виникають у внутрішньому житті держав (внутрішні конфлікти, со-
ціально-демографічні проблеми, а також власне природне середовище). 
Зовнішні та внутрішні загрози значною мірою визначають умови існу-
вання держав та реалізацію ними своїх функцій. Усі країни змушені так 
чи інакше відповідати на різні комбінації загроз і/чи викликів. У цьому 
індексі наведено основні та найбільш поширені загрози та виклики, з 
якими тією чи іншою мірою стикаються чи можуть стикатись усі держави 
сучасного світу та які можуть мати коректне статистичне й емпіричне 
вираження. Конкретна держава може зіткнутися як одночасно з усіма 
з перечислених (наприклад, Афганістан чи Ефіопія) загроз, так і з на-
бором окремих. Відповіді на виклики та загрози можуть відрізнятися, 
проте загалом в інтересах власного виживання та розвитку держави не 
можуть ігнорувати ці загрози. Такий індекс співвідносить “вимір за-
гроз” з іншими індексами національного розвитку, а також може бути 
використаний для побудови пояснювальних гіпотез, у яких зовнішні та 
внутрішні загрози (чи їхня конкретна конфігурація) є як незалежні змін-
ні1. Індекс загроз найбільший в Ефіопії, М’янмі, Гаїті, Іраку, Еритреї, 
Афганістані, Шрі-Ланці, Зімбабве, Руанді, ЦАР. Серед таких країн індекс 
загроз найнижчий (їх оцінено як найбільш безпечні): Канада, Франція, 
Нідерланди, Болгарія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Сан-Марино та 
Монако. В України 140 позиція з показником у “2,27” бала.

Індекс потенціалу міжнародного впливу об’єднує показники, які 
визначають кількісно і/або якісно найважливіші й універсальні меха-
нізми входження держав у світову політику та економіку, місце її роз-
ташування у системі сучасних міжнародних та міжнародно-економіч-
них відносин, а також інструменти їх міжнародного впливу. Оскільки 
сукупний міжнародний вплив є ширший трактованого у вузькому сенсі 
зовнішньополітичного впливу, то в цьому індексі поєднано компоненти 
військово-політичного, економічного та соціально-демографічного харак-
теру. Необхідність їх урахування при визначенні сукупного потенціалу 
зовнішнього та міжнародного впливу конкретної держави світу поясню-
ють і тим, що в окремих випадках сукупну військово-політичну міць 

1  Проблеми з постачанням населення питною водою; присутність на території 
країни нелегальних сепаратистських чи антиурядових рухів; спроби неконституційної 
зміни влади і державні перевороти; проблеми недоїдання чи голоду (недолік раціону 
харчування за нормами FAO); розміщення країни в зоні підвищеної небезпеки стихійних 
лих; епідемії ВІЛ/СНІД; незбалансований експорт (переважання одного або двох екс-
портних товарів); наявність територіальних претензій з боку інших держав; стабільно-
негативне сальдо поточного платіжного балансу; наявність у країні легальних сецесійних 
рухів; наявність загрози збройної агресії; наявність загрози тероризму; надлишкова 
міграція; залежність від імпорту енергоносіїв; зменшення кількості населення тощо.
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важко (неможливо) конвертувати у засоби забезпечення конкурентних 
економічних переваг. Однак наявний військовий потенціал може (у ви-
падку серйозних збоїв структур глобального управління/підтримки між-
народного миру) стати засобом забезпечення національного суверенітету 
та/або національної безпеки. З іншого боку, економічно незабезпечений 
військовий потенціал “згубний” з погляду економічного зростання (як 
дилема “гармати чи масло”) та/або швидко втрачає своє значення, тому 
що екстенсивне та інтенсивне військове будівництво затратне і стикається 
з проблемою постійного “старіння” військово-технологічних компонентів 
зовнішнього впливу. Сукупні показники різних компонентів індексу мо-
жуть не збігатися. Наприклад, конкретна держава може бути економічним 
або фінансовим гігантом (Японія, Німеччина, деякою мірою Нідерланди), 
проте тут немає прямих механізмів конвертації її економічної потужності 
у військово-політичну міць. Можливі й зворотні приклади: КНР до по-
чатку економічних реформ у 70–х роках ХХ ст. і виходу на високі темпи 
економічного зростання; КНДР; Росія після 1991 р. та до виходу на деякі 
темпи економічного зростання після дефолту та інші. Нарешті, потрібно 
брати до уваги те, що у певних ситуаціях властивий сукупний потенціал 
може лише частково транслюватися у реальний міжнародний вплив: в 
одних випадках недолік ресурсів міжнародного впливу може компенсу-
ватись за допомоги вмілої зовнішньополітичної стратегії та дипломатії; в 
інших – потенціал наявних ресурсів в силу тих чи інших суб’єктивних й 
об’єктивних причин може бути реалізований не до кінця1. Найвпливовіші 
країни за цим індексом: США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Спо-
лучене Королівство, Росія, Індія, Італія. Найменш впливові країни: Тува-
лу, Науру, Монако, Палау, Ліхтенштейн, Андорра, Мікронезія, Кірибаті 
тощо. Україна у рейтингу перебуває на 29 місці (“0,59” бала).

Індекс якості життя (про нього детально йтиметься у наступно-
му параграфі) охоплює сукупність соціально-економічних та соціаль-
но-демографічних показників, що характеризують рівні споживання 
матеріальних і духовних благ, доступних для населення окремої краї-
ни. При всьому об’єктивному розходженні в можливостях та ресурсах, 
які доступні різним державам, якість життя їх населення визначається 
конкретними політичними та соціально-економічними стратегіями зі 
створення та розподілу соціальних благ. Індекс відображає успішність й 

1  Маркери: витрати на оборону; частка країни у статутному капіталі МВФ, у сві-
товому експорті, у світовому ВВП; чинники посилення зовнішнього впливу (постійне 
членство в РБ ООН, в Паризькому клубі країн-кредиторів; наявність ядерної зброї; на-
явність авіації четвертого і вище поколінь; нобелівські премії; постійне розміщення за 
кордоном військових контингентів); частка у фінансуванні ООН; кількість регулярної 
армії; частка населення країни від загальносвітової кількості населення.
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ефективність реалізації державою своїх функцій стосовно власного насе-
лення1. Найкращий індекс якості життя притаманний для Люксембургу, 
Ірландії, Норвегії, Сан-Марино, США, Ісландії, Швейцарії, Сполученого 
Королівства, Австралії, Бельгії, Швеції, Нідерландів тощо. Найнижчий 
індекс у таких країнах, як ЦАР, Афганістан, Конго, Замбія, Бурунді, 
Чад, Ефіопія, Кенія, Руанда, Гвінея-Бісау. Україна перебуває на 101 по-
зиції (“2,20” бала), що відповідає низькому рівню життя.

Індекс інституційних основ демократії містить ті показники, які 
визначають наявність і ступінь розвиненості абсолютно необхідних (проте 
недостатніх) підстав й умов участі громадян у вирішенні тих питань, які 
зачіпають їхні інтереси, тобто виникнення і розвитку системи демокра-
тичного управління. Індекс визначає ступінь вкоріненості у суспільстві 
інституційно-процедурних норм і традицій, а також сприяє демократич-
ному розвитку (конкурентних політичних практик, традицій обмеження 
виконавчої влади, політичної участі, можливостей впливу на формування 
влади, конституційності (“гри за правилами”) тощо). Тривалості існу-
вання конкурентних і представницьких практик, виникаючих у рамках 
різних (часто недемократичних) політичних режимів і форм правління, 
безперервності проходження визначених правил сприяють закріпленню 
і вдосконаленню практик та відповідних інститутів, що зміцнює їх та 
формує потенційні “точки демократичного зростання”. Специфіка цього 
індексу стосовно інших кількісних індексів демократії та свободи (ін-
декси Т. Ванханена, Т. Гурра, “Freedom House” тощо) – у мінімаліст-
ському підході або в обліку не результатів (як при максималістському 
підході), а умов для ефективного впливу громадян на вирішення полі-
тичних питань, які зачіпають їхні інтереси2. В індексі найкращі показ-

1  Маркери індексу якості життя: очікувана тривалість життя, рівень освіти, ре-
альний дохід. Розбіжно від індексу людського розвитку (про який йтиметься нижче) 
в індекс якості життя включено додаткові показники, які піддаються статистичному 
аналізу: урядові витрати на охорону здоров’я, дитяча смертність, смертність від хвороб, 
які передаються, нещасних випадків, вбивств, самогубств і т.п. Суб’єктивні оцінки 
якості життя, сприйняття індивідом місця в суспільстві та культурі у контексті його 
цінностей, очікувань та цілей (соціологічний підхід, який використовує Всесвітня 
організація охорони здоров’я) в цьому індексі не використано, оскільки він з самого 
початку орієнтований на об’єктивні статистичні показники.

2  Маркери цього індексу: характер конкуренції на президентських виборах; чиники 
зміцнення/послаблення інституційних основ демократії (безперервність демократичної 
традиції після Першої світової війни; відсутність чи підрив конкуренції під час фор-
мування виконавчої влади; неконституційна зміна влади, перевороти, громадянські 
війни та інше; перебування на чолі виконавчої влади більше двох термінів підряд; 
вплив парламенту на формування уряду); вік безперервної мінімальної електоральної 
традиції (1945–2005); характер парламентської конкуренції; включеність громадян у 
виборчий процес; частка жінок у нижній палаті парламенту. 
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ники отримують такі країни, як Швейцарія, Канада, Данія, Нідерланди, 
Норвегія, Фінляндія, Нова Зеландія, Швеція, Австрія, Бельгія тощо; а 
найгірші – М’янма, Мавританія, Сомалі, Судан, Ангола, Туркменістан, 
Еритрея, Джибуті, Демократична Республіка Конго, Саудівська Аравія 
тощо. Україна у цьому рейтингу перебуває на 41 позиції (“6,46” бала). 
Зведений набір результатів індексів щодо посткомуністичних країн Єв-
ропи виглядає так [176] (табл. 8.10).

Таблиця 8.10
Позиціонування посткомуністичних країн Європи 

за “Політичним атласом сучасності” (2005)1

Країна
Індекс 

державності
Індекс 
загроз1

Індекс 
впливу

Індекс 
якості життя

Індекс 
демократії

Бал № Бал № Бал № Бал № Бал №
Центрально-Східна (Центральна) Європа

Болгарія 5,77 70 9,33 4 0,20 66 2,71 70 6,42 46
Естонія 4,02 122 8,20 41 0,02 155 3,57 47 6,03 58
Латвія 4,48 110 8,57 32 0,04 128 3,29 55 6,23 52
Литва 4,55 108 8,57 31 0,05 120 3,52 50 6,69 32
Польща 7,32 32 8,98 20 0,48 35 3,55 48 6,47 40
Румунія 7,12 38 8,32 39 0,34 47 2,62 78 6,69 31
Словаччина 5,41 82 8,94 24 0,11 81 3,55 49 5,98 61
Словенія 5,08 92 8,86 26 0,06 105  4,65 35 6,43 45
Угорщина 6,88 45 8,98 21 0,29 53 3,80 43 6,94 28
Чехія 5,51 80 8,98 19 0,25 60 4,28 38 6,56 36
Середні дані 5,61 78 8,77 26 0,18 85 3,55 51 6,44 43

Південно-Східна Європа
Албанія 5,87 66 6,78 82 0,03 144 2,47 86 6,09 56
Боснія і Г-на 1,97 174 8,19 42 0,07 104 2,67 74 5,72 78
Македонія 2,20 168 6,79 80 0,03 145 2,67 75 5,74 76
Сербія 3,05 145 8,14 43 0,18 68 2,04 108 6,18 54
Хорватія 4,27 115 8,53 36 0,12 80 3,44 52 6,95 27
Середні дані 3,47 134 7,69 57 0,09 108 2,66 79 6,14 58

Східна Європа
Азербайджан 3,21 141 3,15 169 0,11 83 1,71 122 3,46 135
Білорусь 4,78 102 8,57 33 0,16 71 2,44 89 2,23 149
Вірменія 1,85 177 7,03 73 0,06 108 2,13 104 5,86 67
Грузія 1,37 183 3,68 155 0,05 110 1,91 114 1,79 160
Молдова 2,37 164 7,56 43 0,04 126 1,52 129 5,64 81
Росія 7,50 27 5,66 112 2,60 7 2,68 73 5,24 93
Україна 4,35 113 7,73 53 0,59 29 2,20 101 6,46 41
Середні дані 3,63 129 6,20 91 0,52 76 2,08 105 4,38 104

1 Розраховуємо у зворотному порядку (на відміну від ідей авторів проекту), 
адже, на нашу думку, в ініціальній моделі “Політичного атласу сучасності” відбу-
вається викривлення цілісного рейтингу на підставі несумірності чотирьох індексів 
з індексом загроз, який вирахувано у зворотній інтерпретації. Саме тому запропо-
новано повністю інверсний розрахунок індексу загроз, адже найбільша кількість 
загроз сумірна з погіршенням (а не покращенням) рейтингу загалом.
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Отримані результати комплексно свідчать, що: країни Центральної 
Європи є більш розвиненими, ніж інші аналізовані регіони (сума усіх 
середніх балів “24,55”, а середній рейтинг позиціонування на рівні 57 
країни); натомість, країни Південно-Східної Європи (сума середніх балів 
“20,05”, а середній рейтинг позиціонування на рівні 87 країни) більше 
розвинені, аніж країни Східної Європи (сума усіх середніх балів “16,81”, 
середній рейтинг позиціонування на рівні 101 країни). Східна Європа 
більше відносно трансформована, ніж Центральна та Південно-Східна 
Європа лише за індексом міжнародного впливу, переважно за допомогою 
Росії. “Регіональними лідерами” у Східній Європі є Росія та Україна; у 
Південно-Східній Європі – Хорватія; у Центральній Європі складно ви-
окремити одну–дві країни, тому що впливовими є Польща, Словаччина, 
Угорщина, Чехія та Румунія.

Отримана система рейтингів країн світу дає цінний матеріал, який 
піддається нетривіальній інтерпретації. Однак, як уже говорилося, такі 
рейтинги цікаві не самі по собі, а в значенні одного з інструментів кла-
сифікаційного аналізу. Наукове завдання проекту “Політичний атлас 
сучасності” полягало не просто в ранжуванні країн за якимись індексами, 
проте й у виявленні структури внутрішніх взаємозв’язків між змінними 
та на цій основі структури взаємозв’язків між різними групами країн 
із метою їх класифікації. Класифікація країн передбачає зменшення 
кількості змінних, які досягають за допомогою методу головних ком-
понент. Метод виділяє комбінації показників, що виражають сутнісні 
сторони (компоненти) досліджуваних об’єктів, за якими вони найбільш 
подібні або відрізняються між собою. Внаслідок проведеного аналізу п’ять 
використовуваних індексів виявились “згорнутими” в чотири головні 
компоненти, кожна з яких віддзеркалює специфічну проекцію світової 
політичної реальності. Ці головні компоненти визначають (у порядку 
спадання) найбільший відсоток подібностей та відмінностей між різними 
країнами у межах певних поєднань індексів.

Перша компонента описує більше половини відмінностей між кра-
їнами (55,4 % дисперсії значень індексів), дає проекцію світу, в якому 
зовнішні та внутрішні загрози протиставлені якості життя, державності 
та демократії, хоча чинник міжнародного впливу тут близький до нуля. 
Це, свого роду, проекція національного виживання та його якості. Для 
значної кількості держав, у яких “доля” складалася складно та невдало, 
найважливіше – це забезпечити власне існування, впоратись з величез-
ним тиском зовнішніх і внутрішніх загроз. Але є і “щасливі” країни, 
головним пріоритетом яких є висока якість життя, та заради цього вони 
готові поступитися багато чим, однак найперше – амбіціями міжнарод-
ного впливу.
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Друга компонента, за допомогою якої можна описати чверть від-
мінностей між сучасними країнами (26,4 % дисперсії значень індексів), 
відкриває проекцію світу, де протиставлені державність і демократія. 
Це проекція “державного базису демократії”. У ній “країни-карлики” 
жертвують своєю державністю, самостійністю й суверенітетом заради 
демократичних процедур. А диктатури оцінені як такі, для яких демо-
кратія – порожній звук, а сильна державна влада – головний пріоритет.

Третя компонента пояснює лише трохи більше 10 % відмінностей 
між країнами (11,2 % дисперсії значень індексів). У компоненті відо-
бражено проекцію “людської ціни” державності. Цю проекцію застосо-
вують стосовно невеликої кількості країн, які вирішують, що для них 
важливіше – державність, незалежність, суверенітет чи якість життя 
населення. Втім, небагато країн відповідають на цю дилему, однак така 
проблема існує.

Нарешті, четверта компонента має стосунок до дуже обмеженої 
кількості країн (описує 7 % дисперсії, але для опису деяких країн дуже 
важлива). Це проекція максимізації міжнародного впливу. Країн, які 
дійсно здатні впливати на долю світу, надзвичайно мало. Такий унікаль-
ний ресурс об’єднує їх в особливий привілейований міжнародний “клуб”.

Кожну країну пояснює кожна компонента аналізу у різних співвідно-
шеннях. Перша компонента майже вичерпно пояснює “країни-невдахи” 
(Руанда – 99,1 %, Ірак – 97,5 %, Конго – 94,7 % і т.д.) та “ситі” спокійні 
країни (Австралія –   98,4 %, Бельгія – 96,5 %, Ліхтенштейн – 91,0 % 
тощо). Друга компонента пояснює багато авторитарних режимів (Лівія –  
94,7 %, В’єтнам – 90,7 %, Куба – 90,1 % і т.п.) та зовсім невелику кіль-
кість залежних демократичних “клонів” (Тувалу – 90,5 %, Сан-Томе й 
Принсіпі – 80,1 %, Фіджі – 63,0 % тощо), а також Молдову (81,0 %) та 
Монголію (78,4 %). Третя компонента пояснює чимало “закритих” режи-
мів, які майже зовсім “забули” про власне населення (Гватемала – 84,8 %,  
Колумбія – 81,8 % та Тонга – 69,4 % та інші) Четверта компонента 
чітко виявляє лідерів світового впливу (США – 78,5 %, Росія – 75,6 %, 
Індія – 73,5 %, Китай – 41,2 %, Німеччина – 41,1 %)1.

У проекті “Політичний атлас сучасності” також проведено кластер-
ний аналіз, що допомагає виявляти групи (кластери) країн. Особливість 
такого методу в тому, що він дає можливість у дослідницьких цілях 
встановлювати або налаштовувати різний “масштаб” кластеризації – від 
двох до будь-якої кількості (бо кожну країну можна помістити у певний 
кластер й аналізувати як таку, хоч потенціал порівняльного досліджен-

1  У всіх випадках йдеться не про рейтинг відповідних країн, а про ступінь по-
яснення їх відмінностей від інших країн у межах конкретної компоненти.
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ня в такому випадку був би практично нульовим). За найбільш “грубого” 
масштабування маємо дві групи країн: умовно “успішні” та “неуспішні”. 
На рівні 10 кластерів чітко виділяють групу світових лідерів – Великобри-
танію, Німеччину, Італію, Китай, Росію, США, Францію, Японію. За 25 
кластерів визначають “ядро лідерів” – Китай, Росію, США. За 40 класте-
рів у “ ядрі” залишаються тільки США та Росія. За цього масштабу деякі 
країни утворюють самостійні кластери – Китай, Туреччина, Індія тощо. 
Очевидно те, що, відповідно до методології кластерного аналізу, підстави 
для згрупування країн можуть виявитися дуже різними. Приміром, за со-
рокакластерного масштабу існує група “ситих та спокійних” країн, група 
так званої “проблемної державності”, кілька груп специфічних диктатур, 
кожна з яких потребує самостійного аналізу. “Сіру зону” утворюють такі 
країни, ймовірність приналежності яких до “чистих груп”, виділених зі 
зазначеного індексу, більша за нуль, проте менша одиниці. Очевидно, що 
країни, які входять до неї, можуть тяжіти до одного чи іншого полюса, 
тому ця зона є строкатою за визначенням. Інші кластери об’єднують кра-
їни за іншими підставами, які характеризують особливості їх розвитку.

У цьому напрямі аналізу зроблено лише перші кроки, але саме 
тут відкриваються найбільші можливості досягнення головної мети  
проекту – розробки багатомірної типології політичних систем і режимів 
сучасних держав світу.

8.5. Людський розвиток як індикатор  
розвитку політичних режимів сучасності

Як зазначено вище, особливості трансформації та розвитку політич-
них режимів сучасності (у контексті політичних систем загалом) доцільно 
аналізувати в межах особливостей людського розвитку як соціального 
індикатора режимних процесів та перетворень. Для спрощення такого 
підходу у науці розроблено так званий індекс людського розвитку (англ. 
Human development index, HDI). Це індекс порівняльної оцінки бідності, 
грамотності й освіти, середньої тривалості життя тощо. Цей індекс роз-
робив 1990 р. пакистанський економіст М. ель Хак, його використовує 
з 1990 р. ООН у щорічному звіті про розвиток людського потенціалу 
(виняток становить 2012 р., коли не запропоновано глобального звіту 
про людський розвиток).

Підраховуючи індекс, беруть до уваги три види показників: 
1) середню тривалість життя при народженні (тобто оцінку довголіття);
2) індекс освіти: рівень грамотності дорослого населення країни  

(2/3 індексу) і сукупна частка учнів та студентів (1/3 індексу);
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3) рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення за паритету 
купівельної спроможності (ПКС) в доларах США.
Безпосередньо складанням рейтингу країн за даними індексу займа-

ється така структура, як Програма розвитку ООН (ПРООН). У доповіді 
про людський розвиток за 2011 та 2013 рр. представлено 187 країн і 7 
інших територій (Маршалові острови, Монако, Науру, Сан-Марино, Сома-
лі, Тувалу, Південний Судан). У створенні доповіді про розвиток людини 
бере участь група незалежних експертів, які ґрунтуються на інших дослі-
дженнях, що проводить ООН, а також на офіційних даних національних 
досліджень. Крім глобальних доповідей про розвиток людини, регуляр-
но публікують регіональні й національні доповіді з цієї проблематики. 
Значення індексу покликане показувати рівень добробуту населення в 
країні, а також наявні у ній можливості для реалізації життєвих потреб 
і пріоритетів. Розроблена та науково обґрунтована узагальнена система 
показників, що описує кількісні/якісні характеристики соціально-еко-
номічної диференціації соціального розвитку, охоплює: 
1) коефіцієнт диференціації індексу розвитку людського потенціалу, 

що описує ступінь відмінностей у соціально-економічному розвитку 
аналізованих країн, регіонів в країні та соціальних груп;

2) коефіцієнт диференціації індексу здоров’я (довголіття), що показує, 
наскільки стан здоров’я в одній країні або регіоні кращий, ніж в 
інших;

3) коефіцієнт диференціації індексу освіти (показник показує ступінь 
перевищення рівня освіти населення в одній країні, регіоні чи ін-
шому об’єкті дослідження над рівнем освіти населення іншої країни 
тощо);

4) коефіцієнт диференціації індексу доходів, який визначає ступінь 
економічної диференціації аналізованих країн/регіонів;

5) коефіцієнт диференціації індексу смертності (показник відміннос-
тей у стані здоров’я порівнюваних країн чи регіонів);

6) коефіцієнт диференціації рівня професійної освіти, що відображає 
відмінності в ступені охоплення навчанням у країнах і регіонах, які 
піддано дослідженню.
Для трансформації будь-якого показника в індекс, значення якого 

розміщене між “0” та “1” (це допоможе складати різні показники), ви-
користовують формулу:

)min()max(
)min(
xx

xxіндексx
−

−=−  ,                     (8.1)
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де min(x) і max(x) є мінімальним та максимальним значеннями показника 
x серед усіх досліджуваних країн. Індекс розвитку людського потенціалу 
певної країни залежить від трьох (згаданих вище) показників:

1) індексу очікуваної тривалості життя (LEI):

202,83
20

−
−= LELEI  ,                              (8.2)

де LE – очікувана тривалість життя (найважливіший інтегральний де-
мографічний показник, що характеризує рівень смертності населення; 
показник позначає середню кількість років майбутнього життя людини, 
яка досягла певного віку);

2) індексу освіти (EI):

951,0
EYSIMYSIEI ×=  ;                           (8.3)

−	 індекс середньої тривалості навчання (MYSI):

2,13
MYSMYSI =  ;                                (8.4)

−	 індекс очікуваної тривалості навчання (EYSI):

6,20
EYSEYSI =  ,                                 (8.5)

де MYS – це середня тривалість навчання населення, в роках; EYS – це 
очікувана тривалість навчання населення, яке ще навчається, в роках;

3) індексу доходів (II):

)163ln()108211ln(
)163ln()ln(

−
−

=
GNIpcII ,                          (8.6)

де GNIpc – це ВНП на душу населення згідно з паритетом купівельної 
спроможності.

Індекс людського розвитку (HDI) є середнім геометричним трьох 
індексів:

3 IIEILEIHDI ××=  .                         (8.7)

У 2010 р. набір індикаторів, які вимірюють індекс, було розширено, 
а сам індекс піддався суттєвому коригуванню. На додаток до використо-
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вуваного індексу, що є зведеним показником, який спирається на середні 
статистичні дані і не зважає на внутрішню нерівність, введено три нові 
індикатори: індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням 
соціально-економічної нерівності, індексу гендерної нерівності й індексу 
багатовимірної бідності. За даними від дослідження 2011 р., тобто станом 
на 2010 р. (щодо обмеженої кількості країн – по 10 в умовній групі рівня 
розвитку) ситуація виглядає так (табл 8.11).

Таблиця 8.11
Індекс людського розвитку і його складники у деяких країнах (2010) [346, 509]

№ 
HDI

Країна HDI

Очікува-
на три-
валість 

життя, р.

Середня 
трива-
лість 

навчан-
ня, р.

Очіку-
вана 

трива-
лість 

навчан-
ня, р.

ВНП на 
душу 
насе-

лення, 
$

ВВП 
мінус 
HDI

Непри-
бутко-
вий
HDI

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Країни дуже високого індексу людського розвитку

1 Норвегія 0,943 81,1 12,6 17,3 47 557 +6 0,975
2 Австралія 0,929 81,9 12,0 18,0 34 431 +16 0,979
3 Нідерланди 0,910 80,7 11,6 16,8 36 402 +9 0,944
4 США 0,910 78,5 12,4 16,0 43 017 +6 0,931
5 Нова Зеландія 0,908 80,7 12,5 18,0 23 737 +30 0,978
6 Канада 0,908 81,0 12,1 16,0 35 166 +10 0,944
7 Ірландія 0,908 80,6 11,6 18,0 29 322 +19 0,959
8 Ліхтенштейн 0,905 79,6 10,3 14,7 83 717 –6 0,877
9 Німеччина 0,905 80,4 12,2 15,9 34 854 +8 0,940
10 Швеція 0,904 81,4 11,7 15,7 35 837 +4 0,936

Країни високого індексу людського розвитку
48 Уругвай 0,783 77,0 8,5 15,5 13 242 +12 0,828
49 Палау 0,782 71,8 12,1 14,7 9 744 +29 0,853
50 Румунія 0,781 74,0 10,4 14,9 11 046 +20 0,841
51 Куба 0,776 79,1 9,9 17,5 5 416 +52 0,904

52
Сейшельські 
О-ви

0,773 73,6 9,4 13,3 16 729 –4 0,794

53 Багами 0,771 75,6 8,5 12,0 23 029 –15 0,768
54 Чорногорія 0,771 74,6 10,6 13,7 10 361 +20 0,831
55 Болгарія 0,771 73,4 10,6 13,7 11 412 +14 0,822

56
Саудівська 
Аравія

0,770 73,9 7,8 13,7 23 274 –19 0,765

57 Мексика 0,770 77,0 8,5 13,9 13 245 +2 0,808
Країни середнього індексу людського розвитку

95 Йорданія 0,698 73,4 8,6 13,1 5 300 +9 0,773
96 Алжир 0,698 73,1 7,0 13,6 7 658 –5 0,739
97 Шрі-Ланка 0,691 74,9 8,2 12,7 4 943 +12 0,768
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

98
Домініканська 

Р-ка
0,689 73,4 7,2 11,9 8 087 –13 0,720

99 Самоа 0,688 72,4 10,3 12,3 3 931 +22 0,788
100 Фіджі 0,688 69,2 10,7 13,0 4 145 +18 0,781
101 Китай 0,687 73,5 7,5 11,6 7 476 –7 0,725
102 Туркменістан 0,686 65,0 9,9 12,5 7 306 –7 0,724
103 Таїланд 0,682 74,1 6,6 12,3 7 694 –14 0,714
104 Суринам 0,680 70,6 7,2 12,6 7 538 –11 0,712

Країни найнижчого індексу людського розвитку
178 Гвінея 0,344 54,1 1,6 8,6 863 –2 0,364
179 ЦАР 0,343 48,4 3,5 6,6 707 +2 0,379
180 Сьєра-Леоне 0,336 47,8 2,9 7,2 737 0 0,365
181 Буркіна-Фасо 0,331 55,4 1,3 6,3 1 141 –15 0,323
182 Ліберія 0,329 56,8 3,9 11,0 265 +5 0,504
183 Чад 0,328 49,6 1,5 7,2 1 105 –12 0,320
184 Мозамбік 0,322 50,2 1,2 9,2 898 –9 0,325
185 Бурунді 0,316 50,4 2,7 10,5 368 0 0,412
186 Нігер 0,295 54,7 1,4 4,9 641 –4 0,311
187 ДР Конго 0,286 48,4 3,5 8,2 280 –1 0,399

В середньому у цілому світі (щодо аналізованих 187 країн)
– – 0,682 69,8 7,4 11,3 10 082 – 0,683

Країн дуже високого рівня розвитку в аналізі налічено 47, високого 
рівня – 47, середнього рівня – 47, низького рівня – 46 (як у 2011 р., 
так і в 2013). Але тут цікаве не окреме позиціонування країн, а те, що в 
регіональному плані більший розвиток притаманний для країн Європи, 
Центральної Азії, Латинської Америки, Карибського басейну; середній –  
для країн арабського світу, Східної Азії та Океанії; найменший – для 
країн Південної Азії та Африки (табл. 8.12).

Таблиця 8.12
Індекс людського розвитку та його складові у регіонах світу (2010 р.)

Регіон HDI

Очікува-
на три-
валість 

життя, р.

Середня 
трива-

лість на-
вчання, р.

Очікувана 
трива-

лість на-
вчання, р.

ВНП на 
душу на-
селення, 

$

Неприбут-
ковий
HDI

Арабські країни 0,641 70,5 5,9 10,2 8 554 0,643
Східна Азія / 
Океанія

0,671 72,4 7,2 11,7 6 466 0,709

Європа / 
Центральна Азія

0,751 71,3 9,7 13,4 12 004 0,785

Латинська Америка 0,731 74,4 7,8 13,6 10 119 0,767
Південна Азія 0,548 65,9 4,6 9,8 3 435 0,569
Африка 0,463 54,4 4,5 9,2 1 966 0,467

Закінчення табл. 8.11
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У більше поглибленому аналізі цікаве позиціонування України на 
фоні інших країн (табл. 8.13) посткомуністичного транзиту (у Європі).

Таблиця 8.13
Індекс людського розвитку та його складники  
у посткомуністичних країнах Європи (2010)

№ 
HDI

Країна HDI

Очікува-
на три-
валість 
жит- 
тя, р.

Середня 
трива-
лість 

навчан-
ня, р.

Очікува-
на три-
валість 
навчан-
ня, р.

ВНП на 
душу 

населен-
ня, $

ВВП  
мінус 
HDI

Непри-
бутко-
вий
HDI

Країни дуже високого індексу людського розвитку
21 Словенія 0,884 79,3 11,6 16,9 24 914 +11 0,935
27 Чехія 0,865 77,7 12,3 15,6 21 405 +14 0,917
34 Естонія 0,835 74,8 12,0 15,7 16 799 +13 0,890
35 Словаччина 0,834 75,4 11,6 14,9 19 998 +8 0,875
38 Угорщина 0,816 74,4 11,1 15,3 16 581 +11 0,862
39 Польща 0,813 76,1 10,0 15,3 17 451 +7 0,853
40 Литва 0,810 72,2 10,9 16,1 16 234 +10 0,853
43 Латвія 0,805 73,3 11,5 15,0 14 293 +12 0,857
46 Хорватія 0,796 76,6 9,8 13,9 15 729 +5 0,834

Сер. 9 країн 0,829 75,5 11,2 15,4 18 156 +10 0,875
Країни високого індексу людського розвитку

50 Румунія 0,781 74,0 10,4 14,9 11 046 +20 0,841
54 Чорногорія 0,771 74,6 10,6 13,7 10 361 +20 0,831
55 Болгарія 0,771 73,4 10,6 13,7 11 412 +14 0,822
59 Сербія 0,766 74,5 10,2 13,7 10 236 +16 0,824
65 Білорусь 0,756 70,3 9,3 14,6 13 439 –8 0,785
66 Росія 0,755 68,8 9,8 14,1 14 561 –13 0,777
70 Албанія 0,739 76,9 10,4 11,3 7 803 +18 0,804
74 Боснія і Г-на 0,733 75,7 8,7 13,6 7 664 +16 0,797
75 Грузія 0,733 73,7 12,1 13,1 4 780 +36 0,843
76 Україна 0,729 68,5 11,3 14,7 6 175 +24 0,810
86 Вірменія 0,716 74,2 10,8 12,0 5 188 +22 0,806
91 Азербайджан 0,700 70,7 8,6 11,8 8 666 –10 0,733

Сер. 12 країн 0,746 72,9 10,2 13,4 9 278 +13 0,806

Бачимо, що країни посткомуністичного транзиту перебувають на двох 
рівнях людського розвитку: ті, що є членами Європейського союзу (за 
винятком Болгарії та Румунії, але беручи до уваги Хорватію у 2010 р., 
яка ще не була членом ЄС) значно розвиненіші, ніж ті, які не є навіть 
асоційованими членами Європейського Союзу. Перші потрібно оцінювати 
як країни дуже високого рівня людського розвитку, а другі – як країни 
високого рівня. При чому Україна в цьому ракурсі розміщена на віддале-
них позиціях від першої групи країн. Про це детально свідчить динаміка 
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індексу людського розвитку в різних посткомуністичних країнах Європи 
впродовж 1993–2012 рр. (табл. 8.14).

Таблиця 8.14
Динаміка індексу людського розвитку 

в посткомуністичних країнах Європи (1993–2012)1

Країна 1993 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2012 р.
1 2 3 4 5 6 7

Центрально-Східна (Центральна) Європа
Болгарія 0,815 0,773 0,772 0,816 0,771 0,782
Естонія 0,867 0,749 0,812 0,858 0,835 0,846
Латвія 0,865 0,820 0,791 0,845 0,805 0,814
Литва 0,868 0,719 0,803 0,857 0,810 0,818
Польща 0,815 0,819 0,828 0,862 0,813 0,821
Румунія 0,729 0,738 0,772 0,805 0,781 0,786
Словаччина – 0,864 0,831 0,856 0,834 0,840
Словенія – – 0,874 0,910 0,884 0,892
Угорщина 0,863 0,855 0,829 0,869 0,816 0,831
Чехія 0,872 0,872 0,844 0,885 0,865 0,873
Середні дані 0,837 0,801 0,816 0,856 0,821 0,830

Південно-Східна Європа
Албанія 0,714 0,633 0,725 0,784 0,739 0,749
Боснія і Г-на – – – 0,800 0,733 0,735
Косово – – – – – 0,714
Македонія – – 0,766 0,796 0,736 0,740
Сербія – – – – 0,766 0,769
Хорватія – – 0,803 0,846 0,796 0,805
Чорногорія – – – – 0,771 0,791
Середні дані – – 0,765 0,807 0,757 0,758

Східна Європа
Азербайджан 0,730 0,665 0,738 0,736 0,700 0,734
Білорусь 0,847 0,787 0,782 0,794 0,756 0,793
Вірменія 0,801 0,680 0,745 0,768 0,716 0,729
Грузія 0,747 0,645 0,742 0,743 0,733 0,745
Молдова 0,714 0,663 0,699 0,694 0,652 0,660
Росія 0,858 0,804 0,775 0,797 0,755 0,788
Україна 0,823 0,719 0,742 0,774 0,729 0,740
Середні дані 0,789 0,709 0,746 0,758 0,720 0,741

На початку 90–х років ХХ ст. найбільший людський розвиток прово-
дили такі посткомуністичні країни, як Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, 
Чехія (а точніше, Чехословаччина), Росія та Білорусь. Доволі розвине-

1  Нагадаємо, що 2010 р. проведено ревізію методології проекту. Тому відрізняються 
й отримані результати країн, адже їх розраховано дещо іншими інструментами.
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ною в цьому плані була також Україна. На початку 2000 років ситуація 
різко змінилась: провідні позиції займали Словенія, Чехія, Угорщина і 
Польща; найгірші – Молдова, Албанія, а трохи кращі – Україна, Грузія 
та Азербайджан. На початку 2010 років ситуація увиразнилась: провідні 
позиції й досі займають Словенія та Чехія; найгірші позиції властиві для 
Молдови, Азербайджану, Вірменії, Боснії та Герцеговини. У 2012 р. серед 
країн, які в посткомуністичній Європі за індексом людського розвитку 
нижче середнього (“0,783”), потрібно виокремлювати такі: Болгарія (на 
рівні з середнім арифметичним), Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, 
Македонія, Сербія, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Молдова та Україна.

Тим не менше, часто методику піддають критичним зауваженням. 
Це стосується таких моментів: неприйняття до уваги екологічних чин-
ників; нерозгляд духовного і морального розвитку людини; неможли-
во по-різному оцінювати розвиток у різних групах країн. За словами  
Б. Каплана, фактично країна, що складалась би винятково з безсмертних 
людей із нескінченним ВВП на душу населення отримала би індекс на 
рівні “0,666” (нижче, ніж Таджикистан та Південна Африка), якщо б її 
населення було неписьменним та ніколи не ходило до школи. Для того, 
щоб максимізувати індекс за допомогою освіти, потрібно усіх людей в 
країні зробити студентами, що є абсурдно. ВВП на душу населення виріс 
протягом останніх двох століть й буде це робити надалі. Тому збільшувати 
рівень розвитку людського потенціалу можна до нескінченності, навіть 
у розвинених країнах і для цього є можливості, але індекс не припус-
кає цього. Багаті країни близькі до верхньої межі, тому за допомогою 
індексу не можна повноцінно виконати стратегії планування розвитку 
[548, 571, 657].

Для виправлення ситуації розроблено й інші інтегральні (композитні) 
індекси та показники. Інтегральними індексами називають такі, які 
містять в одній шкалі декілька показників, що виявляють відмінності 
досліджуваних об’єктів з різних сторін та з позицій різних методик. У 
теорії людського розвитку та інших суміжних галузях знань використо-
вують такі інтегральні показники: індекс якості життя, індекс гендерної 
нерівності, індекс бідності, індекс здоров’я тощо.

Індекс фізичної якості життя (англ. Physical quality-of-life index, 
�QLI) – спроба виміряти якість життя чи добробут населення країни. 
Його створено в середині 70–х років ХХ ст. Обчислюється як середнє 
арифметичне від індексованої смертності малюків, індексованої очікува-
ної тривалості життя однорічних дітей та відсотка писемного населення. 
У 70–х роках ХХ ст. індекс піддався критиці внаслідок того, що дитяча 
смертність визначалася такими самими чинниками, що й тривалість 
життя. Зараз індекс використовують дуже рідко. 
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Істинний показник прогресу (англ. Genuine progress indicator, G�I) –  
концепт у “зеленій економіці” та економіці добробуту, введений для за-
міни ВВП як виміру економічного зростання. Багато захисників підходу 
стверджують те, що в окремих ситуаціях економічне зростання може 
обернутися бідою для суспільства, та саме тому важливий показник, що 
бере до уваги такі чинники, як екологічна обстановка, соціальна напруга 
та здоров’я нації [531].

Індекс розвитку на підставі нерівності статей (англ. Gender-related 
development index, GDI) оцінює людський розвиток за тими критеріями, 
що й індекс розвитку людського потенціалу (індекс людського розви-
тку). Відмінність лише в тому, що чим вища різниця трьох складників 
показника для чоловіків і жінок, тим нижчий індекс. Розраховується 
ООН у Доповіді про людський розвиток (з 1995 р.) [521].

Індекс гендерної нерівності (англ. The gender inequality index) – 
оцінює нерівність у можливостях досягнень цілей між чоловіками та 
жінками у таких трьох вимірах: розширення прав і можливостей1, ре-
продуктивне здоров’я2 і ринок праці. Індекс представлено Секретаріатом 
Всесвітнього економічного форуму в Женеві 2010 р. Використовує ООН 
у доповіді про людський розвиток [373, 586]. 

Методологія індексу гендерної нерівності дещо схожа на методологію 
індексу людського розвитку, скоригованого з урахуванням нерівності 
чоловіків та жінок. Індекс теоретично може змінюватися від “0” (повна 
рівність жінок й чоловіків) до “1” (повна нерівність у всіх вимірах). Індекс 
гендерної нерівності можна трактувати як “відсоток втрат” потенційного 
рівня людського розвитку через недоліки включених вимірів. На відміну 

1  Цей складник індексу вимірюють за двома показниками: співвідношенням кіль-
кості жінок і чоловіків, які є депутатами парламенту; рівнем середньої і вищої освіти 
серед жінок. Як показали дослідження, 2010 р. жінки не були представлені в пред-
ставницьких органах влади тільки в 2 із 138 країн. Для того, щоб зробити можливими 
обчислення, нульові значення замінено на значення “0,1 %”. Навіть якщо жінки не 
представлені у парламенті, вони можуть бути впливовими.

2  Репродуктивне здоров’я вимірюють двома показниками: рівнем материнської 
смертності; коефіцієнтом народжуваності у підлітків. У цьому разі для розрахунку 
індексу використовують показники здоров’я, яким немає відповідних еквівалентів 
для чоловіків. Однак введення цих показників обґрунтовано тим, що безпечне мате-
ринство відображає те, наскільки суспільство вважає важливим репродуктивну роль 
жінок. Репродуктивне здоров’я дівчат та жінок для розрахунку індексу порівнюється 
з ідеальними показниками: відсутністю материнської смертності та підліткової вагіт-
ності. Обґрунтовується це тим, що дітонародження не тільки пов’язано з ризиком, 
а й (якщо воно починається дуже рано) завдає шкоди здоров’ю й обмежує майбутні 
репродуктивні можливості жінки. Раннє виношування дитини, виміряне коефіцієнтом 
народжуваності у підлітків, пов’язане з великими небезпеками для здоров’я матері та 
дитини і зазвичай заважає молодим жінкам відвідувати школу, часто прирікаючи їх 
на низькокваліфіковану роботу.
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від індексу людського розвитку, більш високі значення індексу гендерної 
нерівності означають гірші досягнення.

Середнє значення індексу гендерної нерівності в світі 2011 р. стано-
вило “0,49”, що свідчить про 49 % втрат унаслідок нерівності чоловіків 
й жінок з усіх трьох вимірювань інтегрального індексу (до розрахунків 
залучено 146 країн, а 2010 р. – 138). Найкращим виявилось позиціону-
вання таких держав (у порядку спадання): Швеція (“0,049”), Нідерланди 
(“0,052”), Данія (“0,060”), Швейцарія (“0,067”), Фінляндія (“0,075”), 
Норвегія (“0,075”), Німеччина (“0,085”), Сінгапур (“0,086”), Ісландія 
(“0,099”), Франція (“0,106”). Найгірше позиціонування властиве таким 
країнам: Афганістан (“0,717”), Конго (“0,710”), Малі (“0,712”), Нігер 
(“0,724”), Чад (“0,735”), Ємен (“0,769”). Разом із тим, запропонований 
індекс часто критикують через такі моменти: 1) складність (застосування 
досить значної кількості нелінійних процедур); 2) надмірна комплексність 
(призводить до суперечливих та незрозумілих висновків порівняно з 
різними кейсами); 3) регіональна релевантність.

Вимірювання гендерного розширення повноважень (англ. Gender em- em-em-
powerment measure) – фокусується на нерівності можливостей статей, але 
не на їх здібностях. Індекс ґрунтується на показниках політичної та еко-
номічної участі, а також даних статистики грошових доходів. Розраховує 
ООН. Запропоновано 1995 р. (разом з індексом розвитку з урахуванням 
нерівності статей – проте відмінність між ними у тому, що перший ство-
рено для того, щоб вимірювати відмінності в межах конкретної країни). 
Індекс зосереджено не на результуючому становищі чоловіків та жінок, 
а на тому, що вони можуть/вміють робити, тобто на процесуальній скла-
довій. Розрахунок індексу виконують за трьома показниками: 1) частка 
мандатів, зайнята жінками у національних парламентах; 2) частка жінок 
у прийнятті економічних рішень та на вагомих регулятивних позиціях 
(адміністративні, управлінські, професійні та інші); 3) частка жінок у 
розподілі доходів (зароблені гроші чоловіків проти жінок).

План добробуту Вандерфорда-Райлі (англ. Vanderford-Riley well-being 
schedule) – рейтинг рівня життя, що бере до уваги кілька показників 
на душу населення. У США до них відносять робочі години в тиждень, 
цінність власного майна фізичних осіб, відношення кількості власників 
майна до кількості невласників майна, відношення кількості працюючих 
на себе до кількості всіх працевлаштованих, а також відсоток людей, які 
здатні задовольнити свої первинні потреби.

Індекс якості життя (“The Economist Intelligence Unit’s quality-
of-life index”). Показник поєднує у собі як об’єктивні дані, одержувані 
від статистичних агентств, так й результати опитувань населення на 
предмет ставлення до різних життєвих явищ. Індекс розраховують на 
підставі таких дев’яти чинників: здоров’я (очікувана тривалість життя 
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при народженні, у роках); сімейне життя: кількість розлучень (на 1 000 
чоловіків), конвертована в індекс від “1” (найнижчий рівень розлучень) 
до “5” (найвищий рівень); громадське життя: змінна приймає значення 
“1”, якщо країна має або високий рівень відвідуваності церков або ж 
профспілкового членства (“0” – навпаки); матеріальне благополуччя: 
ВВП на душу населення (у доларах), проте за паритетом купівельної 
спроможності; політична стабільність та безпека; клімат та географія: 
відмінність між теплим і холодним кліматом; безпека праці, а також 
рівень безробіття; політичні свободи: середні показники політичних, а 
також громадянських свобод (за шкалою Freedom House від “1” (абсо-
лютно вільні) до “7” (невільні)); а також гендерна рівність (вимірюється з 
використанням відношення середнього чоловічого та жіночого заробітку). 
В індексу якості життя та індексу людського розвитку різні завдання, а 
тому різні й рейтинги країн за ним. У таблиці 8.15 наведено порівняння 
цих показників і ВВП на душу населення 2005 р. для деяких країн: з 
найбільшою та найменшою якістю життя, а також для України (2005 р. 
аналізували 111 країн; більш пізнього аналізу не проводили).

Таблиця 8.15
Індекс якості життя у деяких країнах світу, за даними організації 

The Economist Intelligence Unit (2005)

Країна
Індекс якості життя ВВП на душу населення

Різниця 
рейтингів Показник Рейтинг

Показник, 
$

Рейтинг

Країни з найвищим індексом якості життя
Ірландія 8,333 1 36790 4 +3
Швейцарія 8,068 2 33580 7 +5
Норвегія 8,051 3 39590 3 0
Люксембург 8,015 4 54690 1 –3
Швеція 7,937 5 30590 19 +14
Австралія 7,925 6 31010 14 +8
Ісландія 7,911 7 33560 8 +1
Італія 7,810 8 27960 23 +15
Данія 7,796 9 32490 10 +1
Іспанія 7,727 10 25370 24 +14

Країни з найнижчим індексом якості життя (а також Україна)
Україна 5,032 98 6500 73 –25
Молдова 5,009 99 2280 102 +3
Білорусь 4,978 100 7200 68 –32
Росія 4,796 105 9810 55 –50
Узбекистан 4,767 106  1808 104 –2
Таджикистан 4,754 107 1226 109 +2
Нігерія 4,505 108 960 110 +2
Танзанія 4,495 109 672 111 +2
Гаїті 4,090 110 1470 107 –3
Зімбабве 3,892 111 1500 106 –5
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У розвинених країнах інколи помічено специфіку, коли менший по-
казник ВВП співвідноситься з вищим індексом якості життя. Хоча це 
традиційно властиво для нерозвинених країн і країн, які розвиваються.

Валове національне щастя (англ. Gross national happiness) – це спро-
ба визначити “життєвий стандарт” через психологічні цінності. Термін 
з’явився на протиставлення валовому національному продукту. Поняття 
ввів четвертий король Бутану Джігме Вангчук Сінг 1972 р. Сенс поняття 
для Бутану полягає в розвитку такої економіки, яка відповідає унікаль-
ній бутанській культурі, заснованій на буддійських духовних цінностях. 
Духовні цінності та моральні цілі важко піддаються оцінці та плануван-
ню, а тому національне щастя – це гасло для цілей п’ятирічного плану-
вання розвитку економіки. Загальноприйнятого чисельного показника 
концепція не має. Варто мати на увазі, що до початку правління короля 
Джігме Сінг Вангчука Бутан репрезентував ізольовану від світу країну “з 
середньовічними порядками”. Бутан тоді не входив повною мірою в ООН 
та майже ні в які міжнародні організації; в Бутані був майже відсутнім 
грошовий обіг, рівень грамотності був украй низьким, автомобільні до-
роги, зв’язок, телефонія, електрика були майже не розвиненими. Різка 
модернізація Бутану споживчими товарами могла привести до соціаль-
них потрясінь або до перетворення Бутану в індустріальну колонію чи 
“бананову республіку”. Сьогодні цей концепт у країні використовують 
не як випадковий, а як цілісний, що перебуває під контролем Центру 
досліджень Бутану (керівництво К. Ури). Подібні дослідження проводить 
канадський епідеміолог М. Пеннок. Так відбувається розробка інстру-
ментів і видів “дебутанізованої” версії національного щастя.

Попри те, що не існує точного кількісного визначення валового на-
ціонального щастя, варто виокремлювати елементи, які сприяють його 
кількісному вимірюванню. Низький рівень смертності серед немовлят, 
наприклад, позитивно корелюється зі суб’єктивним вираженням благо-
получчя/щастя в країні. Індекс валового щастя, як і індикатор справж-
нього прогресу (англ. Genuine progress indicator), належить до концепції 
кількісного виміру благополуччя та щастя. Ці два підходи мотивовано 
тим, що суб’єктивні заходи, такі як добробут, є більш актуальними і 
важливими, ніж більш об’єктивні показники, такі як витрати. Однак 
в такому випадку не вимірюють безпосередньо комплексний індекс, а 
тільки ті чинники, які детермінують його. За словами Д. Канемана, 
психолога в Прінстоні, щастя доцільно вимірювати і вивчати, викорис-
товуючи “метод реконструкції дня”, який полягає у тому, щоб згадуючи 
спогади про попередній робочий день, написати короткий щоденник.

Друге покоління дослідників цього концепту, із розглядом щастя 
як соціально-економічного розвитку в метричній шкалі, репрезентував 
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у 2006 р. М. Джонс, президент Міжнародного інституту менеджменту. 
Метричні заходи соціально-економічного розвитку, відстежуючи розвиток 
семи областей, у тім числі психічне та емоційне здоров’я нації, пропону-
ють визначати валове національне щастя через індекс функції середнього 
арифметичного на душу населення у таких площинах: 1) економічне 
благополуччя (через прямі та статистичні вимірювання економічних по-
казників); 2) екологічне благополуччя (через прямі та статистичні вимі-
рювання екологічних показників, наприклад, забруднення повітря, шум 
та рух); 3) фізичне благополуччя (за допомоги статистичних вимірювань 
фізичних показників здоров’я); 4) психічне благополуччя (на основі вимі-
рювання психічного здоров’я, приміром, використання антидепресантів); 
5) робоче благополуччя (як вимірювання трудових показників, допомоги 
по безробіттю, зміні роботи тощо); 6) соціальне благополуччя (через ви-
мірювання соціальних показників – дискримінації, безпеки, розлучень, 
скарг на внутрішні конфлікти, сімейних і громадських позовів, рівня 
злочинності); 7) політичне благополуччя (вимірювання політичних по-
казників, наприклад, якості місцевої демократії, свободи особистості чи 
зовнішніх конфліктів). Ці показники у підсумку складені у так зване 
глобальне опитування валового національного щастя.

Е. Дінер, психолог з Іллінойсу, розробила шкалу суб’єктивного благо-
получчя, пов’язану з концептом щастя та якості життя, яка була вико-
ристана для порівняння країн у цій конструкції. Дослідження засвідчило, 
що високий дохід, індивідуалізм, права людини та соціальна рівність 
дуже сильно корелюють між собою. А. Крамер, психолог з Орегону, роз-
робив поведінкову модель національного щастя на підставі вживання 
позитивних та негативних слів у соціальних мережах. Загалом випадок 
Бутану треба досліджувати й надалі, оскільки йдеться про єдину країну 
в світі, яка входить до 20 найщасливіших за тієї умови, що вона має 
дуже низькі показники ВВП. Це значною мірою сьогодні відбувається у 
такій галузі знань, як “економіка щастя”. Йдеться про кількісне вивчен-
ня щастя, позитивних та негативних емоцій, добробуту, якості життя, 
задоволеності життям і пов’язаних з ним понять: зазвичай, на підставі 
поєднання економіки та інших сфер, таких як психологія, соціологія та 
політологія. Крім того, значні доробки помічено у такій царині знань, як 
філософія щастя. Це напрям філософських досліджень, що наближається 
до природи щастя та шляхів, якими його можна досягнути.

Сьогодні, поруч із валовим національним щастям, розроблено між-
народний індекс щастя (англ. Happy planet index). Цей показник, що 
відображає добробут людей і стан навколишнього середовища у різних 
країнах світу, запропоновано агенцією “New Economics Foundation” (NEF) 
у липні 2006 р. Базове завдання індексу – це відобразити “реальний” 



 497Трансформації/транзити політичних режимів сучасності: порівняльний аналіз

добробут націй. Для порівняння рівня життя у розбіжних країнах за-
стосовують значення ВВП на душу населення чи індекс людського роз-
витку, проте ці індекси не завжди можуть відобразити реальний стан 
речей. Наприклад, порівняння значення ВВП не завжди є недоречним 
(що демонструє випадок Бутану), бо кінцева мета більшості людей не бути 
багатими, а бути щасливими та здоровими. Тут помітно вплив державних 
інституцій на відчуття і стан справ пересічних людей.

Індекс ґрунтується на загальних утилітарних принципах, що біль-
шість людей хочуть прожити довге та повноцінне життя, а країни праг-
нуть зробити все можливе для досягнення максимального добробуту своїх 
громадян, розумно використовуючи наявні ресурси, не завдаючи шкоди 
довкіллю [356, 584]. З метою розрахунку цього індексу застосовано три 
показники: суб’єктивну задоволеність життям, очікувану тривалість 
життя і так званий “екологічний слід”1. Точна функція індексу є трохи 
складнішою, але концептуально її вираховують на підставі множення 
задоволеності життям на середню тривалість життя і діленням на еколо-
гічний слід. Вперше індекс розраховано 2006 р., до нього увійшли 178 
країн. Вдруге розрахунок проведено 2009 р., до нього увійшло 143 кра-
їни. Втретє індекс розраховано 2012 р. стосовно 151 країни світу [500]. 
За підсумками 2012 р., найбільш “щасливими” країнами є Коста-Ріка, 
В’єтнам, Колумбія, Беліз тощо, а найбільш “нещасливими” – Ботсвана, 
Чад, Катар, Центральна Африканська Республіка тощо. Детально ситу-
ацію зображено у табл. 8.16.

Найбільш цікавий висновок полягає у тому, що із-поміж найбільш 
щасливих країн не представлено жодної із Західної Європи. Це означає, 
що ВВП не завжди паралельно корелюється із рівнем людського щастя. 
Крім того, специфіка цього індексу полягає не просто у вимірюванні су-
купного (повного) щастя, а в тому, які кроки роблять задля досягнення 
щастя, тобто у своєрідному “коефіцієнті корисної дії” для забезпечення 
щастя. Тому, наприклад, той факт, що В’єтнам посідає друге місце у 
зазначеному рейтингу, не показує, що його громадяни мають високий 
рівень добробуту, а тільки те, що країна є більш ефективною у створен-
ні благополуччя, беручи до уваги кількість використовуваних ресурсів. 
Крім того, до уваги взято такий показник, як стійкість: саме через нього 
відбувається виклик усталеним даним та механізмам оцінювання (ВВП 
та індексу людського розвитку). Дев’ять із десяти країн, яким властива 
найбільша ефективність у досягненні/стримуванні щастя, – це представ-

1  Екологічний слід – це показник кількості природних ресурсів, важливих для 
підтримки життя певної країни на душу населення. Чим менший екологічний слід, 
тим більші майбутні перспективи країни.
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ники Карибського басейну (незважаючи на високий рівень бідності). Серед 
країн Організації економічного співробітництва та розвитку найвищими 
даними наділено Ізраїль (15 місце), а серед країн Європи – Норвегію (29 
місце). США лише 105, внаслідок значного екологічного сліду 2012 р.

Таблиця 8.16
Міжнародний індекс щастя у деяких країнах світу (2012) [349]

№ Країна
Життєві 

очікування
Благополуччя

Екологічний 
слід

Індекс щастя

Найбільш щасливі країни
1 Коста-Ріка 79,3 7,3 2,5 64,0
2 В’єтнам 75,2 5,8 1,4 60,4
3 Колумбія 73,7 6,4 1,8 59,8
4 Беліз 76,1 6,5 2,1 59,3
5 Сальвадор 72,2 6,7 2,0 58,9
6 Ямайка 73,1 6,2 1,7 58,5
7 Панама 76,1 7,3 3,0 57,8
8 Нікарагуа 74,0 5,7 1,6 57,1
9 Венесуела 74,4 7,5 3,0 56,9
10 Гватемала 71,2 6,3 1,8 56,9

Проміжні за щастям країни
70 Фінляндія 80,0 7,4 6,2 42,7
71 Польща 76,1 5,8 3,9 42,6
72 Малаві 54,2 5,1 0,8 42,5
73 Ірландія 80,6 7,3 6,2 42,4

74
Боснія і 
Герцеговина

75,7 4,7 2,7 42,4

75 Румунія 74,0 4,9 2,8 42,2
76 Австралія 81,9 7,4 6,7 42,0
77 Іран 73,0 4,8 2,7 41,7
78 Гаїті 62,1 3,8 0,6 41,3
79 Сербія 74,5 4,5 2,6 41,3
80 Азербайджан 70,7 4,2 2,0 40,9

Найменш щасливі країни
142 ПАР 52,8 4,7 2,6 28,2
143 Кувейт 74,6 6,6 9,7 27,1
144 Нігер 54,7 4,1 2,6 26,8
145 Монголія 68,5 4,6 5,5 26,8
146 Бахрейн 75,1 4,5 6,6 26,6
147 Малі 51,4 3,8 1,9 26,0
148 ЦАР 48,4 3,6 1,4 25,3
149 Катар 78,4 6,6 11,7 25,2
150 Чад 49,6 3,7 1,9 24,7
151 Ботсвана 53,2 3,6 2,8 22,6



 499Трансформації/транзити політичних режимів сучасності: порівняльний аналіз

Проте індекс не позбавлений недоліків. Сумарно їх можна згрупу-
вати у кілька площин: 1) комплексне ігнорування даних про політичні 
свободи і людські права тощо; 2) ненадійність і неперевіреність даних, 
на які опирається індекс; 3) деякий суб’єктивізм в оцінюванні добробу-
ту; 4) спірність концепції екологічного сліду. Тим не менше, показник 
міжнародного щастя деякі політичні сили вже сьогодні сприймають як 
аналог ВВП (зокрема, Британська консервативна партія).

Аналогічному завданню слугує так званий індикатор справжнього 
прогресу (англ. Genuine progress indicator). Це альтернативна метрична 
система, яка є додатком до національної системи на шляху до скасування, 
заміни або доповнення ВВП як показника економічного зростання. Інди-
катор застосовують у “зеленій” економіці, стійкому та більш відкритому 
типі економіки, що відомий під назвою “економіки правдивої вартості”. 
Підхід є спробою виміряти те, чи зростання країни, збільшення вироб-
ництва товарів та розширення послуг, приведе до поліпшення добробуту 
людей в країні. Альтернативним є індекс бідності (розроблений ООН для 
оцінки якості життя населення в будь-якій країні). 

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Що таке транзит і трансформація політичного режиму?
	 Окресліть особливості проекту організації “Freedom House” “Нації в тран-

зиті”.
	 Які типи режимів варто виокремлювати на підставі проекту “Нації в тран-

зиті”?
	 Розкажіть про особливості демократизації у посткомуністичних країнах 

Європи.
	 Окресліть виміри проекту організації “Freedom House” “Країни на роздо-

ріжжі”.
	 Запропонуйте оцінку діяльності урядових органів влади у світі за проектом 

“Країни на роздоріжжі”.
	 У чому суть індикаторів трансформації та сталого розвитку політичних 

режимів Фонду Бертельсманна?
	 Що таке статусний індекс та індекс управління в проектах Фонду Бертель-

сманна?
	 Окресліть особливості трансформації у посткомуністичних країнах Європи.
	 Окресліть особливості сталого урядування в країнах-членах ОЕСР.
	 Як відбувається аналіз сприйняття корупції організацією “Transparency 

International”?
	 Означте особливості сприйняття корупції в посткомуністичних країнах 

Європи.
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	 Що таке “Світовий барометр корупції” та індекс хабародавців? Які їх на-
слідки?

	 Розкрийте сутність проекту “Політичний атлас сучасності”.
	 Що таке індекс інституційних основ демократії?
	 Запропонуйте особливості позиціонування посткомуністичних країн Європи 

за проектом “Політичний атлас сучасності”.
	 Визначте людський розвиток як індикатор трансформації політичних ре-

жимів сучасності.
	 Що таке індекс людського розвитку та як він вимірюється?
	 Сформулюйте ознаки динаміки індексу людського розвитку в посткомуніс-

тичних країнах Європи.
	 Як співвідноситься індекс якості життя з політичними режимами сучас-

ності?
	 Що таке міжнародний індекс щастя та які його емпіричні наслідки?
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ЕКОНОМЕТРИЧНІ АТРИБУТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ 
ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ СУЧАСНОСТІ

9.1. Політичні режими сучасності та їх економе-
тричні детермінанти й атрибути.

9.2. Демократія/демократизація та економічний 
розвиток.

9.3. Параметри економічного розвитку автократич-
них політичних режимів.

9.4. Перехідні країни: економетричні наслідки роз-
витку політичних режимів.



Основні поняття: політичний режим, демократія, ав-
тократія, авторитаризм, транзит, трансформація, 
економічний розвиток, економетрія, конфлікт, суміс-
ність, скептицизм, зв’язок між демократією й еконо-
мічним розвитком, розвинені країни та країни, які роз-
виваються, коефіцієнт Джині, стабільна демократія, 
стабільна автократія, нова демократія, нестабільна 
демоавтократія, прихильники режиму демократії, сус-
пільне благо, противники режиму демократії, медіан-
ний (серединний) виборець, “короткий горизонт пла-
нування”, “зона бездіяльності”, вибори, логічна модель 
відповідальності, стаціонарна бандитська теорія дик-
татури, електорат, селекторат, “держава розвитку”, 
економічне зростання та економічний занепад, “індекс 
успішності” автократій, прагнення нейтралізувати 
загрозу повстання, прагнення домогтись співпраці, пе-
рехід, транзит, трансформація, лібералізація, рецесія, 
економічний результат, приватний і державний сек-
тор, причини скорочення обсягів промислового виробни-
цтва, сприятливі початкові умови для економічного 
розвитку, індекс лібералізації та індекс демократи-
зації, політична демократія, економічна демократія, 
проект “Політія”, повна демократія, відкрита і закри-
та анократія, проект “Свобода у світі”, вільні країни, 
частково вільні країни, невільні країни, індекс демо-
кратизації Т. Ванханена, електоральна демократія, 
внутрішній валовий продукт (номінальний/за пари-
тетом купівельної спроможності) на душу населення, 
індекс людського розвитку, політичний та економічний 
складник політичного режиму, стабільність, стабіль-
ність політичного режиму, стабілізація, інституційна 
стабільність, партія, уряд, парламент, система влади, 
автократ, автократичний центр, гібридний режим, 
посткомуністичні країни, пострадянські країни, про-
грес, регрес, економічний занепад, економічний успіх.



 503Економетричні атрибути та детермінанти політичних режимів сучасності

9.1. Політичні режими сучасності  
та їх економетричні детермінанти й атрибути

Однією із прикладних проблем, які стосуються позиціонування по-
літичних режимів сучасності, є співвідношення перших (у ракурсі демо-
кратій та автократій) із показниками економічного розвитку. Ця сфера 
аналізу є основою застосування до політичних режимів результатів таких 
галузей знань, як політична економія, а також економетрія. Специфіка 
досліджень у цьому напрямі полягає в тому, що різновиди політичних 
режимів потрібно аналізувати на підставі економічних атрибутів різних 
інституційних і процесуальних атрибутів політичних режимів – спосо-
бів розподілу та здійснення політичної/державної влади, механізмів і 
стадій проведення виборів, особливостей підконтрольності виконавчої 
влади законодавчій, верховенства права тощо. Саме тому зрозуміло, що 
демократичний режим та автократичний режим – це два окремі ракур-
си взаємозалежностей політичного та економічного складників. З цього 
приводу існує чимало наукових доробків. Але вони по-різному регламен-
тують кореляцію зв’язку різновидів політичних режимів сучасності та 
їхньої економічної ефективності (економічного зростання, стабільності, 
модернізації, розвитку тощо). 

Наприклад, А. Пшеворські зазначає (на основі аналізу 57 країн 
упродовж 1949–1963 рр.), що автократичні режими на середньому 
(проміжному) рівні економічного розвитку стабілізуються та набувають 
інституційної/процесуальної сили швидше, ніж демократичні режими –  
а в інших випадках варто говорити про переважання саме других.  
І. Адельман і С. Морріс ще ґрунтовніше доводять попередній висновок: 
вони вважають (за результатами аналізу 74 слаборозвинених країн сві-
ту, в тім числі й комуністичних, упродовж 1950–1964 рр.), що слабо- 
та середньорозвинені країни більш ефективно розвиваються в умовах 
автократичних режимів. Аналогічні факти на основі 35 бідних країн у 
50–х роках ХХ ст. наводять С. Хантінгтон і Дж. Домінгез. Крім того, 
позицію, що автократичні (авторитарні) політичні режими економіч-
но розвиваються швидше, аніж демократичні режими, підтримують Р. 
Марш (у 1955–1970 рр. серед 98 країн), Е. Віде (у 1960–1979 рр. з-поміж 
124 країн), Д. Ландау (у 1960–1980 рр. серед 65 країн). Конструкцію 
розрахунків Е. Віде, приміром, побудовано на методології оцінювання 
рівня демократії К. Боллена (про методологію йшлося у попередніх роз-
ділах). Висновками стало позиціонування декількох результатів: 1) по-
мічено негативний зв’язок між економічним зростанням та демократією 
серед усієї аналізованої вибірки країн світу; 2) не помічено кореляції 
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між економічним зростанням та демократією серед слаборозвинених 
країн. Дуже цікавий висновок 1994 р. запропонував Дж. Хеллівелл. 
Проаналізувавши 90 країн світу впродовж 1960–1985 рр., дослідник 
постулював, що демократія чинить негативний, але статистично не 
досить значний вплив на економічне зростання [502]. Подібно 1996 р.  
Р. Берроу, проаналізувавши 89 країн світу в 1960–1990 рр., довів, 
що розвиток демократичних інститутів стимулює вплив економічного 
зростання лише за умови низького рівня політичних свобод. Тим не 
менше, як наслідок та в процесі розширення принципів демократії її 
позитивний вплив на економічне зростання зменшується та взагалі 
стає негативним. Це демонструє позицію, що демократія має слабкий 
негативний вплив на економічне зростання [375].

Класики політично-економічної думки (наприклад, В. Галенсон,  
С. Хантінгтон та В. Рао) зазначають, що автократичні режими ефектив-
ніші, аніж демократичні у ракурсі мобілізації ресурсів для інвестицій. 
Додатковим аргументом на користь автократій є обґрунтована С. Хаггар-
дом позиція про те, що ці режими ефективніше змушують підприємства 
(зокрема державні та приватні) інвестувати й експортувати, відмовляю-
чись від всілякого партикуляристського тиску з приводу непродуктивного 
використання ресурсів. Ще один вектор доказів у тому, що автократичні 
режими політично стабільніші, ніж демократії. Як приклад, С. Хьювлет 
наводить досвід із політичної історії Бразилії, де в 60–х роках ХХ ст. 
репресивно лімітовано будь-які прояви соціальних хвилювань та, як на-
слідок, стабілізовано економіку. Натомість С. Хантінгтон зазначає про 
неефективність демократій у перехідних суспільствах, де вона породжує 
анархістські тенденції розвитку.

Контраверсійний висновок репрезентує В. Дік (стосовно 74 слабо-
розвинених країн у 1959–1968 рр.): вчений демонструє, що демокра-
тичні режими розвиваються трохи ефективніше, а також швидше, аніж 
автократичні режими. Співзвучних ідей дотримуються Р. Корменді та  
Ф. Мегуіре (на основі аналізу 47 країн у 1950–1977 рр.), А. Поургерамі 
(на основі аналізу 92 країн у 1965–1984 рр., а також на основі аналізу 
106 слаборозвинених країн у 1986 р.), Дж. Скалі (на підставі аналізу 
115 країн у 1960–1980 рр.), Р. Берроу [374] (під час аналізу 72 країн 
світу впродовж 1960–1985 рр.), К. Реммер [595] (щодо 11 латиноамери-
канських країн у 1982–1988 рр.), П. Дасгупта (на підставі аналізу 50 
слаборозвинених країн упродовж 1973–1979 рр.). У цьому зрізі цікаву 
позицію репрезентує Д. Родрік [601]. Вчений зауважує, що демократія –  
така форма урядування, яка надає “політиці зростання” стабільний харак-
тер рівноваги. Саме тому демократія – це “метаінституція”, яка створює 
та підтримує цілісний набір політичних курсів, які ведуть до економіч-
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ного зростання, а не розпорошений і довільно обраний набір елементів, 
як властиво для автократій.

Класики політично-економічної думки (приміром, А. Сен та М. Ол-
сон) з цього приводу аргументують позицію, що ефективність демократії 
у ракурсі економічного зростання пояснена тим, що загальне виборче 
право і розподіл влади не призводять ні до політичної нестабільності, 
ні не перешкоджають економічному зростанню. Натомість економічні 
та політичні свободи взаємно зміцнюють себе, а саме тому економічні 
свободи прискорюють економічне зростання. Досить часто наголошують, 
що “економічні дива” в автократичних режимах становлять випадки не-
тривалого економічного зростання. Натомість лише демократії проводять 
сценарії тривалого економічного зростання (випадок Китаю не влаштовує 
зазначеного припущення). На користь демократії також свідчить кращий 
захист прав власності. Останній же стимулюють економічну активність, 
адже люди чітко знають, що вони отримають винагороду за свою роботу. 
Натомість автократії проводять дуже багато ризиків, які пов’язані з не-
впевненістю з приводу очікуваних результатів. За словами Д. Норта, лише 
демократія може змусити систему влади працювати на користь населення 
тієї чи іншої країни. Нестача демократичного контролю уможливлює для 
автократів варіант “крадіжки ресурсів” замість того, щоб використовува-
ти їх для економічного розвитку країни. І навпаки, демократія передбачає 
можливість заміни політиків, які використовують ресурси неефективно 
або ж тільки для благополуччя правлячої еліти. Іншими словами, відпо-
відальність системи влади спрямовує до економічного зростання. Тільки 
демократії можуть продукувати передбачувані “правила гри”, що впливає 
на передбачуваність стимулювання інвестиційних процесів, які ведуть 
до економічного зростання.

Більш детермінований висновок і прогноз запропонували Дж. Слоан 
та К. Тедін. Вчені на основі аналізу 20 латиноамериканських країн заува-
жують, що бюрократичні автократичні (авторитарні) політичні режими 
розвиваються швидше, ніж демократичні політичні режими, натомість 
традиційні диктаторські автократичні режими – значно повільніше. Річ 
у тім, що в бюрократичних автократичних режимах рішення, прийняті 
державною владою, непідконтрольні громадянам. Проте чиновники не 
мають формальних прав (та мають обмежені реальні можливості) на 
присвоєння доходів, одержуваних від збору податків. У традиційних 
диктатурах органи виконавчої влади (диктатор і його оточення) можуть 
як приймати непідконтрольні суспільству рішення, так і привласнювати 
податкові надходження. К. Грієр та Г. Таллок, розглянувши 59 країн 
світу в 1951–1980 рр. [490], довели географічну залежність кореляції 
між політичними режимами й економічними показниками їхнього роз-
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витку. З’ясовано, що демократичні режими ефективніші в Африці та 
Латинській Америці, проте немає жодних відмінностей поміж кореляцією 
в Азії. Схоже Дж. Сігл, М. Вейнштейн та М. Гальперін аргументували 
той факт, що демократії відповідальніші, а тому більш здатні надати до-
помогу громадянам. Автократії ж надають перевагу “викраденню” цієї 
допомоги на користь еліт.

Р. Марш на основі аналізу 55 країн світу у 1965–1984 рр. зазна-
чає, що немає різниці між політичними режимами у темпах еконо-
мічного зростання. Аналогічні дані оприлюднив 1990 р. Світовий банк 
на підставі аналізу 68 країн упродовж 1973–1987 рр.; Р. Левіне та  
Д. Ренелт [534] – під час аналізу 83 країн у 1974–1989 рр.; Р. Берроу та  
Дж.-В. Лі [379] – на основі дослідження 94 країн упродовж 1973–1985 рр.;  
Я. де Хаан та К. Сіерманн – на підставі аналізу 97 країн світу; А. Алезі-
на, С. Оезлер, Н. Рубіні та Ф. Свагел [362] – внаслідок аналізу 98 країн 
у 1960–1985 рр. Цікаві висновки також отримано на підставі звернен-
ня до досліджень А. Пшеворські та Ф. Лімонгі [591], А. Пшеворські,  
М. Альвареза, Х. А. Чейбуба та інших, С. Афонцева [11]: вони полягають 
у тому, що в демократіях може бути менше інвестицій через популістську 
політику з приводу збільшення споживання, а, відповідно, економічні 
показники сповільнюються внаслідок тиску галузевих лобі. Тому стверд-
жується, що натомість іноді автократичні режими краще протистоять 
популістським вимогам перерозподілу власності та доходів, які вихо-
дять від груп населення із доходами, нижчими за середні [360]. У той 
ж час, автократи часто хижацьки витрачають ресурси насамперед для 
забезпечення і підтримки своєї влади і престижу. Демократії, навпаки, 
здатні уникнути популістських рішень, якщо конституційно закріплю-
ють процедури голосування кваліфікованою більшістю про найбільш 
важливі питання економічного перерозподілу. А. Сен із цього приводу 
зазначає, що чинні сьогодні порівняльні політологічні й економетричні 
дослідження не завжди підтверджують наявності будь-якого зв’язку 
між демократією та економічним зростанням. Разом із цим, дослідник 
аргументує, що демократії справедливіше розподіляють обмежені ресур-
си, аніж автократії. Річ у тім, що усі відомі випадки масового голоду/
голодомору відбулись винятково в автократичних режимах. М. Еллман 
оскаржує це твердження, акцентуючи на тому, що в тоталітарному та 
авторитарному СРСР голоду не було з 1947 р., а натомість демократичний 
Судан у 1985–1989 рр. пережив голод [446]. Однак сам А. Сен зазначив 
ще один виняток – голод в Ірландії у 40–х роках XIX ст., – проте по-
яснив це тим, що Англія вважала Ірландію у цей час колонією [623].

Специфікою абсолютної більшості досліджень аналізованої пробле-
матики, за словами Л. Сірові та А. Інкелеса, є такий момент, що вони 
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однозначно не надають переваги ні тому, що демократії ведуть до еко-
номічного зростання, ні тому, що це властиво для автократій. Російські 
науковці, зокрема Г. Калягін [92], В. Полтерович та В. Попов [213, 216], 
зазначають, що вплив розвитку інститутів та процесів у межах режимів 
сучасності на темпи економічного зростання неоднозначний. Річ у тім, 
що в теоретико-методологічному плані різні підходи окремих науковців 
щодо аналізу кореляції політичного режиму і показників економічного 
зростання характеризуються різною і не завжди досконалою статис-
тичною базою та нелогічною послідовністю порівняння. А це означає, 
що часто у таких дослідженнях уможливлено механізм виявлення й 
інтерпретації взаємозв’язку між явищами, які аналізують, проте надто 
ускладнено інструментарій відповіді на питання про причинно-наслідкові 
зв’язки між ними. Не всі дослідження обов’язково дають змогу одно-
значно стверджувати, що розвиток демократії чи автократії стимулює/
сповільнює економічне зростання. Крім того (що очевидно із попередніх 
розділів), диверсифікованою є теоретична й методологічна база якісного 
та кількісного (насамперед кількісного) аналізу типів політичних ре-
жимів. Відповідно, якщо нечітко зрозуміло чи йдеться про демократію, 
чи все ж про автократію, то і не зовсім коректно говорити про те, яка 
з них сприяє економічному зростанню. У цьому випадку економетрич-
на складова аналізу режимів часто набуває рис суб’єктивності. Тим не 
менше, це вторинна суб’єктивність, яка ґрунтується винятково на виборі 
теоретико-методологічної основи класифікації політичних режимів су-
часності, а не логічної окресленості економічних детермінант політичних 
режимів. Ще одна специфіка кореляції політичних режимів і показників 
економічного зростання/занепаду полягає у тому, що її не можна пояс-
нити цілком однозначно та незаперечно. А річ у тім, що кореляція двох 
зазначених складників аналізу не може бути детермінована й окреслена 
простою лінійною залежністю. 

Тим не менше, наявні наукові дослідження демонструють, що існує 
тісніший взаємозв’язок між економічним розвитком та інституційними 
параметрами різних політичних режимів сучасності, ніж зв’язок між 
типами політичного режиму та економічним зростанням/занепадом цих 
режимів. Приміром, дуже часто наведено різні роздуми з приводу коре-
ляції стабільності системи політичної влади (а фактично – стабільності 
політичного режиму) та ефективності й/чи результативності економічної 
системи. Наприклад, Д. Ландау (на підставі аналізу 65 слаборозвинених 
країн світу впродовж 1960–1980 рр.) зауважує, що сформовано негативний 
взаємозв’язок між стабільністю інститутів політичних режимів та еконо-
мічним зростанням. Подібну позицію аргументували такі відомі науковці, 
як Дж. Скіннер (31 країна Південної Африки впродовж 1965–1982 рр.),  



508 Розділ 9

Р. Берроу [377] (78 країн світу у 1960–1985 рр.), Н. Рубіні [605] (77 
слаборозвинених країн впродовж 1971–1982 рр.), А. Алезіна, С. Оезлер, 
Н. Рубіні та Ф. Свагел (98 країн світу у 1960–1985 рр.), А. Кукерман, 
С. Едвардс та Г. Табелліні (79 країн впродовж 1971–1982 рр.), Р. Берроу 
та Дж.-В. Лі (94 країни світу впродовж 1973–1985 рр.) тощо. Натомість 
інші дослідники вважають, що немає жодного зв’язку між економічни-
ми показниками розвитку та інституційною стабільністю режимів. Це 
стосується ідей таких вчених, як Дж. Лондреган і К. Пуле [542] (121 
країна світу у 1950–1982 рр.), В. Гріллі, Д. Маскіандро та Г. Табелліні 
[491] (18 економічно розвинених країн світу впродовж 1950–1989 рр.), 
Р. Левіне і Д. Ренелт (83 країни впродовж 1974–1989 рр.) тощо.

У цьому контексті цікавий висновок запропонували К. Грієр та  
М. Мунгер. Науковці, дослідивши 155 країн світу впродовж 1951– 
2006 рр., стверджують, що давні автократії та давні демократії економіч-
но зростають із різною “швидкістю”. Причина полягає у тому, що від-
мінними є передумови сповільнення економічного зростання автократій 
та демократій. Загалом продемонстровано, що автократії дещо повільніше 
економічно зростають, ніж демократії: спричинено специфічним впливом 
політичного режиму на збільшення його тривалості. Також продемон-
стровано, що приріст економічного зростання в автократіях відбувається 
лише впродовж 30 років, після цього темпи зростання різко падають. Де-
мократії та гібридні режими (автори їх іменують недиктатурами) завжди 
економічно зростають швидше, ніж давні автократії, але відмінність особ-
ливо помітна порівняно з молодими і давніми політичними режимами. 

Співзвучні (за тематичною спрямованістю) висновки запропонували  
С. Холл та М. Нішікава [499]. Вчені доказали, що тривалість існування де-
мократичних режимів впливає на економічне зростання. У проведених до-
слідженнях (на підставі даних по 68 країнах світу упродовж 1975–2008 рр.)  
теоретизовано, що рівень економічного розвитку взаємодіє з тривалістю 
демократичного режиму у контексті впливу на економічне зростання так, 
що розвинені (більш тривалі у контексті демократичного політичного 
режиму) суспільства детерміновані менш повільним зростанням, а менше 
розвинені (менш тривалі у ракурсі демократичного політичного режиму) 
суспільства – більш швидким зростанням. Це часто веде до конвергенції. 
Також аргументовано, що економічне зростання збільшує тривалість 
демократичних режимів (тобто має позитивний вплив на “виживання 
демократій”) [402, 564, 637]. Дихотомічно (бо дуже складно осягнути 
цілком монолітного висновку) продемонстровано, що в країнах з низьким 
рівнем ВВП на душу населення тривалість демократії сприяє економічно-
му зростанню, а в країнах із високим рівнем ВВП на душу населення –  
негативно впливає на економічне зростання. Цікаве дослідження в кон-
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тексті транзитних країн (про які детально йтиметься у наступних пара-
графах) ще 2004 р. провела Р. Абеясінге. Вона аргументувала факт, що 
демократія самостійно не має навантаження на економічне зростання 
перехідних країн. Тим не менше, було чітко встановлено, що політична 
стабільність незалежно від рівня демократії має дуже великий вплив 
(навіть якщо не найбільший) на економічне зростання транзитних/пере-
хідних країн [348].

На підставі метааналізу зіставлення демократії (чи автократії) та 
економічного зростання вчені [439] виокремлюють три категорії науко-
вих джерел, за якими логічно класифікувати теоретичні й емпіричні 
дані: 1) конфлікт (демократія перешкоджає економічному зростанню); 
2) сумісність (демократія або безпосередньо викликає зростання, або не 
заважає йому); 3) скептицизм (дихотомія “демократія–автократія” не 
має відношення до економічного зростання). 

Перша категорія характеризується тим, що демократія припускає 
і, можливо, навіть сприяє конфлікту. Політичні інститути “слабкі” у 
тому сенсі, що не в змозі вирішувати конфлікти, а “тендітні”, оскільки 
фактично не можуть навіть брати на себе зобов’язання про забезпечення 
власного виживання. А тому внаслідок цього немає економічного зростан-
ня. Саме у цьому ракурсі необхідним постає автократичний політичний 
режим. Проте й він не є достатньою умовою економічного зростання, 
хоча може обмежувати сферу конфлікту і переслідувати середньо- та 
довгострокові економічні перспективи. Проблема цього підходу, як зазна-
чили багато науковців, передбачає факт, що відносини між сильною та 
автократичною державою, в кращому випадку, слабкі. Крім того, підхід 
зовсім не заперечує постулату, що демократичні країни та їхні соціальні 
сфери (економічні, політичні тощо) слабкі у той період, коли демократії 
є молодими (фактично перехідними).

Друга категорія оперує постулатом про те, що верховенство права 
може грати роль автократа (одноосібного незаперечного центра впливу), 
проте за винятком того, що верховенство права може бути достатнім для 
забезпечення економічного зростання. Проте попри різноманітність до-
казів “сумісності” [386, 581], в центрі цього аргументу все ж перебуває 
ідея про верховенство права, під яким науковці розуміють безліч речей, 
але основними складниками є захист як політичних, так і економічних 
прав, незалежна судова система, професійна і чесна система контролю з 
боку поліції. Насправді, могутність демократії порівняно з автократією з 
погляду централізованого управління підтверджується принаймні трьо-
ма такими способами: 1) демократичним лідерам важче конфіскувати 
активи, адже в умовах демократії є можливості власників захистити 
себе; 2) демократії можуть проводити позики за нижчими відсотковими 
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ставками, тому конфіскації за невиконання зобов’язань призведуть до 
втрати потужності/впливовості правлячої політичної еліти (існує здат-
ність демократій легко залучати кредити і їх погашувати); 3) демократії 
можуть мати значні повноваження регулювання і боротьби з корупцією, 
що не обов’язково властиво для автократій.

Третя категорія взагалі детермінована моментом, що головне інсти-
туційне порівняння не обов’язково стосується дихотомії “демократія–ав-
тократія” [363, 522]. Натомість проблематика може стосуватись більш 
простих категорій, наприклад того, де є надійна незалежна судова система 
та поліція, яка відкидає корупцію. Якщо політичний курс дає змогу 
громадянам, промисловості та/чи організованим інтересам вирішувати 
проблеми колективних дій через надійні угоди на місцях, то тоді демо-
кратія й автократія можуть продукувати стійке економічне зростання. 
Однак без цих передумов жодний політичний режим не може гаранту-
вати економічного зростання апріорі. Відповідно, проблема полягає не 
у виборі організаційно-правової форми (коли така проблема може бути 
вирішена просто шляхом прийняття нової конституції). Натомість пробле-
ма передбачає абсолютно окремий набір рівноваг і політичної культури, 
без очевидного шляху для переходу від одного до іншого. “Успішним 
інститутам” у цьому ракурсі притаманні такі риси: контрольованість 
корупції на основі професійних норм, які фактично роблять корупцію 
“соромною”; дозволеність громадянам отримувати ліцензії, дозволи та 
примусово виконувати договірні зобов’язання внаслідок низьких витрат 
на всі операції; інфраструктурна доступність, яка передбачає розпізнання, 
коректування, а також зміну ринкових і технологічних умов. Аргумент 
“скептиків” полягає в тому, що вибір інститутів із трьома переліченими 
особливостями є ключем до економічного зростання. Отже, дихотомія 
“демократія–автократія” становить майже “порожнє порівняння”.

9.2. Демократія/демократизація та економічний розвиток

Розгляд різних доробків з приводу зв’язку демократичних політичних 
режимів з динамікою економічного розвитку (зростанням та занепадом –  
про що йшлося у попередньому параграфі [581, 591]) дає дуже супереч-[581, 591]) дає дуже супереч-) дає дуже супереч-
ливі результати. В. Полтерович і В. Попов [213] зазначають досить дивну 
закономірність: дослідження, виконані після 1987 р., мають позитивний 
зв’язок між демократією та економічним зростанням; дослідження, ви-
конані до 1987 р. (на однаковому статистичному емпіричному матеріалі), 
демонструють, що для автократій властиве швидше економічне зростан-
ня (при чому більшість показників того, чи країна є демократичною, 
було побудовано на підставі індексу Р. Гастіла, а згодом результатів 
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досліджень організації “Freedom House”). На противагу цьому, 2002 р.  
у доповіді ООН про людський розвиток зазначено, що залежності між 
демократією та економічним зростанням немає. Тим не менше, помі-
чено, що демократія сприяє стабільності і рівномірності економічного 
та соціального розвитку. Д. Родрік також не окреслює залежності між 
демократією та економічним зростанням на основі таких чинників, як 
початковий рівень доходів, рівень освіти та якість державних інститу-
тів [599]. Однак дослідник доводить, що демократичні режими мають 
більш передбачувані довгострокові темпи економічного зростання, краще 
справляються з несприятливими шоками, ніж автократичні режими, але 
спрямовують меншу частку доходів на інвестиції. Ці висновки відпові-
дають ідеям А. Пшеворські, М. Альвареза, Х. А. Чейбуба, Ф. Лімонгі, 
згідно з якими немає різниці у довгострокових темпах зростання між 
демократіями й автократіями. Разом із цим, для демократичних дер-
жав характерна менша мінливість темпів зростання (менше прикладів 
“економічних див” та менше очевидних провалів), більш висока частка 
зарплати у доданій вартості та більш низька частка інвестицій у ВВП.

Р. Берроу доводить, що сумарний вплив демократії на економічне 
зростання можна охарактеризувати як “слабонегативний”. Річ у тім, 
що найсприятливішим для зростання економіки є середній рівень демо-
кратії, тоді – низький, а потім – високий [375]. Тим не менш, вчений 
чітко зазначає: “... Думка про те, що демократія – в сенсі виборчих 
прав – необхідна для економічного зростання, так само неправильна, 
як твердження, що бідним країнам неодмінно потрібна диктатура, щоб 
вирватись із бідності ... Для країни зі слабкими інститутами – слабкою 
демократією та нестачею правопорядку – розвиток демократії менш 
важливий, аніж зміцнення правопорядку, стимулюючого зростання та 
інвестицій. Крім того, демократія, схоже, й не чинить суттєвого прямого 
впливу на зміцнення правопорядку. Значить, не можна твердити, що 
демократія – головна умова зростання, адже вона потрібна для право-
порядку”. Дослідник провів регресійні розрахунки, які беруть до уваги 
рівень розвитку країни, і показав, що демократія не пов’язана з рівнем 
правопорядку позитивно чи негативно [376]. У цьому зрізі помітимо, що 
знавці китайського “економічного дива” пояснюють швидке зростання 
китайської економіки за відсутності демократії саме ефективністю дер-
жавних інститутів.

Крім того, за словами В. Полтеровича та В. Попова, немає єдиної 
думки і про вплив демократії на параметри та очікування зростання у 
перехідних економіках. Дж. Фідрмук стверджує, що початковий прямий 
вплив демократизації негативний, однак він перекривається подальшим 
непрямим позитивним впливом. Учений вважає, що демократизація 
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спонукує економічну лібералізацію, яка веде до прискорення еконо-
мічного зростання [452]. Зворотну позицію висловлює В. Попов, який 
стверджує, що економічне зростання акселерується зі збільшенням від-
ношення індексу законності до індексу демократії [588, 589]. Це означає, 
що демократизація має “пригнічувати” темп економічного зростання 
(у подібних розрахунках вплив швидкості лібералізації на економічне 
зростання протягом перших десяти років пострадянського переходу до 
ринкової економіки виявився незначним та навіть негативним). З цього 
приводу В. Полтерович та П. Катишев [218] продемонстрували, що в пе-
рехідних економіках (на прикладі посткомуністичних країн, які деталь-
ніше аналізуватимемо в наступних параграфах) втрати ВВП за дев’ять 
років від початку широкомасштабних реформ були тим більшими, чим 
радикальніше відбувалась приватизація протягом перших трьох років 
переходу до ринкової економіки. На цій підставі треба робити відмінність 
між молодими (чи неконсолідованими) і зрілими (чи консолідованими) 
демократіями. Наприклад, К. Клаге, Ф. Кіфер, С. Кнак і М. Олсон [417] 
засвідчили, що забезпеченість прав контрактів та власності залежить 
від віку демократії. Крім того, А. Ахмедов, А. Равічев і Є. Журавська 
[359] довели, що політичні цикли (ріст державних витрат та монетарна 
експансія напередодні виборів) найбільш виражені та руйнівні саме у 
неконсолідованих демократіях. Тому, за ідеями Р. Каплана, транзит 
до демократичного режиму за низьких доходів, слабких інститутів та 
етнічної неоднорідності суспільства дуже часто призводить до сплеску 
насильства, злочинності, корупції та анархії. У доробках А. Чуа ствер-
джується, що Захід підтримує варіант поєднання капіталізму та демо-
кратії, відкинутий західним суспільством як такий, що призводить до 
накопичення багатства в руках домінуючої меншості, і, як наслідок, до 
соціальних конфліктів. Помітно й іншу кореляцію, суть якої полягає у 
тому, що відразу після демократизації відбувається прискорення темпів 
економічного зростання.

Загалом варто виокремлювати не менше шести теоретичних патернів 
причинного (двостороннього) зв’язку між демократією та економічним 
розвитком, які обертаються навколо пріоритетності кожного з них. По-
перше, прихильники модернізаційного підходу (наприклад, С. Ліпсет 
[540]) зазначають, що економічне зростання призводить до демократії, 
а тому “розвиток – на першому місці, а демократія – на другому”. По-
друге, прихильники процесуального підходу (наприклад, С. Хантінгтон) 
пропонують альтернативне трактування розвитку демократії з точки зору 
“процесу”, зазначаючи, що результати економічного розвитку ведуть до 
політичного занепаду, а політична система в умовах нестабільності нео-
дмінно зміщується в бік демократії – тобто до її інституціоналізації. По-
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третє, супротивники модернізаційного підходу (зокрема Б. де Мескіта і  
Дж. Даунс [554]) зазначають, що результати економічного розвитку не 
всіх країн ведуть їх до демократії, тому що автократичні режими світу де-
монструють, що вони можуть користуватись перевагами економічного роз-
витку, з одного боку, й сторонитися політичної лібералізації, – з іншого. 
По-четверте, група теоретиків демократизаційного підходу (приміром, 
Дж. Сігл, М. Вейнштейн, М. Гальперін [625]) зазначає, що “демократія –  
на першому місці, а розвиток – на другому”: демократичні країни по-
стійно випереджають недемократичні за даними показників економічного 
та соціального благополуччя, саме тому “просування демократії” має від-
буватись до моменту “розширення” економічного розвитку в перехідних 
країнах. По-п’яте, деякі науковці, зокрема А. Пшеворські та Ф. Лімонгі, 
чітко наголошують, що хоча політика впливає на економічні показники, 
вплив типу політичного режиму необов’язковий у зрізі економічного роз-
витку країни [590]: людям не відомо, чи демократія покращує чи обмежує 
економічний розвиток. По-шосте, варто вирізняти патерни взаємозв’язку 
демократії та ймовірного економічного зростання у процесуально-транзи-
тивному ключі. В умовах переходу до демократії економічний розвиток 
у межах демократизації буде знижуватися на ранніх стадіях політичного 
транзиту, проте зростатиме на більш пізніх стадіях. Тобто “перехідній 
демократії” (за словами С. Хантінгтона) економічне зростання не при-
таманне, але воно властиве консолідованій демократії [415].

У цьому контексті дуже цікаве дослідження провели В. Полтерович 
і В. Попов. Вони внаслідок застосування мінімалістського трактування 
демократії (на підставі виборності вищих посадових осіб у державі та 
можливості політичної конкуренції) намагались перевірити кілька гіпо-
тез: про те, що демократизація стимулює економічне зростання, якщо 
вона відбувається за умови досить високого рівня правопорядку (в іншому 
випадку її вплив негативно-від’ємний); про те, що в умовах демократи-
зації, а також слабкого правопорядку тіньова економіка розширюється, 
інституціональний потенціал держави слабшає, а тому ймовірний відкат 
до автократії.

Відомо, що демократія переважно протиставляється автократичним 
політичним режимам, де найважливіші рішення приймають автократи 
або ж вузька група вищих посадових осіб. У багатьох випадках авто-
кратія використовує ресурси “по-хижацьки” (англ. grabbing hand) [459], 
корумпована і роздає посади максимально лояльним, проте не найбільш 
здатним чиновникам. Тому стимулювати економічне зростання важко 
навіть попри бажання автократів. У той же час, велика кількість країн, 
які сьогодні є розвиненими (проте одночасно й демократичними) – Гон-
конг, Тайвань, Південна Корея, Японія, – в періоди вирішального еко-
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номічного ривка мали жорсткі (а також автократичні) політичні режими 
(в попередніх розділах їх іменовано модернізаційним авторитаризмом). 
Натомість вважають, що демократія полегшує вироблення та/чи про-
ведення раціональної економічної політики завдяки кращому відбору 
професійних чиновників, контролю над бюрократією, своєчасній зміні 
посадовців. Стверджується, що демократія сприяє зміцненню правопо-
рядку, викоріненню корупції та покращенню якості інститутів. Ця по-
ширена думка ґрунтується на поверхневому спостереженні за найбільш 
розвиненими системами. Однак із факту, що країни з найвищим рівнем 
правопорядку є демократіями, не випливає, що розширення демократії 
неодмінно веде до зміцнення правопорядку.

Крім того, загальновизнано, що певний рівень багатства, освіти та 
розвитку громадянського суспільства – це важливі умови ефективної 
демократії. Фактично це означає, що демократію можна розглядати як 
“предмет розкоші”, попит на який виникає тільки тоді, коли задоволено 
першочергові потреби. Інша неодмінна умова – це сильний правопорядок. 
Швидка демократизація, як і будь-яка фундаментальна реформа, ство-
рює чимало можливостей зловживань. Така перерозподільна активність 
може “зіпсувати” інститути та/чи поставити суспільство в стан хаосу, 
якщо воно не здатне забезпечити виконання законів. Один із механізмів 
підриву інститутів за умови швидкої демократизації, низької політичної 
культури та слабкої судової системи полягає у тому, що під час демокра-
тизації громадяни, переважна більшість яких не цікавиться політикою, 
отримують право голосу – ресурс, який їм абсолютно не потрібний (як 
ресурс), але який володіє потенційною цінністю для організованих по-
літичних груп. В умовах слабкого правопорядку це створює підґрунтя 
“торгівлі голосами” і розквіту “політичної корупції”. Втім, суб’єктами 
корупційних угод є не тільки чиновники, а й значна частина населення. 
У таких умовах демократія перетворюється на “ринок голосів”: парла-
ментарії відображають інтереси лобістів, посади та рішення купують або 
продають. Розквітає корупція, зниження якості інститутів пригнічує 
економічне зростання. Тому, зі слів А. Пшеворські, у слабких (нелібераль-
них/неконсолідованих) демократіях виникають слабкі уряди, схильні до 
тиску лобістів і популістських груп, а чиновники і законодавці стають 
“продажними та легкокерованими”. До того ж, слабкі уряди не можуть 
проводити в життя закони та приписи, зокрема обмежувати зростання 
тіньової економіки та збирати достатню кількість податків для фінансу-
вання суспільних благ. Унаслідок цього їм доводиться частіше вдаватися 
до інфляційного фінансування і позик. Це негативно позначається на 
темпах економічного зростання, тривалості життя, соціальній рівності, 
злочинності. Це ціна, яку доводиться платити за дочасну демократизацію, 
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за введення політичної конкуренції та виборів до того, як у суспільстві 
будуть розвинуті політична культура й утвердяться базові ліберальні 
права. Описані процеси часто ведуть до масового невдоволення і розчару-
вання у демократичних цінностях, відновлення автократичних режимів 
у тій чи іншій формі. Повернення до авторитаризму (як переважаючої 
форми автократії) – це пряме свідчення того, що ресурси, “вкладені у 
демократизацію”, витрачені неефективно. Зі слів Р. Берроу, ймовірність 
зміцнення демократії зростає у міру зростання ВВП на душу населення, 
рівня освіти та частки середнього класу в сукупному доході. Будь-яка 
країна, навіть дуже бідна, може стати демократичною на короткий час, 
але для стійкості демократії потрібні певні умови, наприклад, досить 
високий рівень добробуту населення (хоча це було властиво не завжди, 
особливо за наслідками “третьої хвилі” демократизації).

З цього приводу В. Полтерович і В. Попов наводять досвід двох груп 
країн – розвинених і тих, які розвиваються. У країнах, які тепер на-
зиваються розвиненими, процес демократизації, як заведено, відбувався 
поступово1. Повільна демократизація зазвичай пояснюється небажанням 
правлячої еліти ділити владу із народом. Однак, мабуть, є й інша при-
чина: швидка демократизація досить небезпечна ослабленням державних 
інститутів внаслідок їх захоплення великим капіталом чи популістськими 
групами. Головну небезпеку представляв можливий сплеск політичної 
корупції: це чітко продемонструвала інституційна практика (зокрема у 
США)2. 

1  Виборчі права спочатку обмежувалися численними цензами залежно від добробуту, 
освіти, осілості, раси, віку та статі. Тому невелика частина населення (здебільшого досить 
забезпечені чоловіки) допускалася до виборчих урн. Наприклад, у Франції в 1815–1830 рр.  
лише 0,25–0,3 % населення брали участь у голосуванні. Загальне виборче право для 
чоловіків тут введено лише 1848 р., а для жінок – лише 1946 р. В Англії, за законом 
від 1832 р., розширено виборчі права, їх отримали 14–18 % чоловіків; загальне виборче 
право було введено лише 1928 р. Першою європейською країною, де жінок допустили до 
виборчих урн, стала Фінляндія (на початку XX ст.). У Німеччині, Італії та Бельгії жінки 
отримали виборчі права тільки після Другої світової війни. Загальне виборче право було 
введено в США 1965 р., у Канаді – 1970, у Швейцарії – 1971. Ідентичним способом –  
від лібералізму до демократії – відбувався/відбувається розвиток країн Центральної 
Європи, які в минулі десятиліття домоглись економічних успіхів. Іншим шляхом – спо-
чатку демократія, а потім лібералізація – пішли країни Латинської Америки й Африки.

2  У цьому зв’язку характерний приклад США, де в 1815–1840 рр. унаслідок швид-
кої демократизації виникли масові політичні партії. Вони створили потужні “виборчі 
машини” для масштабної купівлі голосів та залякування опонентів. Підсумки виборів 
фальсифікували, створювались спеціальні банди (англ. repeater gangs), члени яких голо-
сували багато разів від імені інших зареєстрованих виборців і шляхом погроз та шантажу 
не допускали до голосування прихильників інших сил. Оскільки поліція була швидше по-
літичним інструментом, ніж професійним органом забезпечення правопорядку, політична 
лояльність була головним критерієм під час призначення на посади. У багатьох містах 
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У країнах, які розвиваються, властива інша динаміка становлення 
інституційних і процесуальних атрибутів політичних та економічних 
взаємодій. Навряд чи можна вважати збігом той факт, що практично всі 
країни успішної навздогінної модернізації або відкладали демократиза-
цію до досягнення досить високого рівня добробуту, або практикували 
“півторапартійні системи”   (велика правляча партія і декілька дрібних 
опозиційних партій, які майже не мають реальних шансів отримати по-
літичну владу). Серед перших країн – Тайвань, Південна Корея, Сінгапур 
і Чилі до кінця 80–х років ХХ ст. і Китай до сьогодні. Серед других 
країн – Японія, Німеччина, Італія після Другої світової війни, а також 
Ботсвана сьогодні тощо1. Таку кореляцію особливо помітно у випадку по-
сткомуністичних країн на просторі колишнього Варшавського договору, 
а також споріднених із ним країн Євразії. Їх було вирішено згрупувати 
у кілька статистичних груп (детально див. Додаток А): по-перше, за по-
казниками рівня розвитку демократії проекту “Політія IV”, індексом 
демократизації Ванханена і рівнем свободи у світі за проектом “Freedom 
House”, по-друге, за даними економічного зростання на основі ВВП на 

для призначення навіть на рядові поліцейські посади була потрібна плата партійним 
функціонерам, які контролювали цей виборчий округ. У 90–х роках ХІХ ст. за посаду ря-
дового поліцейського в Нью-Йорку треба було викласти 300 дол., за сержантську посаду –  
1 600, за капітанську – 12 000 дол. (щоб перевести ці суми в сьогоднішні ціни, треба їх 
помножити приблизно на 10). Злочинці і безграмотні могли легко стати поліцейськими. 
Симбіоз поліцейських органів із злочинними співтовариствами був у той час звичним. 
У федеральному уряді однією з найдохідніших посад була посада складальника митних 
зборів у Нью-Йорку. США знадобилося 70 років, щоб вибратися з “корупційної пастки” 
і перейти до швидкої демократизації [215].

1  Дуже переконливий у цьому ракурсі приклад Гонконгу, в якому британська коло-
ніальна влада почала вводити паростки демократії тільки напередодні передачі території 
Китаю (проте так і не встигла завершити справу), що, однак, не завадило Гонконгу пере-
вершити свою метрополію – “батьківщину демократії” – за рівнем економічного розвитку. 
За часів англійців і комуністичної китайської системи влади закон і порядок у Гонконзі 
залишались на висоті, недосяжній для більшості країн світу, хоча демократії там не було. 
Протилежний приклад – Гаїті. Це, на перший погляд, одна з найстаріших демократій 
Латинської Америки, практикуюча загальнонаціональні вибори з початку XIX ст. З того 
часу там мало правопорядку; відбувається безперервна зміна політичних режимів: у під-
сумку – 30 переворотів за 200 років і сучасний статус Гаїті як авторитарного режиму.  
А. Сен наголошує, що не потрібно вважати швидке економічне зростання Китаю і Півден-
ної Кореї доказом сприятливого впливу автократичного політичногорежиму на економічне 
зростання як таке. Також не варто робити протилежний висновок на підставі того факту, 
що Ботсвана – найбільш швидкозростаюча економіка Африки (одна з найбільш швидко-
зростаючих економік світу) – є “оазою” демократії на цьому континенті. Незважаючи на 
те, що “Freedom House” дає високі оцінки рівню демократії в Ботсвані, дослідники сумні-
ваються, чи може вона бути визнана повністю (консолідовано) демократичною. Швидше 
вона належить до групи країн з “півторапартійною системою”: при владі з моменту отри-
мання країною незалежності 1966 р. перебуває Ботсванська демократична партія (BD�). 
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душу населення, індексу людського розвитку і показників нерівності 
доходів згідно з коефіцієнтом Джині1.

Унаслідок цього цілком очевидні висновки, які застосовано шодо 
різних способів вимірювання демократії та демократизації. Кореляцію 
стосовно класифікації політичних режимів за проектами “Політія IV”, 
“Свобода у світі” (організації “Freedom House”) та розрахунками Т. Ван-Freedom House”) та розрахунками Т. Ван- House”) та розрахунками Т. Ван-House”) та розрахунками Т. Ван-”) та розрахунками Т. Ван-
ханена зображено у табл. 9.1.

Згідно з проектом “Політія IV”, очевидні такі наслідки: 1) впродовж 
2011–1993 рр. найбільше демократизувались країни, які сьогодні є де-
мократичними, а найменше – країни, які сьогодні є автократичними; 
анократії ж сумарно демонструють позитивну (демократизаційну дина-
міку); 2) найбільш економічно розвиненими є демократичні та повністю 
демократичні країни, а найменш економічно розвиненими є автократії 
та анократії; загалом країни із позитивною динамікою демократизації (а 
це повністю демократичні та демократичні країни, а також закриті ано-
кратії) більш економічно розвинені, ніж країни з негативною динамікою 
демократизації (відкриті анократії й автократії); 3) але за показниками 
ВВП на душу населення найбільш успішними є країни, які демонструють 
негативну динаміку демократизації (відкриті анократії та автократії);  
4) відмінну динаміку показують показники індексу людського розвитку: 
у цьому ракурсі найбільш розвиненими країнами є ті, які демонструють 
позитивну динаміку демократизації (повністю демократичні й демокра-
тичні країни, анократії), схожий висновок стосується темпів зростання 
індексу людського розвитку – вони прямо пропорційно зростають із де-
мократизацією (у середньому вище, ніж з-поміж автократичних країн); 
5) країни, які впродовж 1993–2011 рр. продемонстрували позитивну 
динаміку демократизації, хоча не обов’язково сьогодні є демократіями 
(бо це також стосується закритих анократій), детерміновані більш рівно-
мірним розподілом доходів за коефіцієнтом Джині (у середньому 31,5), 
ніж країни, які у 1993–2011 рр. продемонстрували негативну динаміку 
демократизації, хоча сьогодні не обов’язково є автократіями (а це від-
криті анократії та автократії) (у середньому 34,7).

1  Коефіцієнт Джині – статистичний показник ступеня розшарування суспільства 
країни або регіону стосовно якої-небудь досліджуваної ознаки. Найчастіше у сучасних 
економічних розрахунках до уваги беруть рівень річного доходу. Коефіцієнт Джині можна 
визначити як макроекономічний показник, що характеризує диференціацію грошових 
доходів населення у вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу доходів від аб-
солютно рівного їхнього розподілу серед жителів країни. Використовують відсоткове 
подання коефіцієнта, зване індексом Джині. 
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Таблиця 9.1
Кореляція рівня демократизації та показників економічного розвитку 

у посткомуністичних країн Євразії (станом на 2012 р.)1
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ВВП (н/p) 
на д.н.,
2012, $

ВВП (н/p) 
на д.н.,

2012/1993

HDI, 
2012

HDI, 
2012–
1990

Gini

Проект “Політія IV”
Повністю  

демократичні2
+1,0 +10 13668/19855 5,67/2,89 0,813 +0,083 30,9

Демократичні3 +6,8 +8,1 7677/12293 8,45/2,63 0,766 +0,045 32,8
Відкриті анокра-

тії4
0 +3,7 6064/8578 9,44/3,83 0,687 +0,080 36,9

Закриті анократії5 +3,5 –3,0 843/1806 5,81/2,74 0,560 +0,100 30,8
Автократії6 –3,1 –7,9 5537/8934 18,89/3,41 0,668 +0,067 32,5

Індекс демократизації Т. Ванханена
>257 +1,5 29,9 13511/19302 8,36/2,72 0,822 +0,075 30,6

>20 (але <25)8 +0,3 23,5 7322/12210 6,02/2,61 0,761 +0,061 32,3
>10 (але <20)9 –2,2 13,6 4991/8267 12,04/3,29 0,694 +0,053 35,9

<1010 +3,6 5,0 4555/6470 16,54/3,34 0,619 +0,092 33,6
Проект “Свобода у світі”

Вільні країни11 +1,1 1,5 12124/18076 7,04/2,75 0,811 +0,078 30,5
Частково  

вільні країни12 +0,7 3,5 3296/6506 9,01/2,92 0,715 +0,043 35,2

Невільні країни13 –0,1 6,1 5111/7731 14,02/3,20 0,646 +0,075 34,0

1 Умовні позначення: ВВП (н/p) на д.н. – ВВП (номінальний/за паритетом купівельної 
спроможності) на душу населення; HDI – індекс людського розвитку. Стосовно проекту 
“Свобода у світі” використано деякі модифікації: “+” свідчить про збільшення показників 
свободи в країні, а “–” – на зменшення.

2 Станом на 2011 р. це – Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Монголія.
3 Станом на 2011 р. це – Болгарія, Естонія, Латвія, Румунія, Чехія, Албанія, Македонія, 

Сербія, Хорватія, Чорногорія, Грузія, Молдова, Україна та Киргизстан.
4 Станом на 2011 р. це – Вірменія, Росія, Камбоджа.
5 Станом на 2011 р. це – М’янма та Таджикистан.
6 Станом на 2011 р. це – Азербайджан, Афганістан, Білорусь, Казахстан, КНДР, Турк-

меністан, Узбекистан.
7 Станом на 2010 р. це – Болгарія, Естонія, Латвія, Словенія, Чехія, Хорватія, Україна.
8 Станом на 2010 р. це – Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Албанія, 

Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Чорногорія, Вірменія, Молдова та Киргизстан.
9 Станом на 2010 р. це – Білорусь, Грузія, Росія, Камбоджа, Монголія та Таджикистан.
10 Станом на 2010 р. це – Азербайджан, Афганістан, Казахстан, КНДР, М’янма, Турк-

меністан, Узбекистан.
11 Станом на 2012 р. це – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словач-

чина, Словенія, Угорщина, Чехія, Сербія, Хорватія, Чорногорія та Монголія.
12 Станом на 2012 р. це – Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Вірменія, Грузія, 

Молдова, Україна та Киргизстан.
13 Станом на 2012 р. це – Азербайджан, Білорусь, Росія, Афганістан, Казахстан, Кам-

боджа, КНДР, М’янма, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
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Згідно з індексом демократизації Т. Ванханена, очевидні результуючі 
висновки: 1) найбільш економічно розвиненими є країни, які демокра-
тизувались упродовж 1993–2010 рр.; 2) темпи економічного зростання 
є вищими у тих державах, які не були демократизовані; 3) більше люд-
ському розвитку сприяють країни, які в 1993–2010 рр. змогли демо-
кратизуватись: темпи індексу людського розвитку прямо пропорційно 
залежать від демократизації політичних систем; 4) рівномірний розподіл 
доходів згідно з коефіцієнтом Джині більше властивий за демократизації 
політичних систем, а не за зворотних політичних сценаріїв; 5) держави, 
котрі окреслені за індексом Т. Ванханена як найбільш демократичні, 
є найбільш економічно розвинутими, більш сприятливі в ракурсі люд-
ського розвитку, а також забезпечують рівномірніший розподіл доходів; 
країни, означені за індексом Т. Ванханена як найменш демократичні, 
характеризуються найбільшими темпами економічного зростання, тим не 
менше, менш рівномірним розподілом доходів. Все це означає, що в більш 
демократичних країнах більше доходів “осідає” у кишенях пересічних 
громадян, а натомість у менш демократичних – у кишенях олігархів. 
Ось чому з погляду пересічного громадянина демократизація політичного 
режиму повинна асоціюватись зі зростанням персональних доходів. 

Згідно з проектом “Свобода у світі” організації “Freedom House”, 
отримано такі висновки: 1) впродовж 1993–2012 рр. у середньому демо-
кратизувались вільні та частково вільні країни, автократизувались – не-
вільні країни; 2) позитивна динаміка демократизації – вільні та частково 
вільні країни – впродовж аналізованого періоду часу вплинула на те, 
що ці країни сьогодні є економічно розвиненіші (хоча невільні країни, 
більш економічно розвинуті, ніж частково вільні країни), сприятливіші 
для людського розвитку, а також забезпечують кращий розподіл дохо-
дів, ніж країни, які демонструють негативну динаміку демократизації 
(невільні країни); 3) тим не менше, невільні країни більш економічно 
розвинені, аніж частково вільні країни, а за темпами економічного роз-
витку демонструють найкращі показники у вибірці. 

Запропоновані висновки створюють дилему: позитивна динаміка демо-
кратизації позитивно позначається на рівні розподілу доходів і людському 
розвитку, у той час як негативна динаміка демократизації (у напрямі 
автократій) позитивно корелює з темпами економічного зростання. Це 
чітко ставить питання про те, що завжди треба робити обґрунтований ви-
бір з приводу того, як найкраще повинна розвиватись та чи інша держава 
у тому або іншому моменті. Не завжди “сильна рука” слугує на благо 
населення – не завжди “невидима рука” допомагає забезпечити еконо-
мічну потужність держави. З огляду на це, особливо актуальним є ви-
окремлення не менш, як двох груп країн. Перша група країн демонструє 
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політичну та філософську ідею Дж. Роулза, згідно з якою демократичні 
цінності та права людини мають пріоритетне значення: права людини, 
у тім числі політичні права, “не можуть бути предметом політичного 
торгу, “розмінною монетою” у розрахунку громадських інтересів”. Така 
традиція зазвичай асоціюється із західною культурою. Друга група кра-
їн – це ідея захисників так званих “азійських цінностей”, коріння яких 
дуже часто шукають у конфуціанстві. Тут наполягають на пріоритеті 
інтересів суспільства над інтересами індивідуума, вважаючи, що в прин-
ципі політичними правами окремих індивідуумів можна пожертвувати 
заради вищого суспільного блага, приміром, ради досягнення стійких та 
високих темпів зростання та соціальної рівності. За словами А. Сена, Лі 
Кван Ю, колишній прем’єр-міністр Сінгапуру та гарячий прихильник 
“азійських цінностей”, захищав автократичну модель управління якраз 
на тій підставі, що вона ефективна для досягнення економічного успіху 
[623]. Схожа логіка очевидна у деяких автократичних посткомуністич-
них країнах Євразії, наприклад, в Азербайджані та Казахстані, а також 
частково в Росії1.

В окресленому випадку особливе значення отримує зіставлення та-
ких показників, як концентрація доходів, нестабільність демократії й 
економічне зростання (що було частково розглянуто вище). Це дає змогу 
детальніше прослідкувати негативний вплив неефективних інститутів 
демократизації на економічне зростання [216, 217, 219]; дасть відпо- [216, 217, 219]; дасть відпо- дасть відпо-
віді на питання, чому в деяких випадках збільшення демократичних 
свобод спричиняє зменшення добробуту; допоможе перевірити, чи в 
деяких умовах витрати на процес демократизації перевищують вигоди 
демократизації. Крім того, це ще детальніше демонструє прямо про-
порційну кореляцію між правопорядком й економічним зростанням: 
сильний правопорядок в умовах демократизації веде до економічного 
зростання, а слабкий – до економічного занепаду. Відповідно, слабкий 
правопорядок призведе до поганої якості демократичних інститутів, а 
також до збільшення нерівності розподілу доходів. Все це є причиною 

1  Так чи інакше, навіть захисники “азійських цінностей” не сумніваються з при-
воду самоцінності демократії як однієї із цілей розвитку. Суперечка стосується пере-
важно “ціни” демократичних цінностей або ж “відносної ціни” демократії порівняно з 
іншими цілями розвитку. Ця відносна цінність змінювалася під час людської історії. 
Поки що немає теорії, яка може пояснити, чому це відбувалося. Сучасна традиційна 
мудрість полягає у тому, що демократія та економічне зростання взаємодоповнюють 
одна одну. У цьому випадку питання про ціну демократії втрачає актуальність, оскільки 
демократія одночасно є однією з цілей розвитку та засобом досягнення інших цілей 
розвитку. Якщо ж негативна залежність між демократизацією й економічним зростан-
ням існує, питання про “відносну ціну” демократії набуває цілком відчутного і часом 
драматичного значення [214].
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підриву стабільності демократії. Висновок полягає у тому, що демократія 
є ефективною лише тоді, коли вона вибудована на правопорядку, а тому 
на ефективних інститутах. Аргументовано, що є тійсний двосторонній 
зв’язок між стабільністю демократії та рівнем корупції: демократизація 
за високого рівня корупції призводить до подальшої інтенсифікації ко-
рупції, висока корупція зменшує шанси успішної демократизації. Ще 
один канал нестабільності демократії пов’язаний із нерівністю розподілу 
доходів (розраховується за допомогою коефіцієнта Джині). Це демонстру-
ють дослідження Б. Мілановіча та М. Градстейна [558], а також проведені 
автором посібника розрахунки, наведені у табл. 9.2.

Унаслідок реформ у більшості колишніх комуністичних країн, за 
винятком Естонії, Словенії, Угорщини, Сербії, Чорногорії, Казахста-
ну, Камбоджі, Киргизстану, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Росії, 
України, Узбекистану, нерівність розподілу доходів (коефіцієнт Джині) 
збільшилась. Серед демократичних країн нерівність розподілу доходів 
збільшилась у Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині, Че-
хії, Албанії, Боснії та Герцеговині, Македонії, Хорватії, Грузії, Монголії. 
Натомість дуже часто нерівність розподілу доходів зменшилась в авто-
кратичних і гібридних режимах – у Казахстані, Киргизстані, Вірменії, 
Молдові, Росії, Україні, Узбекистані. З іншого боку, у демократичних 
режимах нерівність розподілу доходів (навіть попри приріст) є меншою, 
ніж в автократичних і гібридних режимах. Тому виникає чітке й зрозу-
міле запитання: чи пов’язаний цей ефект саме з демократизацією, чи до 
нього мають відношення економічні перетворення. 

В. Полтерович, В. Попов і А. Тоніс з цього приводу зазначають, 
що якщо нерівність викликана ресурсним багатством, вона корелює з 
більш низькою якістю державних інститутів. У дослідженнях, які при-
свячені “ресурсному прокляттю” [404, 643], було показано, що достаток 
природних ресурсів призводить до активізації лобіювання та корупції. 
Як наслідок, падає якість державного управління, що відбивається на 
економічному розвитку. Зазначений механізм спрацьовує переважно у 
країнах зі слабкими інститутами, про що зазначають В. Полтерович і 
В. Попов, Н. Жукова [81], Г. Карташов [102]. Зокрема, очевидно, що 
у країнах із великою часткою зосередження природних ресурсів в екс-
порті політичний режим більше тяжіє до автократичного. З 26 країн, у 
яких чистий експорт палива за період 1960–1999 рр. перевищував 20 % 
від загального експорту, тільки в Болівії та Норвегії індекс політичних 
прав (за даними організації “Freedom House”) 2002 р. дорівнював “1”, 
лише в Мексиці – “2” і в п’яти країнах – “3”. Проте Болівія та Венесуела 
незабаром перестали бути демократичними. У більшості аналізованих 
країн простежувався зсув до авторитаризму. Пояснюючи превалювання 
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автократичних режимів у таких країнах, дослідники виділяють чимало 
причин. Автократ може застосовувати дохід від природних ресурсів для 
фінансування силових структур, для підтримання своєї влади та пригні-
чення діяльності опозиції. Крім того, такий дохід дає можливість авто-
крату проводити популістську політику, наприклад, знижувати податки, 
щедро фінансувати соціальні програми, забезпечуючи собі підтримку на-
селення [352]. Річ у тім, що техніка видобутку ресурсів відносно проста 
та не вимагає швидкого розвитку “людського капіталу”. Як наслідок, у 
країнах, багатих на природні ресурси, попит суспільства на демократичні 
інститути нижчий, ніж в інших країнах. Це підтверджено економетрич-
ними науковими дослідженнями Л. Вонтчекона [652] і М. Росса [604]. 
Вчені хочуть пояснити стійкість автократичних режимів у країнах, які 
багаті ресурсами: йдеться про те, що автократ може або скасувати ви-
бори, або отримати більшість, користуючись асиметрією інформації про 
величину ренти і можливістю безпосередньо розпоряджатися природними 
ресурсами. Інша ж сторона впливу ресурсного багатства на політичну 
систему – це нестійкість демократії. В. Полтерович, В. Попов та А. Тоніс 
наголошують, що демократизація (у них це зміна індексу політичних 
прав) в період 1972–2002 рр. значимо та позитивно залежала від частки 
чистого імпорту палива від загального імпорту. Схожі результати очевид-
ні, якщо використовувати як “запобіжник” нестабільності демократії не 
зміну індексу політичних прав за період, а відношення значення такого 
індексу 2002 р. до його мінімального значення за період, що відповідає 
найбільшій демократії.

Проте несприятливий вплив демократизації на інститути та нерівність 
розподілу доходів – лише частина проблеми. Інша частина пов’язана 
зі зворотною залежністю – з негативним впливом слабких інститутів й 
нерівності розподілу доходів на стабільність демократичного режиму. 
Застосовуючи такий висновок, а також накладаючи його на політичні 
права на підставі даних організації “Freedom House”, очевидним стає 
виділення чотирьох груп країн (на основі методики В. Полтеровича,  
В. Попова й А. Тоніса): 1) стабільні демократії (наприклад, Сполучене 
Королівство, Франція, Фінляндія, Швеція тощо); 2) стабільні авто-
кратії (Азербайджан, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Кувейт, Саудів-
ська Аравія, Узбекистан тощо); 3) нові демократії (Албанія, Польща, 
Болгарія, Латвія, Естонія, Словенія, Болівія, Бразилія, Молдова, Гана, 
Кіпр, Корея, Мексика, Хорватія тощо); 4) нестабільні демоавтократії 
(гібридні режими) (Росія, Вірменія, Киргизстан тощо).

Варто наголосити, що розглянутий вище канал впливу нерівності 
розподілу доходів населення на зростання (“нерівність розподілу до-
ходів + слабкі інститути” призводять до нестабільності демократії, це 
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спричинює погіршення інститутів, що є ефектом уповільнення темпів 
економічного зростання) не єдиний. Зв’язок між нерівністю та еконо-
мічним зростанням складний [52] і на різних етапах розвитку економіки 
може бути негативним/позитивним. Якщо в країні значна частина до-/позитивним. Якщо в країні значна частина до-позитивним. Якщо в країні значна частина до-
ходів сконцентрована в руках малої групи “осіб-олігархів”, то в умовах 
демократії за слабких державних інститутів олігархи, підкуповуючи 
політиків, можуть проштовхувати через парламент вигідні для них 
рішення, тому їх економічна влада переросте в політичну. “Перекоси” 
в політиці і факт політичної корупції викликають у населення невдо-
волення чинною владою та розчарування демократичним політичним 
режимом. Це дає можливість потенційному автократу прийти до влади, 
або ж даючи популістські обіцянки, що викликають підтримку виборців, 
або ж укладаючи союз (кооптуючись) з олігархами.

Більшість прихильників демократичного режиму розвитку як ефек-
тивного способу управління суспільством, який сприяє економічному 
зростанню, апелює до переваг демократії у творенні суспільних благ, які 
пов’язані з відмінностями у стимулах між автократично і демократично 
обраною й підзвітною народу владою та в ефективності державного управ-
ління в демократіях й автократіях. Очевидно, що автократична (автори-
тарна чи тоталітарна) політична еліта продукує значно менше суспільних 
благ, ніж демократична політична еліта. Річ у тім, що головне завдання 
автократичної еліти – це максимізувати ренту, різницю між доходами, 
одержуваними від оподаткування громадян, та витратами на виробни-
цтво суспільних благ. У той же час демократична еліта зацікавлена у 
максимізації суспільного добробуту, тому в демократичному режимі усі 
отримані від оподаткування кошти, за винятком лише транзакційних 
витрат, спрямовують на виробництво суспільних благ. Йдеться про сус-
пільні блага не в традиційному, а в широкому сенсі слова. Під суспільним 
благом, наприклад, можна розуміти різного роду соціальні виплати та 
трансферти: вони зменшують рівень невизначеності, а отже, збільшують 
суспільний добробут. Такий аргумент простежуємо в ідеях/дослідженнях 
М. МакГіра й М. Олсона [549]. Автори за допомогою моделювання пере-
конливо демонструють, що розмір присвоюваної політичною (владною) 
елітою ренти поступово зменшується, а обсяг виробництва суспільних 
благ збільшується у міру збільшення кількості індивідів, що беруть 
участь у прийнятті державних рішень (тобто по мірі трансформації авто-
кратичного режиму в демократію). Емпіричне підтвердження цієї тези 
можна знайти у працях Д. Лейка та М. Баума, в яких продемонстровано, 
по-перше, що демократичні режими надають у більшому (порівняно з 
автократичними режимами) обсязі суспільні блага. Приміром, це стосу-
ється освіти та охорони здоров’я населення. По-друге, демократія сприяє 
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економічному зростанню опосередковано: змінюючи життєві очікування 
(характерно для бідних країн) і збільшуючи кількість людей з середньою 
освітою (що важливо для країн, які перебувають на середньому рівні 
розвитку), вона сприяє розвитку людського капіталу [570, 662].

Крім того, демократичні інститути (розподіл влади та вибори), що 
допомагають громадянам регулярно змінювати владу, уможливлюють 
демократичній еліті давати своїм громадянам (у контексті забезпечення 
“ланцюга делегування повноважень та відповідальності”) гарантії (до-
стовірні обіцянки) того, що вони не будуть проводити “хижацької полі-
тики”, вести себе як “бандити-гастролери” (в термінології М. Олсона). Ці 
гарантії стимулюють інвестиційну активність громадян і, як наслідок, 
економічне зростання. Зазначений аргумент запропоновано у розвідці  
Д. Норта та Б. Веєнгаста “Конституції і зобов’язання” [572], у якій автори 
проаналізували інституційні зміни, які відбулись в Англії після “славної 
революції” 1688 р. Причина в тому, що еліта в автократичному режимі 
може бути недостатньо обізнаною про реальний стан справ, може бути 
не впевнена у своєму майбутньому через відносну нестійкість політично-
го режиму або через відсутність легітимного механізму передачі влади 
наступникові. Крім того, автократичні режими за певних умов можуть 
вважати для себе вигідними військові дії проти сусідніх держав. У цьому 
зрізі рівень оподаткування автократом своїх підданих перевищує опти-
мальний рівень оподаткування “осілого бандита”. Варто зауважити, що 
демократичні держави майже не воюють між собою [440]. 

Вагомо те, що політична конкуренція в умовах демократичних режи-
мів збільшує продуктивність праці внаслідок стимулювання інновацій 
та розповсюдження кращих практик. У конкурентній політичній сис-
темі більше ймовірно, що кращі технологічні, технічні та організаційні 
ідеї, по-перше, з’являться, по-друге, знайдуть практичне застосування. 
Фактично зазначений аргумент на користь демократії не є самостійним. 
Інновації і кращі результати досягають за допомогою розвитку людського 
капіталу (але демократичні держави сприяють підвищенню середнього 
рівня освіти громадян) та усунення адміністративних бар’єрів для бізнесу. 
Крім того, не можна не сказати про ідеологію конкуренції, характерну 
для країн із давніми демократичними традиціями: фактично, така іде-
ологія легітимізує пошук і відбір кращих варіантів, сприяє розвитку 
підприємництва й економічного зростання.

Очевидно й те, що демократичні системи влади (а також демокра-
тичні рижими загалом) демонструють вищу якість державного управ-
ління стосовно автократичних політичних еліт, що позитивно впливає 
на параметри економічного зростання. Менша ефективність державного 
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управління в умовах автократії так або інакше пов’язана із більшою 
гостротою проблем відносин “принципала” й “агента” в автократичних 
(чи то авторитарних, чи то тоталітарних) політичних режимах (порів-
няно з демократіями). Насамперед автократ дуже часто відчуває зна-
чні інформаційні проблеми, яких немає у демократичних керівників. 
У демократичних суспільствах еліта може отримувати необхідну для 
ефективного управління державою інформацію з незалежних джерел 
(як вільна преса, громадянське суспільство, опозиція тощо), яких немає 
в автократичних режимах. Фактично автократична еліта перебуває в 
інформаційному вакуумі, що ніяк не може сприяти покращенню роботи 
державного апарата. Відповідно, головним завданням агентів автократич-
ної еліти (автократів) у таких умовах буде не підвищення ефективності 
роботи, а надання “свідчень” цієї ефективності, що, зрозуміло, не одне й 
те ж. Крім того, як продемонстрували Г. Єгоров та К. Сонін [444], щоб 
мінімізувати ймовірність державного перевороту, автократичний лідер 
повинен віддати перевагу “пожертві” компетентністю своїх агентів на 
користь лояльності. Саме тому головною якістю підлеглих, яка ціка-
вить автократа, є не їхня висока професійна кваліфікація, а особиста 
відданість, що не може сприяти зростанню якості управління в умовах 
автократії. Це демонструють дані проекту “Всесвітні індикатори уряду-
вання”, які з 1998 р. публікують дослідники Світового банку на чолі з 
Д. Кауфманном [514–516].

Також демократичні політичні режими економічно ефективніші, ніж 
автократичні режими, внаслідок того, що вони меншою мірою залежні 
від корупції чиновників у державному апараті. В автократичної еліти є 
менше інструментів для контролю за чиновниками порівняно з демокра-
тичною елітою, а саме тому державний апарат в автократичному режимі 
корумпованіший. Крім того, в декількох теоретичних працях доведено, 
що за визначених (досить реалістичних) умов оптимальною стратегією 
для принципала є лояльне ставлення до корумпованості агентів [449, 
561, 651]. При чому у працях такого типу поведінку принципала мо-. При чому у працях такого типу поведінку принципала мо-
делюють саме як поведінку автократа. Іншими словами, у принципала 
немає зовнішніх лімітів поведінки. Дослідження Ф. Рівери-Батіза по-
силює це положення емпірично. Проведений аналіз перехресних даних 
у 1960–1990–х рр. демонструє те, що демократія дійсно сприяє еконо-
мічному зростанню, проте тільки у тому випадку, якщо вона підвищує 
якість державного управління та зменшує рівень корупції [597]. 

Чимало дослідників за останні роки висловлює своє розчарування со-
ціально-політичними та економічними підсумками розвитку політичних 
демократій “третьої хвилі” – країн, які швидко демократизувалися, у 
тім числі й деяких посткомуністичних країн. Т. Карозерс 2002 р. [409] 
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обчислив, що зі 100 країн, які з 1974 р. відійшли від режимів автократій 
та поповнили ряди демократій, тільки 18 (10 країн Центрально-Східної 
та Південно-Східної Європи, які вступили в ЄС; Аргентина, Бразилія, 
Чилі, Мексика, Уругвай, Південна Корея, Тайвань та Гана) “перебувають 
на шляху до перетворень в успішні та добре функціонуючі демократії чи, 
принаймні, домоглися прогресу у демократизації і зберігають позитивну 
динаміку в цьому процесі” (станом на сьогодні до цих країн також до-
цільно зачислити з європейських посткомуністичних країн Хорватію, 
яка завершила свою інтеграцію до ЄС)1.

Більшість аргументів противників демократичного режиму розви-
тку пов’язана з перерозподілом доходів, що викликає розширення участі 
громадян у політичних процесах. У демократичному суспільстві більшість 
політичних рішень приймається простою більшістю голосів, що озна-
чає фактичну владу медіанного (чи серединного) виборця. Головна для 
теорії суспільного вибору теорема про медіанного виборця звучить так: 

1  Саме у цьому ракурсі Ф. Закарія пише про виникнення феномена “ілліберальних/
неліберальних демократій”, тобто країн, в яких проведення змагальних виборів поса-
довців почалось раніше, ніж виник правопорядок. Специфіка цього твердження полягає 
у зазначеному в попередніх розділах підході до трактування інституційних параметрів 
демократії. Демократичний режим з сильними інститутами (виборні органи гарантують 
громадянські свободи, в тім числі й свободу від державного свавілля) називається не 
лише демократією, а ліберальною демократією, причому слово “ліберальний” у слово-
сполученні не менш важливе, ніж слово “демократія”. Лібералізм означає гарантованість 
прав особистості, зокрема, права власності та виконання контрактів, права кредиторів 
та боржників, права на захист життя та гідності особистості і на справедливий судовий 
розгляд. Демократію додає до цих прав ще кілька атрибутів: право на свободу слова і 
друку, право обирати та бути обраним. Більшість країн Західної та Центральної Європи 
спочатку лібералізувались, потім демократизувались. Ідентична логіка властива також 
для більшості економічно розвинених країн Східної Азії. Натомість країни Латинської 
Америки та Африки спершу демократизувались, а потім почали лібералізуватись. Для 
економіки демократія без лібералізму, без ефективних інститутів, які гарантують права 
економічних агентів, є не надто сприятливим середовищем. Річ у тім, що Латинська 
Америка й Африка в післявоєнний період здали позиції у світовій економіці, відставши 
за темпами зростання ВВП на душу населення від країн-лідерів. У цей період відбулося 
становлення так званих ілліберальних демократій як масового політичного феномена 
(головно у Латинській Америці й Африці, а також в інших регіонах, наприклад, в 
Індії). Це демократичні режими, які не мають ефективних інститутів захисту лібераль-
них прав. У 90–х роках ХХ ст. до таких режимів додалися пострадянські республіки 
і країни Південно-Східної Європи зі схожими наслідками для економічного розвитку. 
Власне кажучи, більшість країн Латинської Америки вже близька до створення ефек-
тивних інститутів, судячи, наприклад, по індексу довіри до органів державної влади. 
А от Африка та СНД поки що дуже далекі від таких процесів. У 90–х роках ХХ ст. 
вони продовжували віддалятися від західних країн за рівнем розвитку (ВВП на душу 
населення) і, схоже, ця тенденція збережеться доти, доки не будуть створені ефективні 
інститути, здатні перетворити ілліберальні демократії в ліберальні [661].
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“Суспільний вибір – вибір медіанного виборця у тому випадку, якщо 
рішення приймають за правилом простої більшості”. Це означає, що 
чим бідніший медіанний виборець, тим більший попит він маніфестує 
стосовно перерозподілу в суспільстві доходів від багатих до бідних. Цей 
перерозподіл негативно впливає на економічне зростання й економіч-
ний розвиток загалом. Чим багатший індивід, тим вища його гранична 
схильність до заощаджень (частка заощаджень у доходах), а тому нижчий 
суспільний сукупний розмір заощаджень (рівень акумуляції капіталу). 
Внаслідок цього нижчий рівень інвестицій і темп економічного зростання. 
Зазначена позиція проти рівномірного розподілу доходів у суспільстві 
належить Н. Калдору. За словами К. де Швайніца, якщо профспілки та 
ліві партії “успішно контролюють більшу частку національного доходу 
та обмежують свободу дій підприємців, вони можуть зменшити віддачу 
від інвестицій настільки, що економічне зростання стане неможливим”. 
Чим бідніший медіанний виборець у демократичному суспільстві, тим 
більшою є ймовірність багатих членів суспільства до експропріації. Від-
повідно, тим менше стимулів в економічних агентів до інвестицій. Немає 
сенсу інвестувати у власність, яка в будь-який момент часу може бути 
відібрана, причому абсолютно легальним шляхом [361]. Чим бідніший 
медіанний виборець, тим більший попит він становить щодо перерозпо-
ділу ресурсів, тим вищий рівень оподаткування. Чимало застосовуваних 
податків призводять до збільшення цін на товари та послуги, що спри-
чиняє зменшення попиту та, відповідно, зменшення суспільного вироб-
ництва й добробуту суспільства [587]. Більшість емпіричних досліджень 
впливу демократії на розподіл доходів у суспільстві підтверджує те, що 
вона дійсно скорочує нерівність у розподілі доходів [603]. Між цими дво-
ма змінними зв’язок може бути і складнішим. Наприклад, Р. Реувені 
та К. Лі окреслюють вплив на рівень майнової нерівності в суспільстві 
політичних інститутів демократії і відкритості зовнішньої торгівлі, адже 
розвиток демократії іманентно приводить до зменшення нерівності, а та-
кож сприяє відкритості зовнішньої торгівлі та притоку прямих іноземних 
інвестицій. Проте вплив двох останніх чинників на розподіл доходів у 
суспільстві не настільки однозначний [596]. Натомість, в автократіях є 
можливість штучно лімітувати зарплату найманих працівників. Це може 
відбуватись безпосередньо, внаслідок застосування додаткових податків 
для підприємців, що негативно позначається на рівноважному рівні за-
робітної плати.

Причинами такої політики можуть бути як бажання провести з міні-
мальними витратами індустріалізацію/модернізацію економіки (у цьому 
випадку автократія фактично змушує найманих працівників інвестувати 
в індустріалізацію/модернізацію), так і бажання мінімізувати витрати 
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підприємств, що перебувають у його власності. З цього приводу дослі-
дження Д. Родріка демонструє, що розвиток демократичних інститутів 
збільшує середню заробітну плату в промисловості, тоді як повернення 
до автократії (авторитаризму/тоталітаризму) зменшує її [598]. 

Дослідження також демонструють, що демократія менш економічно 
ефективна порівняно з автократією, адже демократична держава більшою 
мірою піддається впливу різних “розподільних коаліцій”, зацікавлених 
не в максимізації суспільного багатства, а в збільшенні власної частки 
[617]. Інакше кажучи, демократія більше за автократію схильна до тис-
ку з боку груп спеціальних інтересів. Саме з цього приводу у науковцій 
розвідці Дж. Г. Ламбсдорффа переконливо аргументовано, що втрати 
суспільного добробуту від корупції вищі, ніж втрати від легального, не 
пов’язаного з порушенням законодавства, пошуку ренти. Емпіричний 
аналіз зв’язку між корупцією, демократією й економічним зростанням 
продемонстровано в доробках К. Друрі, Дж. Крікхауса та М. Луцтіга 
[441]. Вчені на основі аналізу часових рядів у 100 країнах з 1982 до 
1997 рр. зробили висновок про те, що корупція не впливає на економіч-
не зростання у демократичних країнах, проте є серйозною перешкодою 
для зростання економіки в автократичних (недемократичних) країнах.

Часто перешкодою економічного зростання у демократичних режимах 
є той принцип, що державну владу (в тім числі виконавчу, на якій зосе-
реджено переважну більшість функцій економічного характеру) тут оби-
рають раз на кілька років, тому в неї “короткий горизонт планування”. 
Іншими словами, часто позиціонується думка про те, що демократично 
обраним керівникам немає сенсу думати про майбутнє, яке настане після 
закінчення терміну їхніх повноважень, і вони реалізують економічну по-
літику, спрямовану на максимізацію добробуту суспільства в короткому 
періоді, але навряд сприяють довгостроковому економічному зростанню. 
Цю тезу частково підтверджує дослідження М. Гасіоровські, яке виразно 
показує, що для країн, які розвиваються як більш демократичні (інсти-
туційно та процесуально), характерний значно вищий рівень інфляції 
порівняно з менш демократичними країнами. Цей факт пояснено більшим 
рівнем бюджетного дефіциту і вищою заробітною платою у промисло-
вості в демократично розвинених країнах. Проте демократичні режими 
демонструють значно більшу, порівняно з автократичними режимами, 
здатність до виживання в кризових умовах: вони краще перебудовують-
ся, пристосовуються до мінливої кон’юнктури. Крім того, Г. Калягін 
[92] зазначає, що розвиток демократичних інститутів (розподіл влади, 
свобода преси, незалежність центрального банку тощо) є інтегрованим 
природним регулятором стійкості системи, що перешкоджає реалізації 
демократично обраною елітою “короткозорої” економічної політики.



530 Розділ 9

Дуже часто в умовах слабких (неконсолідованих) демократій базові 
інститути демократії, зокрема політичні партії, які змагаються за по-
літичну владу, проводять непопулярні, але ефективні у довгостроковому 
плані заходи, а також чітко озвучують свою позицію з багатьох питань 
під час виборчої кампанії. З урахуванням того, що аналогічно можуть 
діяти всі конкуруючі партії, у демократичних країнах можуть виникати 
так звані “зони бездіяльності” – актуальні для суспільства проблеми, не 
озвучені провідними політичними силами та, відповідно, ніяк не вирішу-
ються. Цей парадокс вперше описано у працях П. Ховвіта та Р. Вінтробе. 
На думку вчених, саме поява такої зони бездіяльності у Веймарській 
республіці в кінці 20–х років ХХ ст. привела до влади А. Гітлера.

Висновуючи, варто зазначити, що демократичні політичні режими 
демонструють, по-перше, менший розкид у темпах економічного зрос-
тання, тобто дисперсія темпів зростання демократій значно нижча, ніж 
автократій; по-друге, для демократичних режимів властива більша, по-
рівняно з автократичними режимами, стійкість основних макроеконо-
мічних показників. Іншими словами, демократії краще справляються 
з короткостроковими економічними шоками та демонструють стійке 
довгострокове зростання [365, 593, 601, 602]. На думку Г. Калягіна, є 
декілька причин того, чому демократичні режими в ракурсі економічного 
зростання є більш стабільними. 
1. Усі люди володіють різними здібностями, в тім числі стосовно отри-

мання та обробки інформації, необхідної для прийняття правильних 
та нагальних рішень. Оскільки державні рішення у демократіях при-
ймають колегіально, то ці політичні режими (за “законом великих 
чисел”) менше залежать від індивідуальних якостей лідерів та керів-
ників (президентів чи прем’єр-міністрів). Тобто для демократичних 
режимів властива менша ймовірність прийняття як катастрофічно 
помилкових, так і геніальних рішень порівняно з автократичними 
режимами, у яких рішення приймає фактично одна людина або ж 
один центр політичного/владного впливу (автократ). Автократ з 
відносно великою ймовірністю може прийняти як найкраще, так і 
найгірше з можливих рішень, що відображається у нестабільності та 
великій дисперсії показників економічного розвитку автократичних 
режимів. У цьому ракурсі потрібно звернути увагу на ще одну важли-
ву обставину. Якщо автократ і захоче перекласти частину рішень на 
своїх чиновників, то вони не захочуть брати відповідальність на себе 
та будуть намагатися всіляко ухилитись від участі у прийнятті таких 
державних рішень. Безліч підтверджень цього факту можна знайти 
у розвідці П. Грегорі “Політична економія сталінізму”: сталінське 
політичне бюро по-різному намагалось ухилитися від необхідності 
приймати навіть не дуже важливі рішення без Й. Сталіна.
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2. Розподільні конфлікти можуть призводити до посилення негативно-
го впливу на економіку “зовнішніх шоків”. Іншими словами, якщо 
суспільство складається з множини груп із різними (іноді прямо 
протилежними) інтересами, тоді екзогенні економічні потрясіння, 
наприклад, фінансові кризи чи кризи зовнішньої торгівлі, можуть 
приводити до збільшення розподільної активності цих груп. Прак-
тично йдеться про так звану “проблему безбілетника”: замість того, 
щоб піклуватися про загальне благо – вихід з кризи та пом’якшенні 
його наслідків, – розподільні коаліції будуть прагнути вирішити про-
блему лише для себе за допомогою інтересів інших груп. Для того, 
щоб цього не трапилось, потрібно, щоб у суспільства були розвинені 
інститути вирішення розподільних конфліктів. Ці інститути зазви-
чай сформовано у демократичних режимах (головною особливістю 
яких є численні представницькі органи), проте їх немає в автокра-
тичних режимах. Тому автократії більше залежні від зовнішніх 
потрясінь.

3. Демократичні суспільства володіють ефективним інструментом ви-
правлення помилок, допущених в економічній політиці. Демокра-
тичні правителі, які допустили економічні потрясіння, можуть бути 
відсторонені від влади з відносно невеликими витратами для сус-
пільства і громадян. Натомість для відсторонення від влади лідерів 
і керівників автократичних режимів, зазвичай, потрібні більші ви-
трати – революції або державні перевороти. Ця обставина (висока 
ймовірність відсторонення від влади у разі виникнення кризи) спо-
нукає демократичних правителів проводити обережнішу, порівняно 
з автократами, економічну політику. Крім того, переважна більшість 
індивідів, як відомо, не схильні до ризику. Тому авантюрні дії в 
економіці, які навіть не призводять до негативних наслідків, для 
них – антиблаго. Відповідно, ймовірність позбутися влади у демо-
кратичних режимах, схильних до економічних авантюр, вища, ніж 
у більш обережних демократичних режимах.

9.3. Параметри економічного розвитку  
автократичних політичних режимів

Як зазначено у попередніх розділах і параграфах, автократичний 
політичний режим не завжди трактують як “катастрофу” в економічних 
категоріях. Натомість протягом усієї історії завжди простежувався ріст 
і розвиток самодержавних систем правління. Наприклад, британська 
промислова революція передувала введенню вільних та справедливих 
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масових виборів. Теперішній Китай також є прикладом з захоплюючими 
показниками зростання в умовах недемократичного політичного режиму. 
Проте не всі автократичні режими демонструють економічне зростання, а 
тільки деякі. Це є причиною виокремлення різних сценаріїв і механізмів 
розвитку автократій із економетричного погляду, наприклад, економічно 
“хороших” або ж економічно “поганих” автократій. Показником якості 
політичного режиму у цьому випадку є ефективність урядування (по-
рівняно з різними автократіями, а також різними демократіями). Ваго-
ме таке зауваження: успішні автократичні режими здатні генерувати 
механізми відповідальності за умов відсутності відкритого (на підставі 
змагальності) способу формування політичної/владної еліти. Проблема 
стосується співвідношення політичного вибору (або вибору режиму) та 
формату діяльності інститутів (їхньої ефективності). Зв’язок демократій 
та їхнього розвитку більш апробований, ніж кореляція автократій і па-
раметрів економічного розвитку останніх (про це йшлось у попередньому 
параграфі). 

У цьому контексті цікаву модель (побудовану на ролі виборів) за-
пропонували Д. Асемоглу та Дж. Робінсон. Вони, на основі окреслення 
виборів як детермінанти патернів представництва (коли групи громадян 
мають повноваження здійснювати політичну владу), апелюють до двох 
варіантів розгортання подій із приводу того, хто контролює органи вла-
ди. Внаслідок цього автократію вчені окреслили як диктатуру багатих 
людей, а демократію – як диктатуру бідних людей і середнього класу. 
Очевидно, що розподіл прибутків є вищим в умовах саме демократій, а 
не автократій. 

Іншу модель (також побудовану на ролі виборів) запропонували  
Б. Буено де Мескіта, Дж. Морров, Р. Сіверсон та А. Сміт [555]. Вони, на 
основі окреслення виборів, як інструменту примусу на політиків з при-
воду відповідальності, створили логічну модель відповідальності, застосо-
вану щодо недемократичних політичних режимів. За їхніми очікуваними 
результатами (зокрема й на підставі урядових витрат) очевидно, що чим 
більшим є електорат, підтримка якого є обов’язковою для того, щоб 
система влади залишалась незмінною, тим вищим є рівень суспільних 
благ, забезпечуваний цією системою влади. Сам факт виборності влади 
(навіть попри значні та системні порушення) потребує підтримки на ко-
ристь системи влади великої кількості громадян. Саме у цьому контексті 
автократія іманентно зменшує рівномірність поділу суспільних благ. Так 
феномен виборів має сутнісний вплив на окреслення типу політичного 
режиму, оскільки факт виборів не є простим та одностороннім. Вибори 
відрізняються від того, хто може голосувати, за кого можна голосувати, 
залежно від того, наскільки відкритим є доступ до таких інститутів, як 
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ЗМІ тощо. Фактично у такому випадку відбувається апелювання стосовно 
різних методологічних аспектів виокремлення типологій і класифікацій 
політичних режимів сучасності (що було зроблено в попередніх розділах). 
У цьому ракурсі треба розуміти, що автократія та демократія – системи 
взаємозв’язків між інститутами та в межах інститутів. Але ці інститути 
по-різному між собою співпрацюють.

Економетрія автократичних режимів зазвичай ґрунтується на ідеї 
про те, що різні економічні показники автократій корелюються з про-
цесами, під час яких той чи інший автократ (як центр владного впливу) 
максимізує “приватне споживання” з метою збільшити ймовірність 
залишитись при владі. У цьому ракурсі відомою є так звана “стаціо-
нарна бандитська теорія диктатури”, окреслена Р. Берроу [378] та 
М. Олсоном [549]. Теорія стверджує, що якщо диктатор планує зали-[549]. Теорія стверджує, що якщо диктатор планує зали-. Теорія стверджує, що якщо диктатор планує зали-
шатися при владі впродовж тривалого періоду часу, то у нього є стимул 
для сприяння економічному розвитку, тому що він буде збільшувати 
своє “приватне споживання” за допомогою збільшення податкових над-
ходжень унаслідок економічного зростання в системі загалом. Цей 
механізм трактування економічного зростання у деяких автократіях 
часто застосовують як провідний у теоретико-методологічному плані 
[350], проте він не єдиний. Друга група теорій строго не інтерпретує 
необхідності автократом мати особисту політичну вигоду від вибору 
економічного курсу на забезпечення в країні добробуту. Тим не менше, 
практика чітко демонструє, що успішніші (в контексті економічного 
зростання) ті автократії, де правлячі групи громадян (автократичний 
центр) надійно забезпечені ймовірністю подальшого перебування при 
владі. Тому цілком зрозуміло, що найчастіше автократичні режими є 
економічно ефективними за умови, що вони політично стабільні. 

Безумовно, найцікавішим виявляється взаємозв’язок між політич-
ним курсом на зміцнення добробуту та ймовірністю виживання авто-
кратичного центру впливу (по суті, стабільності автократії). Х. Гроссман 
та С. Дж. Нох, а також Дж. Оверленд, К. Сімонс та М. Спагат [582] 
зазначають, що виживання диктатора ймовірніше у разі, коли він по-
зитивно впливає на запровадження економічної політики добробуту. 
Вчені додатково зазначають, що ймовірність виживання значною мі-
рою залежить від неекономічних акторів. У цьому ракурсі успішними 
є необов’язково автократії, у яких виживання диктаторів відбувається 
на підставі економічних чинників. Отже, шанси на виживання дикта-
тора збільшуються на основі збільшення рівня накопичення капіталу. 
Як наслідок, автократії з низьким рівнем початкового капіталу менш 
економічно ефективні, аніж автократії з високим рівнем початкового 
капіталу, адже диктатора буде усунуто від влади в будь-якому випадку, 
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коли він буде спроможний отримати вигоду зі збільшення податкових 
надходжень завдяки економічному зростанню. Саме тому Д. Асемоглу 
та Дж. Робінсон роблять висновок, що політика зміцнення добробуту 
безпосередньо зменшує перспективи виживання диктатора, збільшуючи 
шанси на виживання унаслідок конкуренції за владу із претендентом на 
посаду. Тому успішні автократи – ті, хто у безпеці, чи ті, які стикаються 
з жорсткою конкуренцією з боку претендентів за владу. Втім, особливе 
значення у контексті автократій мають інституційні параметри режиму 
як такого. Автократія з сильним селекторатом (термін “селекторат” 
вживають у негативному значенні стосовно електорату, який забезпечує 
обрання автократа в електоральних автократіях) має деякі спільні риси 
з феноменом “узгодженої сильної держави” [355]. Саме на такій основі 
забезпечується відповідальність лідерів за відсутності демократичних 
виборів (а не виборів, як фікції).

У зазначеному випадку дуже цікаво те, що економетрична наукова 
література не може роз’яснити того, чому автократи, які забезпечують 
слабкий економічний розвиток, інколи перебувають при владі впродовж 
досить значних періодів часу (як, наприклад, Мобуту Сесе Секо – пре-
зидент Заїру в 1965–1997 рр.). Д. Асемоглу, Дж. Робінсон та Т. Вердіер 
[353] спробували розвинути теорію, суть якої у тому, що автократи мо-
жуть загострювати проблеми колективних дій, охоплених участю лідерів 
у вигнанні шляхом підкупу прихильників і покарань змовників. Це озна-
чає, що політична автократія позиціонується як “бідний економічний 
режим” лише у тому випадку, коли достаток чи надмірність природних 
ресурсів і зовнішньої допомоги дають змогу диктаторам підкупити “клю-
чові групи людей”. Дж. Педро-і-Міквел [583] запропонував альтернатив-
ний підхід до пояснення аналізованої ситуації, за яким лише правляча 
група громадян може замінити лідера; за яким тоді, коли є зміна лідера, 
виникає шанс громадян за межами правлячої групи отримати владу. 
Відповідно, автократи експропріюють громадян за межами правлячої 
групи, але правляча група не може замінити неефективних автократів 
через страх втратити владу, саме тому експропріюється новим керівни-
цтвом. Все це означає, що при владі дуже тривало можуть залишатись 
автократії з ефективним і неефективним способом урядування.

Зазначений ракурс потребує перевірки в умовах “складеного” (не 
“унітарного”) трактування автократичних політичних режимів. Річ у 
тім, що в інституційному контексті автократії комбінують елементи своєї 
внутрішньої організації. З одного боку, Г. Єгоров і К. Сонін [443], а та-
кож А. Дебс досліджують стимули автократів тримати у своїх урядових 
кабінетах (чи в органах влади) некомпетентних міністрів (чи держав-
них службовців). З іншого, – Д. Асемоглу, Д. Тіччі та А. Віндігні [351] 
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окреслюють те, чому багаті члени автократичної країни готові надати 
підтримку “роздутій бюрократії”. Р. Маєрсон та М. Сволік з цього приводу 
досліджують, які умови впливають на те, що автократ шукає підтримку 
серед членів політичної еліти, а не завжди створює/інституціоналізує 
персональне правління. Г. Єгоров, С. Гурієв та К. Сонін досліджують 
мотиви автократичного центру до обмеження свободи ЗМІ. Запропоновані 
розвідки розглядають автократії як системи ендогенних структур, на 
які вирішально впливають внутрішні елементи. 

Це вилилось у класифікаційні схеми автократичних режимів на осно-
ві параметрів економічного розвитку. Найпершими їх авторами потрібно 
вважати Р. Вінтробе та А. Діксіта, які виокремлюють “доброзичливі” та 
“хижацькі” автократії. Соціологічні трактування автократій (це пере-
важно властиво дослідженням політичних режимів) впродовж значного 
часу не вникали в ракурс інституційної гетерогенності автократій. Однак 
згодом, як зазначено в попередніх розділах, політична соціологія пред-
ставила чимало класифікаційних схем автократичних режимів. Йдеться 
про тоталітаризм, однопартійні системи, бюрократичний авторитаризм, 
султанізм, неопатримоніалізм, “держави рантьє”, змагальний автори-
таризм тощо. Це також поділ авторитаризму на персоналістський, вій-
ськовий, однопартійний (Б. Геддес), спроби синтезу політичної соціології 
та політичної економії автократій. Їх помічаємо у доробках С. Хабера, 
який намагається запропонувати “уніфіковану” класифікацію автократій, 
виділяючи ці три типи авторитаризму на підставі того, як автократи за-
лишаються при владі: терористична автократія, кооптаційна автократія 
та автократія організаційного розповсюдження. Тим не менше, їх вкрай 
складно піддавати статистичному аналізу, особливо в ракурсі замірів 
показників економічного розвитку. Перші доробки у цьому напрямі зро-
блено Дж. Ганді й А. Пшеворські [462], які спробували “прив’язати” кла-
сичну теорію автократичних режимів до кількісних емпіричних даних.

У цьому контексті особливо цікавою є та наукова література, яка 
стосується проблематики “держави розвитку” (англ. developmental 
state). Річ у тім, що інколи автократичні держави позиціонуються як 
структури інституцій, на підставі яких забезпечується колосальне еко-
номічне зростання. У межах цього напряму потрібно виокремлювати дві 
контраверсійні групи інституційних рис розуміння економічного успіху:  
1) автономія держави; 2) обмеження “хижацької” поведінки держави. 
Дві риси успішно можуть співіснувати в умовах автократій: держава є 
автономною в автократіях лише у ракурсі опозиційних груп, у той час, 
як панівні/владні групи дисциплінують державу у напрямі уникнення 
“хижацької” поведінки. Саме у цьому контексті помічено триваючі до-
тепер суперечки вибору на користь економічного зростання у демокра-
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тіях або автократіях. Як було зазначено, така логіка досить нечітка та 
неочевидна у контексті ідей та подій на початку 90–х років ХХ ст. Вона 
успішніша в контексті економетричної перевірки стійкості демократій 
і покращення показників економічного зростання у 2000 роках або ж 
взагалі у зрізі передбачення ймовірного економічного зростання у май-
бутньому [600]. Натомість є доробки, які демонструють, що економічне 
зростання найбільш ефективне у випадку різкого переходу від автократії 
до демократії (у разі краху автократії) [511] чи поступового розвитку в 
межах демократичного режиму. Тим не менше, чимало емпіричних да-
них доводить, що за деякими показниками автократії не відрізняються 
від демократій, але інколи їх навіть випереджають.

Автократія – це гетерогенна категорія. Це означає, що автократії 
бувають різними. Відрізняються і показники економічного розвитку 
різних автократій. З цього приводу одні з перших висновків пропонує  
Дж. Ганді. Дослідниця зазначає, що автократії з органами законодавчої 
влади і партіями економічно успішніші та розвиненіші, аніж автократії 
без них. У перших простежуємо витрати на соціальні питання, а в других –  
на військові. Інституціоналізована участь опозиції у політичному процесі 
запобігає факту експропріювання автократом своєї волі. Внаслідок цього 
слабшає страх правлячої групи втратити владу. Можна зробити висновок 
про те, що ефективна розподільна й економічна політика залежить від 
міжінституційних перевірок, стримувань і противаг (в демократичних 
і в автократичних параметрах) та від групової ідентичності політиків.

Це аргументовано свідчить, що автократії можуть бути економічно 
успішними, хоча й економічно відрізняються між собою (приміром, 
у Китаї та окремих країнах Африки). Про це емпірично свідчить до-
слідження Т. Беслі та М. Кудаматсу [384] (з приводу чинних сьогодні 
автократичних режимів світу) “Змушуючи автократії працювати”. Ця 
емпірична розвідка опирається на низку дефініцій та зауважень. Вона 
ґрунтується на визначенні автократії як політичного режиму, який 
комбінує такі характеристики: 1) відсутність регульованої змагальності 
за те, щоб здійснювати владу; 2) ступінь обмеження виконавчої влади у 
прийнятті розподільних політичних рішень (які несуть користь грома-
дянам); 3) частка селекторату між громадянами, які наділені виборчими 
правами; 4) спосіб здійснення влади громадянами, які наділені виборчими 
правами. Для перевірки поставлених маркерів дослідники використали 
проект “Політія IV” (станом на 2004 р.), проте дещо модифіковано шкалу 
оцінювання (ініціально проект розглянуто в попередніх розділах): авто-
кратії визначили усі країни з негативним чи від’ємним індексом полі-
тії. Для виокремлення гетерогенних сценаріїв автократій до уваги було 
взято зміни (у роках) патернів здійснення влади: метод рекрутування 
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вищої виконавчої влади, обмеження вищої виконавчої влади, політичну 
участь (що відповідає характеристикам автократій, які запропоновано 
вище). Після цього перевірено чи можуть автократії бути ефективними 
за різними показниками. Приміром, прораховано вплив автократичного 
політичного режиму на економічне зростання. Економічне зростання 
(ЕЗ) розраховано за формулою:

st
YY

ЕЗ st

−−
−

= −

1
lnln 1  ,                              (9.1)

де s – рік, у якому починається автократичний режим; t – рік, у якому 
закінчується автократичний режим; Y – реальний ВВП на душу на-реальний ВВП на душу на-
селення. Отримані результати зіставлені з розрахунками економічного 
зростання усіх політичних режимів світу. Якщо автократії демонстру-
ють більший показник, то це означає, що економічно вони успішні. 
Таблиця демонструє перелік успішних автократій (за умови приросту 
ВВП) станом на 2004 р. (табл. 9.3).

Таблиця 9.3
Приклади економічного зростання автократій (до 2004 р.)

Країна (період, рр.)
Щорічний 
приріст 
ВВП, %

Країна (період, рр.)
Щорічний 
приріст 
ВВП, %

Екватор. Гвінея (1996–2004) 28,04 Польща (1947–1980) 5,76
Руанда (1994–2000) 12,56 Португалія (1930–1974) 5,75
Габон (1960–1968) 8,59 Того (1960–1967) 5,68
Білорусь (1996–2004) 8,15 Південна Корея (1973–1981) 5,50
Ліберія (1997–2003) 7,94 Таїланд (1958–1968) 5,34
Китай (1976–2004) 7,87 Венесуела (1941–1958) 4,93
Греція (1967–1974) 7,85 Сінгапур (1965–2004) 4,80
Еквадор (1972–1979) 7,73 Індонезія (1967–1998) 4,56
Румунія (1948–1977) 7,63 В’єтнам (1976–2004) 4,47
Південна Корея (1981–1987) 7,23 Бутан (1953–2004) 4,28
Азербайджан (1998–2004) 7,15 Китай (1969–1975) 4,04
Тайвань (1975–1987) 6,81 Іран (1955–1979) 4,01
Нігер (1974–1981) 6,27 Туніс (1971–1981) 3,86
Ірак (1968–1979) 6,17 Сирія (1963–1970) 3,82
Тайвань (1949–1975) 5,98 Північна Корея (1966–2004) 3,75
Бразилія (1965–1974) 5,89 Перу (1950–1956) 3,73
Іспанія (1939–1975) 5,77 Пакистан (1977–1985) 3,70

Однак показники економічного зростання – це тільки одна сторона 
медалі економічної успішності політичних режимів. Інша закладена по-
казниками людського розвитку (щорічно публікують під егідою Світового 
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банку як “індикатори світового розвитку”), який розраховано за такою 
формулою:

tttt YYH εγβα +++= 2)(  ,                       (9.2)

де Ht – життєві очікування при народженні в період t; Y – реальний ВВП 
на душу населення. Формулу застосовано для оцінювання очікувань із 
приводу рівня охорони здоров’я та рівня освіти (табл. 9.4 та 9.5).

Таблиця 9.4
Приклади людського розвитку в автократіях за показниками очікувань 

з приводу охорони здоров’я (до 2004 р.)

Країна (період, рр.)
Життєві 

очікування
Країна (період, рр.)

Життєві 
очікування

Куба (1961–1976) 17,48 Йорданія (1992–2004) 9,67
Румунія (1948–1977) 17,48 Марокко (1998–2004) 8,73
Тайвань (1949–1975) 16,34 Парагвай (1967–1989) 8,49
Китай (1969–1976) 13,89 Киргизстан (1991–2004) 8,09
Польща (1947–1980) 12,68 Греція (1967–1974) 7,88
Китай (1976–2004) 12,43 Південна Корея (1973–1981) 7,80
Парагвай (1954–1967) 12,28 Чилі (1973–1981) 7,67
Сирія (1970–2000) 11,89 Узбекистан (1991–2004) 7,58
Азербайджан (1998–2004) 11,83 Іспанія (1939–1975) 6,80
В’єтнам (1976–2004) 11,49 Марокко (1992–1998) 6,79
Північна Корея (1966–2004) 11,35 Сирія (1963–1970) 6,39
Куба (1977–2004) 11,22 Португалія (1930–1974) 6,15
Панама (1969–1978) 11,03 Туніс (1987–1993) 6,08
Таїланд (1958–1968) 10,69 Алжир (1995–2004) 6,00
Тайвань (1975–1987) 10,08 Ірак (1979–2003) 5,85

Зіставляючи між собою показники окремих кореляцій успішності 
автократій, Т. Беслі та М. Кудаматсу формулюють загальний “індекс 
успішності” автократій, що ґрунтується на синтезі показників еконо-
мічного зростання, рівня охорони здоров’я та освіти (до 2004 р.). Серед 
найбільш успішних автократій виокремлено тільки дванадцять випадків 
(де не менше 2/3 показників є успішними та надійними): три у Пів-
денній Європі – Греція (1967–1974), Португалія (1930–1974), Іспанія 
(1939–1975); чотири комуністичні сценарії – Китай (1976–2004), Куба 
(1961–1976), Польща (1947–1980) та Румунія (1948–1977); п’ять військо-
вих типів автократій у Латинській Америці та Східній Азії – Бразилія 
(1965–1974), Чилі (1973–1981), Панама (1969–1978), Південна Корея 
(1973–1981) і Таїланд (1958–1968).
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Таблиця 9.5
Приклади людського розвитку в автократіях за показниками очікувань 

з приводу рівня освіти (до 2004 р.)

Країна (період, рр.)
Життєві 

очікування
Країна (період, рр.)

Життєві 
очікування

Екватор. Гвінея (1969–1993) 81,55 Лаос (1975–2004) 27,62
Конго (1963–1979) 57,44 Екватор. Гвінея (1996–2004) 26,74
Конго (1979–1991) 50,68 Мексика (1930–1977) 25,41
Куба (1961–1976) 48,13 Південна Корея (1973–1981) 24,98
Бразилія (1965–1974) 42,25 Еквадор (1972–1979) 24,60
Уганда (1996–2004) 40,87 Габон (1991–2004) 24,52
Китай (1969–1976) 38,01 Домінік. респ. (1966–1978) 24,41
Румунія (1948–1977) 34,27 Мексика (1977–1988) 23,96
Мадагаскар (1975–1991) 32,39 Зімбабве (1987–2000) 23,77
Монголія (1952–1990) 31,72 Туніс (1981–1987) 23,77
Китай (1976–2004) 30,98 Індонезія (1967–1998) 23,64
Панама (1969–1978) 29,78 Чилі (1973–1981) 23,15
Іспанія (1939–1975) 29,58 Того (1993–2004) 22,77
Лесото (1973–1986) 29,40 Парагвай (1967–1989) 22,29
Перу (1968–1976) 28,87 В’єтнам (1976–2004) 22,13
Філіппіни (1972–1981) 28,59 Камерун (1966–1972) 21,82
Того (1979–1991) 28,12 Сирія (1970–2000) 21,03

Застосовуючи альтернативні розрахунки, проте беручи до уваги кла-
сифікації політичних режимів А. Пшеворські, М. Альвареза, Х. А. Чей-
буба та Ф. Лімонгі, окреслено дещо інші результуючі висновки. Потрібно 
наголошувати на тому, що дослідники виокремлюють два типи політич-
них режимів – демократії та автократії. Політичний режим – це період, 
впродовж якого виконуватимуться в ідентичному порядку три аспекти 
функціонування політичних інститутів: 1) спосіб обрання вищих орга-
нів виконавчої влади (прямий, непрямий, не через всенародні вибори);  
2) спосіб обрання органів законодавчої влади (через всенародні вибори, без 
обрання, немає таких органів влади); 3) кількість легальних політичних 
партій (жодної, одна, більше, ніж одна). Тому демократія – це сценарій, 
коли виконують усі перелічені нижче вимоги: 1) вищу виконавчу владу 
обирають прямо чи непрямо; 2) вищу законодавчу владу обирають через 
всенародні вибори; 3) існує більше однієї легальної партії; 4) чинна вища 
виконавча влада не імплементує ідей непартійного чи однопартійного 
домінування/правління або неконституційного захоплення функцій за-
конодавчої влади; 5) існує партійна конфігурація чергування при владі 
винятково через вибори. Непоєднання зазначених вимог – підстава ви-
окремлення автократії (невиокремлення демократії). Оскільки всі дані, 
зібрані А. Пшеворські, М. Альварезом, Х. А. Чейбубом та Ф. Лімонгі, 
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стосуються подій до 1990 р., нижче перелічено успішні (в економічних 
показниках) історичні зразки автократій1 (успішним зразком автократії 
є поєднання приросту ВВП і високих життєвих очікувань хоча б у сфе-
рах охорони здоров’я чи освіти): Ботсвана (1966–1990), Південна Корея 
(1973–1980), Південна Корея (1963–1972), Ірак (1963–1980), Тайвань 
(1952–1990), Румунія (1961–1990), Китай (1961–1990), Таїланд (1957–
1969), Панама (1978–1984), Малайзія (1971–1990), Індонезія (1971–1990), 
Лесото (1970–1984), Філіппіни (1972–1978), Сирія (1963–1970), Панама 
(1969–1978). Цікавий випадок становить Того (1979–1990), де попри не-
гативну динаміку економічного зростання (у ВВП) забезпечено високий 
рівень охорони здоров’я та освіти (детально див. Додаток Б).

Статистично оцінивши різні параметри успішних автократій, одер-
жано такі висновки: 1) кількісно економічно успішним автократіям 
властивий або виборний, або невиборний спосіб формування вищих ор-
ганів виконавчої влади; 2) кількісно економічно успішним автократіям 
властивий виборний спосіб формування вищих органів законодавчої 
влади (у невеликій кількості країн, які аналізовані, відсутніми вияви-
лись легіслатури); 3) кількість легалізованих партій у системі не позна-
чається на економічній успішності автократій. Застосовуючи ідентичні 
розрахунки до менш ефективних автократій, отримано аналогічні ре-
зультати. Це свідчить, що політичні інститути не суттєво впливають на 
ефективність автократій, проте вони більш вагомі у контексті ефектив-
ності демократій (зазначено у попередньому параграфі). Це повною мірою 
не заперечує інституційного впливу політичних інститутів на процес 
економічного розвитку автократій. Річ у тім, що коли автократи більше 
обмежені інституційними параметрами функціонування режимів, тоді 
вони змушені виділяти більше ресурсів на суспільні блага, зокрема, на 
охорону здоров’я, освіту, зате менше на утримання збройних сил. Саме 
в цьому полягає специфіка економічного зростання автократій: воно не 
обов’язково відбувається на благо звичайних громадян, а дуже часто на 
користь державницьких інтересів.

Це відображено в атрибутах модифікації інституційних правил функ-
ціонування деяких автократичних режимів – особливо тих, в яких існує 
загроза збереження як владного впливу автократа, так і його життя. Як 
наслідок, відбувається деяка формальна політична лібералізація, проте 

1  Нові дослідження політичних режимів, які ґрунтуються на методології А. Пше-
ворські, М. Альвареза, Х. А. Чейбуба та Ф. Лімонгі, не забезпечують інформації з 
приводу окремішніх складників та аспектів діяльності політичних інститутів. Тому на 
цій основі не можна говорити про гетерогенність/класифікацію політичних режимів, 
у тім числі автократій.



 541Економетричні атрибути та детермінанти політичних режимів сучасності

на практиці режими не стають більше демократичними, вільними та 
поліархічними. Найбільше така практика властива для абсолютних мо-
нархій, де автократи (монархи) покладаються на різноманітні консульта-
тивні ради чи членів родини, внаслідок цього немовбито розосереджують 
повноваження у системі влади. Наприклад, 1992 р. в Катарі (еміраті, 
абсолютній монархії) емір Халіфа зробив суттєві перестановки в очолю-
ваному ним урядовому кабінеті, призначивши своїх синів міністрами 
оборони, фінансів і нафти, внутрішніх справ, економіки та торгівлі, свого 
внука – відповідальним за справи оборони, а племінників – міністрами 
охорони здоров’я та в справах ісламського світу. Схожа ситуація від-
булась в Омані, в якому Консультативна рада складалась тільки з еліт, 
запропонованих місцевими “сановниками”, і “людей цінної думки та спе-
ціального значення”. У військових автократіях також є дорадчі органи, 
які консультують із приводу призначення різних військовослужбовців 
на провідні владні посади. Тим не менше, влада переважно зосереджена 
у військовій хунті (приміром, Аргентина в 1976–1983 рр. та Чилі часів 
А. Піночета). 

Натомість, у громадянських диктатурах немає наперед створених 
інститутів та інституцій, на які автократ може опиратись, а також 
повинен формувати їх за власним задумом та логікою. Наприклад,  
В. Ленін у цьому випадку поступив так: декларував, що “тільки політична 
партія робітничого класу, тобто Комуністична партія, здатна об’єднати, 
навчити, організувати авангард пролетаріату та всі маси трудящих … 
керувати всією об’єднаною діяльністю пролетаріату, ведучи її політично і 
через маси трудящих. Без цього диктатура пролетаріату неможлива”. Як 
наслідок, політична партія режиму має вирішальне значення для авто-
кратій громадянського (невійськового) типу. Структури у межах партії 
використовують задля кооптації політичних супротивників. 

Загалом очевидно, що консультативні ради, хунти і політичні бюро є 
першими “інституціональними траншеями” автократичних політичних 
режимів (залежно від типу). Вони нейтралізують загрози в середині прав-
лячої еліти. Однак коли автократу (особі чи владному центру) потрібно 
кооптувати великі групи у суспільстві, то він звертається до “другої лінії 
оборони” – партій і законодавчих органів. Економічна успішність прояв-
ляється у випадку, коли результати кооптації позитивні. Загалом із при-
чин формування таких інститутів в автократіях потрібно виокремлювати: 
1) прагнення домогтись співпраці тих, над ким здійснюється про-

цес політичного управління. Навіть якщо автократичний центр діє 
тільки у власних інтересах або діє “по-хижацькому”, він все ж дає 
більше користі тоді, коли економіка функціонує в позитивному 
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(направленому на зростання) ключі, а країна у військовому плані 
є безпечною. Якщо автократія не може опиратись на експорт при-
родних ресурсів, вона змушена розвивати економічну співпрацю. 
Для цього автократичний режим повинен забезпечити стимули лю-
дей до виявлення їхніх особистих можливостей, праці, заощаджень 
тощо. Для того, щоб захистити свої кордони, принц, як зазначає  
Н. Макіавеллі, має перетворити селян у солдати, дати їм деякі права, 
бо в іншому випадку солдати виступлять проти нього. Саме тому 
мобілізація кооперації та економічний розвиток ймовірніші через 
творення специфічних інститутів;

2)  прагнення нейтралізувати загрозу повстання. Річ у тім, що різні 
соціальні групи можуть відмовитись співпрацювати з автократичним 
режимом, створивши для самого режиму чимало проблем. Тому якби 
не було жодних інститутів впливу, складніше було б вирішувати 
ймовірні сценарії спротиву автократичному центру з боку будь-яких 
сегментів соціального життя. Безумовно, можна вирішувати будь-які 
критичні загрози існування політичного режиму і військово – на 
підставі сили. Проте силовий вплив не завжди ефективний, а тим 
більше дорогий. З цього приводу Ф. Кардосо зазначає, що держава 
є досить сильною, щоб сконцентрувати свою увагу і репресивний 
апарат проти так званих диверсійних груп. Однак це не ефектив-
но, коли справа доходить до управління університетами або самою 
бюрократією. Внаслідок автократії інколи корисно покладатися на 
інші (інституційні) стратегії, які за собою спричиняють співпрацю 
та запобігають повстання.
У цьому контексті дуже вагоме значення мають такі категорії, як 

легалізована політична партія та орган законодавчої влади (парламент/
легіслатура). Якщо вони існують, майже завжди формується (хоча й лі-
мітований) “форум” для оголошення тих чи інших політичних переваг і 
можливого прийняття певних компромісів. Свого часу король Йорданії 
Хусейн запропонував “Братам-мусульманам” вплив на освітню і соці-
альну політику в обмін на співпрацю з політичним режимом. Польські 
комуністи неодноразово прагнули забезпечити співпрацю з деякими ка-
толицькими групами. Приміром, в інтерв’ю 1990 р. колишній перший 
секретар Польської об’єднаної робітничої (комуністичної) партії Е. Ґерек 
показав, що передбачалося введення у Сейм 25 % депутатів-католиків. 
Це, на думку комуністів, мало “розширити політичну базу влади”. На-
томість для опозиції участь у парламенті давала нагоду відстоювати свої 
інтереси та цінності в рамках автократичного режиму.
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9.4. Перехідні країни:  
економетричні наслідки розвитку політичних режимів 

Особливе місце в контексті кореляції політичних режимів сучасності 
та їхнього економічного розвитку мають перехідні/транзитні суспільства, 
на яких частково було звернуто увагу в окресленому ракурсі у попередніх 
розділах і параграфах. Проте на них варто зосередитись більш детально 
та безпосередньо, розуміючи, що вони можуть специфічно характеризу-
вати економетричну специфіку різних політичних режимів. У запропо-
нованому зрізі йтиметься про посткомуністичні перехідні суспільства на 
просторі колишнього Радянського Союзу, а також європейські країни, 
які були історично споріднені з Організацією Варшавського договору, їх 
трактували до кінця 80–х – початку 90–х років ХХ ст. як “соціалістичні 
країни”. Втім, потрібно застосовувати термін “перехідні суспільства” у 
широкому сенсі, розуміючи під ним політичну й економічну складові. 
Перехід/транзит, як одна з фаз розвитку політичного режиму (про це 
йшлось у першому розділі посібника), – це інтервальний перехід від 
одного політичного режиму до іншого. Особливістю цієї фази розвитку 
політичного режиму Г. О’Доннелл та Ф. Шміттер вважають те, що правила 
гри (формальні та/або неформальні) ще чітко не визначено. Транзит по-
чинається на підставі відкидання чи заперечення усталеного політичного 
режиму та частіше закінчується конструюванням нової стабільної конфі-
гурації правил, які описують виникнення нового політичного режиму (або 
ж позиціонування політичного режиму як такого у тій або іншій країні). 
Як наслідок, наприкінці 80–х – початку 90–х років ХХ ст. у більшості 
посткомуністичних країн транзит був асоційований із такими феноменами, 
як: 1) політична лібералізація, ініційована одночасно з економічними ре-
формами; 2) глибока та затяжна рецесія соціально-економічного розвитку. 
Саме тому й постає питання про те, що слугувало причиною економічних 
невдач відразу після розпаду СРСР і “соціалістичної” моделі розвитку. 
Одні вчені зазначають, що раннє/дострокове уведення демократії шкідливе 
для економічного зростання. Інші, – що успіхи економічного зростання 
у перехідних країнах пов’язані з силою авторитарних режимів, а не зі 
слабкістю демократичних. Річ у тім, що “сильна рука” потрібна, щоб 
відновити порядок й оживити економіку. З огляду на це, треба детально 
з’ясувати, яка кореляція політичних режимів та економічних параметрів 
їхнього розвитку у перехідних суспільствах.

Після того, як стався колапс комуністичних режимів у Східній Єв-
ропі та СРСР, вони були заміщені (принаймні на початковому етапі 
політичного транзиту) ідеєю демократії (хоча і в “мінімалістському” 
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розумінні). До 1993 р. (тобто за три роки транзиту) Чехія, Угорщина та 
Словенія досягли політичних та громадянських свобод на рівні зі Спо-
лученим Королівством, Францією та Німеччиною. Проте інші транзитні 
країни не демократизувались так швидко, хоча також виконали зна-
чний прогрес (графічно відображено на рис. 9.1). Наприклад, упродовж 
1989–1991 рр. середній показник демократії зріс від “0,26” до “0,57” бала 
за шкалою від “0” (“відсутність демократії”) до “1” (“повна демократія”) 
бала. Щоб об’єктивно продемонструвати ці цифри, наведемо приклад: 
середньостатистична країна з перехідною економікою перетворилась у 
ракурсі забезпеченості громадянських свобод і політичних прав за два 
роки з Ірану на Бразилію. Примітно, що на початку 90–х років ХХ ст. 
більшість посткомуністичних країн досягла успіху в підтримці принай-
мні помірного рівня демократії, незважаючи на нестабільні економічну 
та політичну системи.

Рис. 9.1. Еволюція демократії у транзитних посткомуністичних  
країнах Європи та Азії в 1989–2000 рр. (за даними проекту “Свобода у світі”)1

1  ЦЄ – Центральна Європа (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина, Словенія); 
БАЛТ – Балтійські країни (Естонія, Литва, Латвія); ПСЄ – Південно-Східна Європа 
(Албанія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Румунія); СЄ – Східна Європа (Білорусь, 
Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Україна); ЦА – Центральна Азія (Азербайджан, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан).
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Висока швидкість демократизації відображала не лише бажання 
громадян цих країн жити в умовах демократії, а й заохочення або ж 
прямий тиск з боку західних країн та міжнародних організацій. Особливо 
це стосувалось Європейського Союзу, що позиціонує демократію як пере-
думову для переговорів про вступ в організацію. Цей підхід одночасного 
проведення політичних й економічних реформ (насправді, політичні ре-
форми часто передували економічним) різко контрастує з досвідом таких 
країн, як Чилі, Тайвань і Південна Корея, де демократизація просліду-
вала лиш після лібералізації економіки. Досить подібно сьогодні розви-
вається Китай, який довго ухиляється від політичної лібералізації, але в 
якому реалізовано “драматичні” (хоча й поступові) економічні реформи, 
а також забезпечено вражаючі темпи зростання протягом останніх двох 
десятиліть. Специфікою економічного розвитку більшості (якщо не всіх) 
посткомуністичних країн була жорстка транзитна рецесія: виробництво 
після колапсу “соціалістичної” моделі розвитку зменшилось на 15–75 %  
(найменше – у Чехії, найбільше – у Грузії). Статус зазначених країн як 
транзитних демонструє й те, що за 10–15 років більшості з них так і не 
вдалось вийти на рівень промислового виробництва станом на 1989 р. 
Тому потрібно аналітично поєднати два показники розвитку транзитних 
країн – політичну лібералізацію та економічну рецесію. 

З цього приводу потрібно апелювати до низки доробків, які стосують-
ся того, яке співвідношення економічного і політичного розвитку пере-
хідних суспільств. Зокрема С. Чеунг [416] зазначає, що запровадження 
демократії в умовах високої нестабільності перехідного/транзитного пе-
ріоду може призвести до поганих економічних результатів. Наприклад, 
демократія (особливо в контексті електоральної загрози) і можливість 
нав’язувати важливі політичні обмеження на здатність уряду проводи-
ти радикальні економічні реформи може призвести до неефективних 
варіантів політичного процесу. Саме тому Р. Фернандез та Д. Родрік 
продемонстрували, що раціональні виборці можуть прийняти рішення 
не підтримувати ідеї підвищення ефективності проведення реформ через 
персональну невпевненість в очікуваних результатах від них. Подібно  
А. Алезіна та А. Дрейзен [364] зазначають, що війна на виснаження через 
асиметричні виплати може призвести до відкладення ефективних реформ.

Із іншого боку, економічна історія вчить нас, що демократія, як за-
ведено, за ефективністю перевершує автократію у довгостроковій перспек-
тиві. Д. Норт [573] із цього приводу наголошує, що демократія гарантує 
той факт, що права власності забезпечено, а це є важливою передумовою 
стійкого та довгострокового зростання. М. Олсон [581] на цій підставі 
розвинув теорію демократії, засновану на понятті “всеохоплюючого ін-
тересу”. На його думку, дуже представницькі системи влади (або уря-
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дування) забезпечують високий рівень всеохоплення інтересів у ракурсі 
того, як розвивається економіка. Зворотна ситуація властива для непред-
ставницьких систем влади, які характеризуються відносною “вузькістю” 
еліт і тенденціями до автократії. Тому демократичні держави зазвичай 
проводять ту політику, яка сприятливіша для забезпечення стійкого 
зростання і процвітання, зниження ставок оподаткування й отримання 
більшої кількості суспільних благ. Д. Родрік [601] своєю чергою зазначає, 
що демократія приводить до вищих темпів зростання, оскільки знижує 
економічну невизначеність і забезпечує кращі інституційні результати.

Натомість, емпіричні свідчення є змішаними та переплутаними.  
Дж. Міньє вважає, що країни, які демократизувались послідовно, еконо-
мічно зростають швидше, аніж схожі країни, які ухилилися від демокра-
тизації. Ті емпіричні дослідження, які побудовані на великих масивах 
країн та даних, засвідчують, що запропонована залежність негативна, 
деформована [375, 502] та ненадійна [591]. Наприклад, деякі вчені [640] 
намагаються відокремити демократію від економічного зростання: по-
перше, вони зазначають, що демократія спричиняє економічне зростання 
через сприятливий вплив на накопичення людського капіталу та скоро-
чення нерівності доходів; по-друге, – що демократія заважає зростан-
ню, адже негативно впливає на накопичення фізичного капіталу. Така 
невідповідність теорії та практики суттєво загострюється у перехідних 
суспільствах, щонайбільше в ракурсі вибору політичного режиму та 
ймовірної траєкторії майбутнього розвитку. Про це чітко свідчать дані 
економічного розвитку транзитних режимів у європейських посткомуніс-
тичних (зокрема пострадянських) країнах (детально див. Додатки А і В).

Економічні результати політичного транзиту різних країн дуже 
багатоманітні. Всі посткомуністичні країни випробували зменшення 
економічної активності на початку реформ. Однак згодом шляхи розви-
тку країн розділились: 1) деякі країни досягли дна “трансформаційного 
спаду” через 2–4 роки, після цього в них почалось економічне зростання. 
Деякі з них, зокрема Польща, почали економічно зростати вражаючими 
темпами; 2) друга група країн (Болгарія, Чехія і Румунія) апробували 
наслідки економічного спаду дещо пізніше; 3) ще одну групу країн репре-
зентовано частиною пострадянських республік, які глибоку та затяжну 
депресію переживали впродовж 1990–2000 рр. Це найбільшою мірою 
відображено на прикладі Молдови й України, в яких політичний транзит 
по суті призвів до безперервного зниження економічного розвитку (при-
наймні згідно з даними офіційної статистики). Фактично склалось так, що 
в деяких з них ВВП на момент краху СРСР був у три (Вірменія, Молдова 
й Україна) або в чотири рази (Грузія) нижчим від рівня ВВП 1989 р. (у 
складі СРСР). Тому після політичної стабілізації швидке економічне від-
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новлення стало швидше винятком, ніж правилом. Цікаво, що 2000 р. з 
усіх проаналізованих країн лише п’ять перевершили рівень ВВП 1989 р. –  
Албанія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина. Наблизились до 
вирівняння показників ВВП Узбекистан та Чехія. Загалом очевидно, 
що швидше економічне зростання з-поміж транзитних країн відбулося 
в тих, для яких у цей період властивими виявились демократизаційні 
та лібералізаційні процеси. Загалом країни успішної лібералізації та де-
мократизації (в Додатку В позначені сірим кольором на основі зміщень 
у цих процесах не менш, аніж на 40 % одночасно за шкалою від “0” до 
“1” бала, а також з огляду на сучасний рівень демократії, окреслений 
їхньою участю в ЄС) економічно ефективніші, ніж країни менш успіш-
ної та неуспішної лібералізації та демократизації (менше, ніж 40 % 
одночасно за шкалою від “0” до “1” бала): країни успішної лібералізації 
та демократизації швидше проводять щорічне економічне зростання, у 
відсотковому зіставленні (на 20 %) більше покращили співвідношення 
рівня ВВП з 2000 до 1989 рр., ніж країни менш успішної та неуспішної 
лібералізації та демократизації (на 12 %), а також перші забезпечують 
кращий розподіл доходів.

Офіційна статистика може перебільшувати отримані результати, осо-
бливо на підставі даних про зниження обсягів промислового виробництва. 
Крім того, не варто забувати й іншу дуже важливу особливість пере-
хідного суспільства – скорочення державного сектора та розширення 
приватного. Примітно, що в умовах комунізму офіційні показники були 
дуже актуальними, особливо в ракурсі планів п’ятирічного розвитку. Сьо-
годні офіційна звітність менш важлива, ніж 20 років тому. Вагомо й те, 
що офіційна статистика не завжди коректно розраховує частку прозорої 
та тіньової економіки (саме з цього приводу Ф. Шнайдер [619] зазначає, 
що тіньова економіка додатково становить в середньому ще приблизно 
38 % від даних офіційного ВВП у перехідних економіках, на відміну від 
приблизно 17 % в економічно розвинених країнах). Зменшення обсягів 
промислового виробництва також може відбуватись внаслідок застосуван-
ня новітніх технологій (наприклад, через усунення неякісної продукції, 
зменшення кількості відходів і зменшення запасів), чого майже не було 
поширено в межах “соціалістичної” моделі розвитку. Навіть попри це, 
скорочення виробництва в транзитних країнах відбулось. Проте від-
новлення виробництва більш притаманне у супроводі лібералізації та 
демократизації. 

Вагоме питання у ракурсі транзитних режимів становлять причини 
скорочення обсягів промислового виробництва в посткомуністичних кра-
їнах. Серед окреслених найпоширеніших причин дослідники виокрем-
люють такі: надмірно обмежувальна грошово-кредитна політика та/чи 
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кредитна криза, порушення постачальниками та покупцями стосунків 
через асиметричну інформацію про варіанти переговорів, непорозумін-
ня з приводу інвестицій, монопольне ціноутворення після лібералізації 
цін тощо. Емпіричний матеріал свідчить про те, що проблема головно 
обертається навколо впливу вибору стратегій проведення реформ у по-
сткомуністичних країнах – шокової терапії чи поступових реформ, – на 
ефективність економічного розвитку в перехідних суспільствах (у тран-
зитній фазі розвитку політичних режимів сучасності). Артикуляцію 
питання виконали М. Де Мело, К. Денізер та А. Гелб [431]. Дослідни-[431]. Дослідни-. Дослідни-
ки спробували побудувати щорічні індекси лібералізації в оцінюванні 
прогресу країн з перехідною економікою у трьох сферах: лібералізація 
внутрішніх ринків, зовнішніх ринків, приватизація і реструктуризація. 
Аргументовано, що більша лібералізація пов’язана зі значно вищими 
темпами економічного зростання і зниженням інфляції (за усереднени-
ми даними періоду 1993–1994 рр.). Натомість А. Ауслунд, П. Буне та  
С. Джонсон [371] продемонстрували, що взаємозв’язок між лібералізацією 
і середнім рівнем економічного зростання в 1989–1995 рр. був незначним, 
особливо після того, як в аналізі взято до уваги республіки, які виникли 
на теренах СРСР (наприклад, ті, в яких властивими були військові дії). 
Вчені інтерпретували результат як доказ надзвичайної важливості по-
чаткових умов політичного та економічного розвитку. Відповідно, спри-
ятливими початковими умовами варто трактувати більший прогрес в 
лібералізації, а також кращі економічні показники країн Центральної 
Європи. Третій варіант тлумачення впливу лібералізації на економічне 
зростання запропонував А. Берг, Е. Борензстейн, Р. Сахай та Дж. Зет-
телмейер [383]. Дослідники вважають, що важливість початкових умов і 
прогресу лібералізації для економічного зростання є відносною, оскільки 
початковий спад рівня виробництва зумовлений найперше початковими 
умовами і макроекономічною нестабільністю, у той час як вплив процесу 
лібералізації на зростання був винятково позитивним. У розгляді окре-
мих наслідків лібералізації в державному та приватному секторах учені 
доходять висновку, що лібералізація сприяє “скороченню” в державному 
секторі, проте це компенсується “розширенням” у приватному секторі.

У запропонованих розрахунках індекс лібералізації зображено як 
процес імплементації економічних реформ на підставі індикаторів про-
гресу транзиту за даними Європейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР). Такі індикатори містять показники приватизації великих і малих 
підприємств, дані управління та реструктуризації підприємств, лібералі-
зацію цін, торговельну, а також валютну лібералізацію, конкурентність 
політики, особливості проведення банківських реформ, стан розвитку 
ринку цінних паперів тощо. Індекс лібералізації зіставлено на підставі 
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даних з економічного зростання, зокрема з приросту ВВП. До цього 
зачислено початкові умови, які, згідно з моделлю Дж. Фідмука [452], 
репрезентовані відстанню від Західної Європи до конкретної аналізованої 
країни (точніше від столиці країни до Брюсселя). Чому саме відстанню 
до Західної Європи? Тому що міра відстані буде, ймовірно, свідчити про 
такі чинники, як історична спадщина, соціальні, культурні та релігійні 
традиції, інституційні чинники, економічний розвиток. Крім того, вона 
відображає витрати участі в економічних відносинах з Західною Євро-
пою. Примітно, що відстань від Західної Європи негативно корелює з 
індексом лібералізації, а тому – з темпами економічного зростання пере-
хідних суспільств. Це означає, що приріст відстані від Брюсселя дуже 
часто збігається з меншою радикальною спрямованістю економічних 
реформ (або з бажанням проводити економічні реформи). Аналогічно 
участь у військових конфліктах знижує економічне зростання країни. 
Тим не менше, закінчення збройних дій зазвичай змушує країни розви-
ватись ефективніше, щоб компенсувати зроблені витрати. Тут цікавою 
є роль демократизації у ймовірному економічному зростанні перехідних 
суспільств. Традиційний висновок звучить так: демократія може посили-
ти прогрес лібералізації економіки, а лібералізація чинить позитивний 
вплив на зростання. Загальний вплив демократії може бути позитивним 
у перехідних країнах. Однак демократія, коли вона не супроводжується 
масштабною лібералізацією, може мати негативний вплив на економіч-
не зростання на початку перехідного періоду. Цьому є кілька причин:  
1) демократія пов’язана з більшою політичною невизначеністю, бо демо-
кратичні системи влади (урядування) стикаються з різкою політичною 
реакцією внаслідок ймовірних короткострокових негативних наслідків 
будь-яких реформ. Невизначеність може зменшувати стимули еконо-
мічних агентів брати участь у довгостроковій перспективі економічного 
розвитку; 2) в умовах неконсолідованої демократії (вона, якщо йдеться 
про демократичні політичні режими, переважно властива транзитним 
країнам) уряди (як представники політичних партій, які їх формують) 
перед виборами можуть переслідувати короткострокові політичні цілі 
чи проводити політику, яка обмежує дії майбутніх урядів, навіть якщо 
результат таких дій негативно позначається на економічних показниках 
розвитку національних економік. Вагомість цих чинників зменшується 
від виборів до виборів, з усталенням чинних політичних інститутів. У 
цьому зрізі варто зазначити, що ефект залишкової лібералізації завжди 
є позитивним та значним. Тому лібералізація, яка виходить за межі 
рівня демократії, вигідна для економічного зростання. Тим не менше, 
економічна лібералізація як така не завжди веде до демократії. 

З огляду на це, Дж. Фідмук формулює таке твердження: демокра-
тія позитивно корелює з економічним розвитком країн – якщо країни 
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будуть багатшими, тоді вони будуть демократичнішими. Це судження 
підтверджується в науковій літературі, наприклад, в ідеях С. Ліпсета,  
Дж. Лондрегана та К. Пуле, Р. Буркхарта і М. Льюіс-Бека та інших. 
Також очевидно (на емпіричній основі), що сприятливі економічні показ-
ники сприяють політичним реформам, проте не мають великого впливу на 
прогрес в економічній лібералізації. Загалом стає очевидно, що початкові 
умови та зовнішнє середовище важливі для економічного й політичного 
розвитку перехідних суспільств. Віддалення від “центру демократії” 
(тобто від Західної Європи) на схід уповільнює прогрес у демократизації, 
але не впливає на економічну лібералізацію. Особливе місце у цьому кон-
тексті посідають країни, які виникли на теренах СРСР. У них, зазвичай, 
властивий незначний рівень демократії та розвиток з малим рівнем енту-
зіазму у проведенні економічних реформ. Емпіричний висновок полягає у 
тому, що чим довше країна є під впливом централізованого планування, 
тим менше вона прогресує в економічній і політичній площині.

Доволі цікавими є висновки метааналізу зіставлення демократії та 
економічного зростання різних країн світу, які отримані на підставі регре-
сивного аналізу майже 500 припущень, зосереджених у 83 опублікованих 
дослідженнях із проблематики [439]. Аргументовано, що відношення 
між демократією та економічним зростанням негативне у 36 % випад-
ків, натомість позитивне – у 64 % випадків. Досить подібні висновки 
запропонували Ч. Курзман, Р. Верум і Р. Буркхарт [526], які аргумен-
тували, що відношення між ідеєю економічного зростання та демократії 
не гомогенне (хоч і на користь їхньої позитивної кореляції). Причин 
таких контраверсійних висновків багато, але потрібно звернути увагу 
на самому розумінні демократії як такої (а це значною мірою залежить 
від раніше отриманих висновків). Річ у тім, що в означенні демократії 
застосовують два ракурси її бачення – як “політичної демократії”, так і 
“економічної демократії” (часто синонімізується з економічною лібера-
лізацією). Політична демократія інтерпретується через багатопартійну 
систему, вільні вибори, свободу преси, ідею учасницього, змагального й 
ефективного урядування та політичну стабільність. Економічна демокра-
тія проявляється через вільний ринок, гарантії прав приватної власності, 
мінімізацію частки держави в економічній діяльності, свободу діяльності 
бізнес-системи та кредитної системи тощо. Два виміри демократії дуже 
складно (неможливо) репрезентувати роздільно: вони майже завжди по-
зиціонуються як “взаємно пактовані”. Річ у тім, що дифузія політичної 
демократії сприяє розвитку економічної демократії, а внаслідок цього –  
реалізації економічного зростання. Тому зрозуміло й те, що розвиток 
політичної демократії чинить непрямий вплив, а розвиток економічної 
демократії – прямий вплив на економічне зростання.
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У цьому ракурсі (в площині економічної лібералізації чи економіч-
ного виміру демократії) очевидною стає ідея “laisez faire” класика лібе-laisez faire” класика лібе-aisez faire” класика лібе-
ралізму А. Сміта. Йдеться про позитивний вплив економічної свободи 
на економічний розвиток/зростання. А. Сміт зауважував, що індивід діє 
відповідно до своїх економічних інтересів та обмежень індивідуальних 
прав. Внаслідок цього люди, відстоюючи свої власні інтереси, слугують 
одночасно й на користь суспільних інтересів. У цьому полягає незапе-
речний висновок: економічно розвиватись і процвітати можуть як по-
літичні демократії, так і політичні автократії – головне, щоб вони були 
економічно вільними (економічно демократичними, економічно лібе-
ралізованими). Незаперечно також і те, що позитивним “корелятором” 
економічного зростання (не тільки транзитних суспільств) є політична 
стабільність. Коли країна розвивається політично стабільно, у ній збе-
рігаються економічні інвестиції та створюються різні сприятливі умови 
для економічного зростання. Проте політична стабільність можлива не 
тільки в демократичних системах. Стабільні системи влади часто бувають 
властивими для авторитарних і тоталітарних форм автократій. Тут зали-
шається питання про те, де формується більш ефективна система еконо-
мічного адміністрування в тій чи іншій країні. Безумовно, що демократії 
позитивно впливають на якість адміністрування. Річ у тім, що правителі, 
які мають довільну владу, більше слідують тенденціям економічної по-
літики, спрямованої на забезпечення інтересів деяких верств населення. 
У демократіях опозиція має можливість сприяти пошуку можливих 
альтернатив для контролю уряду. Внаслідок цього збільшується якість 
прийняття рішень та зменшується ймовірність зловживань службовим 
положенням. Іншими словами, політики в автократіях більш схильні 
зловживати своєю владою через відсутність громадського контролю.

Важливе значення у співвідношенні політичної та економічної демо-
кратії перехідних суспільств має питання про те, які політичні режими 
сприятливіші для фінансових інвестицій – демократичні чи автократичні. 
Так, на перший погляд, в автократичні режими інвестицій повинно вли-
ватись більше, адже вони проводять політику високих податків. Однак 
використання таких (податкових) заощаджень неефективне у державному 
секторі, а також для покриття дефіциту бюджету запобігає ефективному 
вливанню зовнішніх інвестицій. Крім того, трансформацію заощаджень 
(отриманих через оподаткування) в інвестиції також підтримують у при-
ватному секторі. Тому як демократії, так і автократії наділені всіма 
важелями для отримання необхідних заощаджень. Проте різні країни 
(політичні режими) дуже варіативні у ракурсі інвестиційного розвитку. 
У цьому контексті особливо вагоме значення має ефективність політич-
ного середовища. Оскільки існує ймовірність довільної зміни правил гри 
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економічної діяльності в автократичних режимах, то така несподівана 
ситуація змушує інвесторів не ризикувати інвестувати у такі режими. Це 
негативно впливає на параметри/очікування економічного зростання. З 
іншого боку, низький рівень податків у зв’язку з необхідністю отримати 
позитивну оцінку від суспільства створює у демократичних режимах 
ситуацію менших заощаджень й інвестицій. Тобто і демократія, і авто-
кратія мають як позитивні, так і негативні риси впливу політичного 
режиму на фінансові інвестиції, відповідно, й на економічне зростання. 

Інакший підхід (ліберальний) декларує, що демократія позитивно 
впливає на розмір інвестицій, тому опосередковано ефективна у ракурсі 
економічного зростання. Річ у тім, що інвестування ведеться в атмос-
фері свободи, вільного інформаційного простору, а також гарантій прав 
власності від свавілля держави. Очевидно, що відкрита економіка при-
веде до економічного зростання. Це чітко аргументує, що політична 
демократія – це передумова економічного зростання. Ще одна переду-
мова економічного зростання – накопичення людського капіталу. Воно 
пов’язане як із кількісним зростанням населення, так і з якісними по-
казниками розвитку (про які йшлось у попередніх розділах), зокрема, 
з показниками освіченості, писемності чи життєвих очікувань тощо. 
Розріст і врегулювання індивідуальних свобод мають життєво важливе 
значення для розвитку людського капіталу в перехідних країнах. А це, 
як зрозуміло, властиво для демократії, яка позиціонується як клімат, 
у якому відбувається зростання економічного розвитку та соціального 
капіталу. З цього приводу М. Баум та Д. Лейк [380] стверджують, що 
хоча демократія безпосередньо не впливає на економічне зростання, вона 
опосередковано спричиняє його, оскільки сприяє розвитку людського 
потенціалу. Крім того, будь-яке збільшення доходів на душу населення 
внаслідок зниження швидкості приросту кількості населення також чи-
нить непрямий вплив демократії на економічне зростання. Всі зазначені 
особливості кількісної кореляції політичної демократії (або демократії 
як такої) та економічної демократії (чи ринкової економіки) у контексті 
економічного зростання перевірено на прикладі пострадянських країн 
(впродовж 1995–2010 рр.), які не є членами Європейського Союзу. Для 
оцінювання політичних режимів сучасності використано підходи таких 
проектів, як “Свобода у світі” (“Freedom House”) та “Політія IV” [610]. 
Отримано такі висновки: 1) становлення політичної демократії у вибірці 
переважно є перерваним, а становлення економічної демократії навпаки 
перебуває у стадії плавного прогресу; 2) за методологією проекту “Сво-
бода у світі” аргументовано, що демократія і демократизація позитивно 
й суттєво впливають на економічне зростання перехідних економік;  
3) за методологією проекту “Політія IV” не виявлено суттєвих кореляцій 
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економічного зростання і демократизації, проте визначено, що політична 
демократизація сприяє економічній демократизації, яка веде до еконо-
мічного зростання – це аргументує опосередкований вплив на економічне 
зростання демократичних політичних режимів та/чи демократизації;  
4) головні предиктори економічного зростання – низький рівень інфляції, 
зростання рівня виробництва, макроекономічна стабільність, структурні 
реформи; 5) вплив демократії на фінансові інвестиції, державні видатки 
та торговельну лібералізацію може позитивно або негативно, але все-таки 
безпосередньо, впливати на економічне зростання. Також визначено, що 
не лише внутрішня динаміка, а й зовнішні параметри повинні бути мобі-
лізовані для економічного зростання у перехідних країнах. Це означає, 
що з урахуванням позитивного впливу зовнішньої відкритості на процес 
економічного зростання, треба проводити структурні реформи у цій га-
лузі, спрямовані на зміцнення зовнішньої торгівлі. Основою успішності 
у цьому секторі переважно слугують позитивні зміни в політичній та 
економічній демократії.

Питання для самоперевірки  
та контролю засвоєння знань

	 Як співвідносять економічний та політичний розвиток?
	 Окресліть особливості досліджень із приводу кореляції політичних режимів 

та економічного зростання.
	 Які політичні режими більше сприяють економічному зростанню і чому?
	 Як впливає стабільність політичних режимів на їхній економічний розви-

ток?
	 Які Ви знаєте варіанти зіставлення економічного розвитку та демократії?
	 Як вчені трактують взаємозв’язок між демократією та економічним зрос-

танням?
	 Визначіть теоретичні патерни причинного зв’язку між демократією і роз-

витком.
	 Яка різниця політичних режимів розвинених країн і країн, які розвива-

ються?
	 Що таке коефіцієнт Джині та для чого його застосовують?
	 Окресліть атрибути кореляції рівнів демократизації та показників еконо-

мічного розвитку в посткомуністичних країн Євразії.
	 Що краще для економічного зростання – “сильна рука” чи “невидима”?
	 Прокласифікуйте країни у ракурсі пріоритетів методів економічного роз-

витку.
	 Зіставте особливості нерівності розподілу доходів у посткомуністичних 

країнах Євразії (до і після економічних реформ) з особливостями розвитку 
демократії.



554 Розділ 9

	 Проаналізуйте вплив ресурсного потенціалу різних країн на їхнє економічне 
зростання та особливості становлення їхніх політичних режимів.

	 Яка суть позитивної і негативної кореляції демократії та економічного 
зростання?

	 Окресліть параметри економічного розвитку автократичних політичних 
режимів.

	 У чому суть “стаціонарної бандитської теорії диктатури”?
	 Що Ви розумієте під поняттям “селекторат”? Чому селекторат – це не 

електорат?
	 Окресліть особливості категорії “держава розвитку”.
	 Наведіть приклади економічного зростання в автократичних режимах.
	 Наведіть приклади людського розвитку в автократичних режимах.
	 Що таке “індекс успішності” автократій?
	 Окресліть особливості економічного розвитку перехідних країн.
	 Лібералізація і рецесія: як їх співвідносять з політичними режимами?
	 Які посткомуністичні країни були найбільш економічно успішними під 

час політичної трансформації? 
	 Схарактеризуйте місце державного і приватного сектора перехідних сус-

пільств у їхньому економічному розвитку.
	 Що таке сприятливі початкові умови економічного розвитку перехідних 

країн?
	 Означте особливості співвідношення демократизації та лібералізації.
	 У чому відмінність політичної та економічної демократії?
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Автократія – політичний режим, заснований на особистісному/індивідуально-
му правлінні однієї людини чи групи (центру) за умови, що їхні рішення 
не потребують ні зовнішніх, ні правових обмежень, ні регульованих ме-
ханізмів всенародного контролю; політичний режим, в якому державна 
та політична влада належить лише одному суб’єктові влади.

Авторитаризм – політичний режим, у якому носії політичної влади (напри-
клад, диктатор, група людей, партія тощо) самі себе наділяють правом 
на здійснення влади; політичний режим, заснований на підпорядкуванні 
державі або її лідерам; політичний режим, заснований на необмеженій 
владі однієї особи або групи осіб при збереженні деяких економічних, 
громадянських і духовних свобод громадян; необмежена влада однієї особи 
або групи осіб, що не допускають політичної опозиції, проте зберігають 
автономію суспільства та особи в різних неполітичних сферах.

Авторитаризм із синдромами тоталітаризму – політичний режим, який 
є синтезом авторитаризму та тоталітаризму (“гібрид” автократичних ре-
жимів).

Авторитарна автократія – політичний режим, в якому прослідковується 
тільки часткова/відносна належність гегемоністського або домінуючого 
владного та політичного/державного впливу одному суб’єктові влади.

Агрегація політичного режиму – створення нового класу уявлень про полі-
тичний режим із вже чинних класів уявлень шляхом включення окремих 
атрибутів, параметрів чи ознак політичного режиму.

Адхократія – політичний режим, який ґрунтується на відносно дезорганізова-
них принципах/інститутах управління порівняно з ідеєю бюрократичного 
управління.

Анархізм – політичний режим, у якому не регламентовано способу досягнення 
і/чи здійснення політичної влади; відсутність політичного режиму, без-
владдя.

Анклави авторитаризму – це своєрідні “тривалі лузи” авторитарної практики, 
які розвиваються всупереч політичним нормам і правилам гри політич-
ного режиму демократичного типу; інституційні простори у державі чи 
нормативні (або регулятивні) простори у суспільстві, які дотримуються 
авторитарних норм на противагу інтересам демократичного режиму на 
національному рівні.

Анклави демократії – інститути чи сукупності інститутів держави або нор-
мативні (чи регулятивні) простори в суспільстві, де домінування націо-
нального авторитарного режиму обмежене і замінюється використанням 
демократичних норм і процедур.

Анократія – політичний режим, у якому політична влада не зосереджена в 
руках тих чи інших державних установ, а поширюється серед елітарних 
груп, які між собою постійно за неї конкурують; проміжний різновид по-
літичного режиму між демократією та монократією/автократією (проект 
“Політія”).
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Антична демократія – принцип всенародності та рівності всіх “громадян” 
перед законом і одного перед одним як представниками одного суспільства 
(“народу”); принцип прийняття рішень на підставі “згоди більшості”.

“Арени суперництва” – соціальні виміри політичного режиму, через які опо-
зиційні сили можуть періодично послаблювати і навіть завдавати “краху 
авторитаризму” (наприклад, вибори, парламенти, судова система, ЗМІ).

Аристократія – політичний режим, у якому править філософ-цар; режим, 
заснований на мудрості та розумі; політичний режим, у якому владу здій-
снюють декілька “елітарних представників” із числа громадян.

Арістархія – це політичний режим, у якому влада традиційно контролюється 
та організовується невеликою групою кваліфікованих/вибіркових людей/
громадян без втручання з боку більшої частини суспільства. 

Багатопартійний авторитаризм – такий авторитарний режим, у якому до-
зволено мінімальний рівень конкуренції, а також наявність деяких (не 
обов’язково всіх) опозиційних кандидатів і партій.

“Банановий режим” – нестабільний політичний режим, у якому відбувається 
єднання елементів клептократичного режиму із проявами аристократії, 
ергатократії та плутократії, але існування системи політичної влади за-
безпечується на основі ресурсної залежності від експорту різної сировини.

Бюрократія – політичний режим та система управління, які ґрунтуються на 
веденні справ департаментами невиборних чиновників.

Вертикальний контроль – це механізм, який відбувається за допомогою віль-
них, справедливих та конкурентних виборів; вибори, що дають змогу 
громадянам приймати рішення, які балансують свободу та рівність. 

Військова демократія – спосіб організації влади, переважно в племінних утво-
реннях, відповідно до якого право прийняття та виконання важливих 
рішень покладалось тільки на тих, хто безпосередньо забезпечував безпеку 
племені (клану, роду), тобто на всіх озброєних чоловіків-дружинників.

Військовий авторитаризм – такий авторитарний політичний режим, у якому 
всі рішення приймає армія, тобто інститут, що контролює доступ до всіх 
головних владних посад.

Взаємно вбудована демократія – це демократія, яка ґрунтується на тому факті, 
що окремий частковий режим підтримує ідею функціонування іншого част-
кового режиму, що окремі часткові режими змушують політичних акторів 
не посягати на функціональні сфери інших часткових режимів демократії.

Гегемоністський авторитаризм – це такий авторитарний режим, у якому 
існують формальні демократичні інституції, проте вони зведені до фа-
садних структур та норм на практиці; такий політичний режим, у якому 
проводять регулярні національні вибори, які позиціонуються як елементи 
політичної системи, проте з огляду на поширеність явищ порушення прав 
(політичних, громадянських та особистісних) людини вибори не тракту-
ють як змагальні (участь опозиції у таких системах фактично зведено до 
мінімуму чи взагалі унеможливлено). 

Генократія – політичний режим, що ґрунтується на правлінні розуму й інте-
лекту, а також творчості й інновацій.
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Гібридний режим – набір інститутів, які були стійкими близько десяти років, 
яким передував авторитаризм, традиційний режим чи навіть мінімальна 
демократія, і які сьогодні характеризуються розпадом до обмеженого плю-
ралізму і самостійної (автономної) участі за відсутності вимог мінімальної 
демократії (Л. Морліно).

Глобалізація – це збірний термін, який використовують для характеристики 
процесів міжнародної інтеграції, що за наслідок мають розвиток міжлюд-
ської взаємодії та обмін світоглядами, ідеями, товарами, продуктами, по-
слугами, іншими аспектами духовної і матеріальної культури; розширення, 
поглиблення та прискорення глобального взаємозв’язку; позначення таких 
просторово-часових процесів змін, які лежать в основі перетворення люд-
ської діяльності, зв’язуючи воєдино та розширюючи людську активність 
у різних регіонах та на різних континентах; своєрідна лінійна залежність 
між певними національними та регіональними індикаторами, з одного боку, 
та певними транснаціональними атрибутами розвитку, – з іншого; процес 
формування мереж зв’язків між акторами на деяких фізичних відстанях, 
опосередкований за допомогою відмінних потоків людей, інформації, ідей, 
капіталу та товарів; інтенсифікація кроснаціональних взаємодій, які при-
водять до створення транснаціональних структур і глобальної інтеграції 
культурних, економічних, екологічних, політичних, технологічних та со-
ціальних процесів на глобальному, наднаціональному, національному, а 
також локальному (субнаціональному) та регіональному рівнях.

Горизонтальний контроль – мережа інститутів, які взаємно обмежують один 
одного; це мережа відносно автономних інститутів, які перевіряють при-
значувані та виборні (на підставі делегування) органи влади.

Делегативна демократія – такий різновид дефектної демократії, у якому 
контроль законодавчої та судової влади над виконавчою владою є ліміто-
ваним (через вплив харизматичного лідера).

Демархія – демократичний політичний режим, де державою управляють ви-
падково обрані на підставі жеребкування серед електорату посадовці, 
“політичні журі”.

Демократія – політичний режим, у якому свобода є “вищим благом”, а гро-
мадяни мають право рівного голосу у прийнятті рішень, які торкаються 
їхнього життя (Платон); політичний режим, у якому єдиним джерелом 
влади є народ, політична влада здійснюється за волею та в інтересах на-
роду; політичний режим, в основі якого є метод колективного прийняття 
політичних рішень на підставі рівного впливу учасників процесу на ре-
зультат процесу та на його стадії; політичний режим, у якому державна 
та політична влада (принаймні на найвищому рівні) належить кільком 
(умовно, не менше, ніж двом) суб’єктам влади.

Демоністичний авторитарний режим нової олігархії – це такий авторитар-
ний режим, у якому на передові політичні позиції виходить національна 
буржуазія, яка наводить тісні контакти з військовими силами.

Держава – постійний набір складників публічного управління, примусу й по-
рядку організаційного плану, який володіє монополією на те, як політична 
влада приймає рішення, обов’язкові для певної території.
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“Держава, яка не відбулась” – це тип політичної системи, у якому співіснують 
кілька різновидів політичного режиму, проте вони втратили можливість та 
здатність функціонувати як такі (наприклад, зникає сутнісне наповнення 
політичної влади та політичної системи, а тому відбуваються різного роду 
системні кризи, слабшає контроль держави над громадянами).

Деспотизм – політичний режим, що ґрунтується на правлінні єдиного політич-
ного центру з абсолютною владою, який може бути індивідуальним та/чи 
груповим, головно, що він ґрунтується на “рабах”).

Деструктивний авторитаризм – це авторитарний режим, метою якого є аб-
солютне обмеження демократичних засад політичного життя, політичного 
плюралізму, прав і свобод особи й свободи ЗМІ.

Дефектна демократія – політичний режим, в якому відбувається поєднання 
рис демократій та авторитарних режимів, які ведуть до небезпек авто-
ритаризму; політичні режими, наділені елементами електоральності, які 
все ж ігнорують головні принципи демократичного розвитку (рівність, 
свободу, горизонтальну та вертикальну підзвітність); демократія, в якій 
часткові режими більше “взаємно невбудовані”, а логіка конституційної 
демократії порушена.

Диктатура – політичний режим, заснований на повноті впливу індивідуального 
центру політичного процесу (диктатора) на цілу країну; виокремлюють 
силові чи військові диктатури, коли диктатор отримує владу фізичною 
силою, а також цивільні (громадянські) диктатури, коли диктатор отри-
мує владу легально, однак перебирає на себе всю її повноту нелегально.

“Дилема одночасності” – це концепт про “потрійну природу” посткомуніс-
тичної трансформації від “однопартійного домінування” до “змагального 
демократизму” (в ракурсі багатопартійності), від “планової економіки” до 
“вільного ринку”, від “імперського устрою” у напрямі до “національних 
держав” (К. Оффе).

Дисагрегація політичного режиму – створення нового класу уявлень про полі-
тичний режим з уже чинних класів уявлень шляхом виключення окремих 
атрибутів, параметрів чи ознак політичного режиму.

Доменна демократія – різновид дефектної демократії, у якому в певних сег-
ментах політичного процесу превалюють “вето-повноваження” над повно-
важеннями обраних посадовців, наприклад, у військовій сфері, поліції, 
ТНК тощо.

Домінуючі партійні/політичні машини – різновид субнаціональних режимів, 
у яких через вплив партійних босів відбувається сповільнення демокра-
тизаційних процесів, політичної фрагментації та інтенсифікації електо-
ральної змагальності. 

Економічна свобода – це фундаментальне право кожної людини управляти 
своїми власними працею та майном. 

Ексклюзивна демократія – різновид дефектної демократії, у якому один або 
кілька сегментів дорослого населення тієї чи іншої країни виключені від 
громадянських та політичних прав і свобод (зокрема виборчого права). 
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Електоральна демократія – конституційна система, де парламент і виконав-
ча влада є результатом регулярних, змагальних та багатопартійних ви-
борів із універсальним виборчим правом (А. Лейпхарт); багатопартійна 
змагальна політична система з універсальним виборчим правом, чесними 
та змагальними виборами (через гарантованість таємного голосування та 
безпеки виборців, а також відкритість виборчої кампанії тощо) (“Freedom 
House”); такий політичний режим, у якому проводять регулярні вибори 
органів політичної влади, а вибори трактують не тільки як змагальні, а 
й як вільні та справедливі (Л. Даймонд).

Електоральний авторитаризм – такий політичний режим, який не є демо-
кратією, проте регулярно не використовує відкритих репресій: у режимі 
відбуваються періодичні вибори, на підставі чого створюється “видимість” 
демократичної легітимності влади, але влада не допускає свого зміщення 
електорально. 

Електоральний запас – це кількісна різниця між відсотками голосів, отриманих 
переможцем та переможеним (коли ним зайнято друге місце). 

Електорат – сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах 
певного органу, політичної партії чи конкретної особи.

Елітистська демократія – це концепт демократії, згідно з яким відбувається 
поділ суспільства на правлячу меншість (еліту) і неправлячу більшість 
(масу), причому “маса” не цікавиться політикою і не володіє потрібними 
знаннями й інформацією, не вміє приймати правильні рішення, тому до-
бровільно передає еліті право керувати політичним процесом.

Ергатократія – режим, заснований на правлінні пролетаріату або робочого 
класу (синонімом є “диктатура пролетаріату”).

“Ерозійний тоталітаризм” – такий тип політичного режиму, у якому тота-
літаризм становить системну основу, проте політична система загалом не 
позиціонується як монолітна та зазнає колапсу чи краху у своїх головних 
параметрах. 

Законодавчий контроль – це частка мандатів у парламенті (його провідній 
палаті), зайнята членами партії або коаліції, яка перебуває при владі (у 
виконавчих структурах на відповідних рівнях аналізу) за результатами 
виборів.

Закритий авторитаризм – такий політичний режим, для якого властиві 
державне управління економікою, формальність різних демократичних 
процедур, кланова політика, широко розповсюджена адміністративна ко-
рупція; такий авторитарний політичний режим, у якому вибори навіть 
формально не окреслені як інструмент офіційного доступу до виконавчої та 
законодавчої влади (синонім – “темна зона”); авторитарний режим, у яко-
му лідери країни не піддаються процедурі виборів (національних прямих 
виборів), опозиційні партії заборонені, політичний контроль відбувається 
через використання репресій, принципи громадянського суспільства та 
вільних ЗМІ не мають значного поширення.

Змагальний авторитаризм – політичний режим, за якого чинні представники 
влади зберігають формальні демократичні інститути, проте еліти настіль-
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ки часто та регулярно змінюють і порушують демократичні правила, що 
режим перестає відповідати базовим демократичним критеріям; цивільний 
(або громадянський) політичний режим, у якому є формальні демократичні 
інститути, які в принципі розглядають як головний засіб досягнення влади, 
проте одночасно відбуваються зловживання повноваженнями з боку полі-
тичних сил (лідерів), які перебувають при владі, в напрямі їх адміністра-
тивно-політичних переваг стосовно своїх опонентів; політичний режим, у 
якому проводять регулярні і змагальні вибори між партією, яку вважають 
владною, а також легальною та легітимізованою опозицією, але режим 
продовжує застосовувати неліберальні засоби впливу (шахрайство, підкуп 
і репресії тощо) для створення умов нерівності між владою та опозицією у 
сенсі необхідності отримання владою електоральних й інших переваг. 

“Зони бездіяльності” – актуальні для суспільства проблеми, не озвучені про-
відними політичними силами, а тому, відповідно, ніяк не вирішувані.

“Зрощений плюралізм” – це субнаціональний політичний режим, який відо-
бражає принцип поділу влади і злиту поведінку еліти, що приводить до 
більш широких можливостей торгу та формування коаліцій; такий режим, 
у якому конкуренція характеризується доцентровими тенденціями, коли 
партії прагнуть зайняти центральне ідеологічне положення, а не апелювати 
до крайнощів ідеологічного ліво-правого спектра.

Ідеократія – це штучний та рідковживаний термін для позначення суспільного 
ладу, заснованого не на матеріальних інтересах, а на свідомих ідеях.

Ілліберальна демократія – різновид дефектної демократії, у якому особистісні 
права не створені/частково не виконуються, де немає принципу верхо-
венства права. 

Індекс – це сукупність індикаторів, маркерів, змінних та атрибутів, які відо-
бражають якість/стан системи і проводять порівняльний аналіз; це число/
символ (або набір чисел/символів) для визначення місця елемента у сукуп-
ності (системі) елементів; агрегація взаємопов’язаних (взаємозалежних і 
взаємозумовлених) індикаторів у новий комплексний індикатор; відносні 
величини, що кількісно характеризують динаміку сукупності, яка скла-
дається з безпосередньо несумірних одиниць та частини такої сукупності.

Індекс демократії – високоагрегована та композитна міра демократії.
Індекс субнаціональної демократії – індекс, який сконструйовано для вимірю-

вання субнаціональних політичних режимів на двох вимірах демократії: 
1) здатність оспорювати будь-які політичні рішення; 2) інституційні об-
меження влади.

Індексована величина – це конкретне значення ознаки досліджуваного явища 
або феномена, інституту чи процесу в політичному житті. 

Індикатор – стійкий показник, який формує цілісне уявлення з приводу по-
літичного явища та/чи процесу.

Індикатор демократії – специфічний та неагрегований складник демократії.
Інституційна консолідація демократії – це консолідація всієї системи на рівні 

її головних інституційних параметрів (глава держави, уряд, законодавча 
і судова влада, партійна та виборча система).
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Інституційний дефіцит – сукупність “неправильних” і несприятливих інсти-
тутів, які створено впродовж перехідного періоду та закріплено у консти-
туціях, що можуть призводити до нестабільності політичного режиму і 
політичної системи.

Інтегральний індекс – це індекс, що містить в одній шкалі декілька показни-
ків, які виявляють відмінності досліджуваних об’єктів із різних сторін 
та методик.

Інтерпретаційна схема політичного режиму – це схема розпізнавання смис-
лів предметностей політичних режимів, комплекс засобів для виявлення 
суттєвих ознак політичних режимів. 

Какістократія – політичний режим, у якому владу контролюють та організо-
вують найменш кваліфіковані громадяни країни.

Касікізм – персоналістський режим, для якого не характерна соціальна обу-
мовленість військового впливу, але властива традиційна ієрархія, за якою 
локальні (місцеві) лідери єднаються між собою для формування правлячої 
еліти.

Кауділізм – це приклад персонального авторитарного домінування, що опира-
ється на факт підтримки політичної еліти армією. 

Клептократія – політичний режим, яким керують злодії, а на посадових 
ролях та в правлячому класі перебувають люди, які переслідують лише 
особисті багатства та отримання політичної влади за допомогою широких 
верств населення.

Коефіцієнт Джині – це статистичний показник ступеня розшарування суспіль-
ства країни або регіону стосовно якої-небудь досліджуваної ознаки. Най-
частіше в економічних розрахунках застосовують рівень річного доходу; 
макроекономічний показник, що характеризує диференціацію грошових 
доходів населення у вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу 
доходів від абсолютно рівного їхнього розподілу серед жителів країни. 

Консолідація громадянської культури – процес виникнення громадянської 
культури як базової соціокультурної субструктури демократії. 

Консолідація демократії – це “прогресуюча” інституціоналізація демократично-
го режиму, тобто утвердження і зміцнення інститутів, зокрема, виборчої та 
партійної системи, судової системи і прав людини, які створені/відтворені 
під час транзиту до демократії (Г. О’Доннелл); процес настільки глибокої 
і широкої легітимізації демократії у громадян, що крах демократії стає 
малоймовірним (Л. Даймонд).

Консолідована демократія – це “демократія, яка не має перверзивних елемен-
тів, які підривають її головні характеристики” (С. Валенсуела); модель, 
коли в заданих політичних та економічних умовах певна система інститутів 
є “єдиною соціальною грою” в місті, коли ніхто не думає, щоб діяти поза 
демократичними інститутами, коли все, чого хочуть переможені, – це 
спроба зіграти ще раз в рамках таких самих інститутів, за яких вони й 
програли (А. Пшеворські, Х. Лінц та А. Степан); демократичний режим, 
у якому жодний значимий національний, соціальний, політичний, еко-
номічний, інституційний актор не витрачає значних ресурсів на спробу 
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досягнути своїх цілей через створення недемократичного режиму чи через 
“сецесію від держави”; це демократичний режим, у якому абсолютна біль-
шість громадської думки зберігає впевненість у тому, що демократичні 
процедури й інститути є найбільш відповідним шляхом упорядкування 
життя; це демократичний режим, в якому урядові та неурядові сили (чи 
сили політичної системи) є предметом і способом вирішення конфліктів у 
межах чинних законів, процедур та інституцій, які санкціоновані демо-
кратичним процесом.

Консолідовані анклави демократій – це такі демократичні анклави в автори-
тарних національних політичних режимах, які є результатом внутрішніх 
політичних (а також соціальних, економічних) процесів, а не короткостро-
кових “артефактів” транзиту режиму “до” або “від” демократії.

Консолідованість демократії – певна “точка незворотності”, після проходження 
якої суспільно-політичний лад країни та її демократичний режим мають 
дуже малу кількість шансів повернутися до автократії.

Контроль правонаступництва (наступництва) субнаціональної влади – по-
казник того, чи чинній владі (партії, коаліції, особі тощо) вдається зберегти 
свої позиції за результатами чергових і позачергових виборів.

Конфліктний плюралізм – особливість організації політичної та іншої конку-
ренції в субнаціональних політичних режимах уздовж достатньо чіткого 
ідеологічного спектра, його кореляції з суттєвою політичною фрагментацією. 

Концепт – це певна інноваційна ідея, що містить креативний задум; конструк-
ція, яка складається з одного класу об’єктів та одного класу параметрів.

Концепт “глобального села” – концепт, згідно з яким усі люди в світі пов’язані 
через медіа, глобалізацію, міжперсональні, міжнародні соціокультурні 
обміни тощо.

Концептуалізація – це точне визначення абстрактного концепту.
Концептуалізація політичного режиму – первинна теоретична форма, що за-

безпечує теоретичну організацію матеріалу з приводу розуміння та синтезу 
знань про політичний режим; схема зв’язків понять, які відображають 
можливі тенденції зміни референтного поля політичних режимів, що дає 
змогу продукувати гіпотези про природу зв’язків процесуальних/інститу-
ційних елементів режимів.

Концептуальна схема політичного режиму – це сукупність гіпотез та пропо-
зицій (або припущень) про природу політичного режиму та його різних 
варіантів, заснована на теоретичних та емпіричних висновках з приводу 
залежності між окремими компонентами і складниками в структурі по-
літичного режиму і його інституційно-процесуальних атрибутів.

Корпоратократія – режим, у якому функції політичної/державної влади по-
вністю чи частково на себе переймають корпорації, у якому економічна 
та політична система перебувають під контролем корпорацій або корпо-
ративних інтересів.

Корупція – зловживання державною владою заради особистої вигоди. 
Країни, що розвиваються – це країни, у яких дохід на душу населення не-

високий порівняно з доходом у розвинених країнах. Це країни в процесі 
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індустріального розвитку. Для них властивий середній рівень життя, 
внутрішній валовий продукт нижчий, ніж у розвинених країнах.

Кратократія – це політичний режим, заснований на правлінні сили – у фі-
зичних проявах, через соціальне маневрування та/чи політичну хитрість.

Крітархія – це політичний режим, заснований на владі судів; політичний режим, 
де влада інкорпорована у правоохоронних органах, внаслідок чого держава 
та правова система фактично і/чи формально зливаються в одне ціле.

Ліберальна демократія – політична система і політичний порядок, які допо-
магають громадянам брати участь у політичному житті; це політичний 
механізм, який захищає громадян від свавілля влади і беззаконних дій 
інших людей; механізм, який може виконуватись винятково через кон-
ституційні обмеження влади, що виражаються у поділі повноважень за-
конодавчої, виконавчої і судової влади; такий політичний режим, у якому 
відбуваються вільні і справедливі регулярні вибори органів влади, які 
жорстко “прив’язані” до конституції та верховенства права, системи гори-
зонтальних і вертикальних стримувань/противаг, плюралізму та свобод, 
відсутності резервних доменів влади військових та інших акторів, які не 
підзвітні електорату (Л. Даймонд). 

Лівоавторитарний режим – це такий авторитарний режим, що виникає у про-
цесі повстання або (точніше) революційних “контрпереворотів”.

Маркер – показник явищ/процесів, який може мати стійкий чи тимчасовий 
характер.

Марксистська демократія – ідея, в основі якої розглянуто парламентаризм 
лише як форму капіталістичної демократії, натомість у центрі уваги зо-
середжено тезу, що вільний розвиток усіх досягається через вільний роз-
виток кожного. 

Меритократія – режим, заснований на принципі, що керівні посади повинні 
займати найздібніші люди незалежно від їхнього соціального/економіч-
ного походження.

Міжнародні анклави демократії – це такі анклави демократії, які виникають 
за результатами зовнішньої інтервенції. 

Модернізаційний авторитаризм – авторитарний режим, метою якого є про-
ведення політико-правової та соціально-економічної модернізації; авто-
ритарний режим, за наслідками якого відбувається реальна модернізація 
соціальної, економічної та політичної сфер життя суспільства.

Монархія (як монархічний політичний режим) – це політичний режим, у яко-
му особа королівського (чи монаршого) походження успадковує позицію 
глави держави відповідно до прийнятої практики чи конституції (зако-
нодавства), а жодний діяч не має можливості проголосити себе монархом 
поза цим принципом. 

Монократія – політичний режим, у якому державна влада зосереджена в руках 
однієї людини, яка впливає на населення країни, не підпорядковується 
нормам верховенства права чи іншим політичним і соціальним інститу-
там/інституціям.
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“Напівсуверенний народ” – термін, що позначає ситуації, коли простий грома-
дянин не в змозі контролювати прийняття політичних рішень.

Непартійний режим – такий сценарій електорального політичного режиму, в 
якому відбуваються вибори у політичній системі, проте у них не беруть 
участі (через заборону) політичні партії. 

Непотократія – політичний режим, яким незалежно від заслуг і здібностей 
керують “фаворити” та “родичі”.

Непрямий військовий авторитаризм – такий недемократичний політичний 
режим, у якому формальні політичні лідери вибираються на основі зма-
гальних виборів, але військові чи силові структури перешкоджають впливу 
окремих партій, які можуть отримати значний відсоток голосів виборців 
та контролюють процес обрання важливих міністрів в урядових кабінетах. 

Нестабільна авторитаризація – процес кількох політичних трансформацій, 
які в підсумку не закінчуються демократизацією, адже зміна лідерів авто-
ритарного типу відбулась лише одного разу.

Нетократія – політичний режим, де першорядною цінністю є не матеріальні 
предмети (гроші/нерухомість), а інформація; режим, що існує на основі 
соціальних зв’язків.

Нобілітет – політичний режим, заснований на правлінні по крові чи похо-
дженню.

Новий авторитаризм – такий авторитаризм, що виник у ХХ ст. як наслідок 
процесів лібералізації, індустріалізації та модернізації. 

Ноократія – політичний режим, заснований на пріоритеті людського розуму.
Однопартійний режим – такий авторитарний режим, у якому наявна одна 

легальна політична партія (формально або ж фактично), в межах партії 
може відбуватись внутрішньопартійна конкуренція, або може бути помі-
чено участь непартійних кандидатів в електоральному процесі.

Олігархічна фракціоналізація – це сценарій розвитку субнаціональних режи-
мів, коли політична тривалість (чи спадкоємність) від авторитарного до 
громадянського правління/режиму не веде до формування єдиної доміну-
ючої політичної машини, незважаючи на те, що відбувається збереження 
системи обмеженої політичної конкуренції (у тім числі електоральної 
змагальності).

Олігархічний авторитаризм – такий недемократичний політичний режим, у 
якому політичних лідерів обирають на підставі змагальних виборів, проте 
лише до 10 % від усього населення країни мають право голосу.

Олігархія – політичний режим, що проводить відмінність між багатими та 
бідними, роблячи перших носіями державної/політичної влади; форма 
здійснення влади, у якій вона належить невеликій групі людей на під-
ставі королівського/знатного походження, багатства, сімейних зв’язків, 
корпоративного чи військового впливу.

Олігархократія – політичний режим, заснований на впливі невеликої закритої 
групи людей, які поділяють спільні інтереси та/або сімейні цінності; по-
літичний режим, який ґрунтується на владі небагатьох, що обслуговують 
найперше свої особисті чи групові інтереси, а не інтереси всіх громадян.
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Операціоналізація політичного режиму – це процедура встановлення зв’язку 
концептуальної схеми політичного режиму та його різновидів із її мето-
дичним інструментарієм, що полягає в пошуку засобів фіксації у концеп-
туальній схемі політичного режиму, а також в обґрунтуванні її валідності.

Оспорювання рішень виконавчої влади – ступінь того, наскільки реальними є 
шанси опозиції на перемогу над правлячою партією або виборною посадою 
глави виконавчої влади у тій чи іншій субнаціональній одиниці. 

Оспорювання рішень законодавчої влади – це частка голосів, які отримані 
правлячою партією чи коаліцією на виборах легіслатури.

Охлократія – це політичний режим, яким керує все населення або ж натовп 
(часто синонімом цього терміна є “мобократія” – правління натовпу).

Охоронна демократія – модель демократії для захисту людини через забез-
печення всезагального права голосу, унаслідок якого виникає механізм 
підпорядкування правителів виборцям; це система конституційної демо-
кратії, яка діє у межах формальних та неформальних правил, що обме-
жують владу держави. 

Партійний авторитаризм – такий авторитарний режим, у якому рішення 
приймають не безпосередньо лідери, а найвищі органи партії (центральний 
комітет, політичне бюро, партійний з’їзд), а лідер у цій ієрархії посідає 
підзвітне місце генерального секретаря партії, президента, висунутого 
партією.

Партійно-вождистський авторитаризм – це авторитарний режим, тради-
ційними атрибутами якого є відсутність надмірного обожнювання вождя 
масами, повна відсутність боротьби ідей усередині правлячої партії та 
однопартійна система.

Партократія – це режим, в якому управління відбувається через домінування 
однієї або кількох партій, а не через вплив громадян та окремих політиків.

Патронажний президенталізм – не політичний режим, а політичний ін-
ститут, для методологічного виокремлення якого варто брати до уваги 
ознаки: президентську владу президент отримує внаслідок регулярних 
прямих виборів, на яких є хоча б мінімальна можливість голосувати не 
за чинного президента; президент має у розпорядженні великі формальні 
повноваження порівняно з іншими гілками влади; крім формальних по-
вноважень, президент має у своєму розпорядженні також широкий набір 
неформальних повноважень, які засновані на відносинах “патрон–клієнт”. 

Первісна демократія – це первинна самоорганізація людей з рисами всенарод-
ності, якій була притаманна безпосередня участь усіх у “справі виживання 
і відтворення роду”. 

Перехідний режим – такий тимчасовий режим, мета якого – провести транзит.
Перехідні демократичні анклави – це такі анклави демократії, що утворюють-

ся під час безпосереднього переходу “до” чи “від” авторитарного режиму. 
Персоналістський авторитаризм – це авторитарний режим, у якому, незва-

жаючи на військову форму лідера та наявність правлячої партії, рішення 
приймають винятково з волі лідера, зазвичай харизматичного типу, а 
жоден інший актор не може обмежити його владу.
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Плутократія – політичний режим, що ґрунтується на впливі лише багатих 
людей.

Плюралістична демократія – концепт, за яким політику розглядають як “кон-
флікт груп інтересів” у полі їхньої політичної боротьби, в якій рішення 
приймають на основі компромісу та заради задоволення максимального 
обсягу інтересів. 

Поведінкова консолідація демократії – це консолідація демократичного ре-
жиму на основі неформальної “участі” таких акторів, як армія, поліція, 
землевласники та представники бізнесу, радикальні групи та/чи рухи.

Повний авторитаризм – це авторитарний режим, де немає життєздатних ка-
налів для опозиційних сил конкурувати за політичну владу.

“Повстанський” авторитаризм – це різновид військового авторитаризму, 
у якому повстанські рухи (які не сформовано поза межами регулярних 
збройних сил) отримують політичну владу на підставі військових дій, а 
режим не вважають ще трансформованим у його інший тип.

Полікратія – режим, де владу традиційно контролює та організовує усе насе-
лення незалежно від походження та належності, у якому всі люди мають 
рівні права з приводу прийняття рішень, які впливають на їхнє життя; 
режим, що по-рівному дає змогу людям брати участь, безпосередньо і через 
обраних представників, у пропонуванні, розробці та створенні законів; 
режим, що опирається на структуру або механізм соціального замовлення 
та співпраці, що визначає поведінку безлічі індивідів у межах людського 
співтовариства.

“Політична машина” – це бізнес-організація, створена для особливого різно-
виду політичного бізнесу – отримання влади під час виборів, – що дає 
змогу локальним (субнаціональним) правлячим групам зберігати конт роль 
над політикою та урядуванням та управляти поведінкою виборців за до-
помогою специфічних матеріальних стимулів.

Політична свобода – відносини, вільні від пригноблення чи примусу, які приво-
дять до створення сприятливих умов (А. Сен); відсутність необґрунтованих 
зовнішніх обмежень на дію (І. Берлін); позитивність наслідків реалізації 
людських прав та можливостей, забезпечення соціальних та групових 
прав (Ч. Тейлор).

Політична система – сума діяльності та взаємодії політичних акторів, через 
яку політичні цінності набувають авторитетного значення й поширення 
в суспільстві. 

Політичний режим – інституційний набір основних формальних і/чи нефор-
мальних процесуальних правил та процедур окреслення діяльності по-
літичних лідерів і керівників, як регулятор призначення на основні по-
сади, а також вертикальних та горизонтальних обмежень, стримувань і 
противаг з приводу здійснення влади; специфічні шляхи і засоби, якими 
різні функції політичної системи можуть бути структуровані і вбудовані 
в інститути і процедури, викликаючи внаслідок цього специфічні між-
інституційні взаємини; сукупність методів та форм проведення політич-
них відносин із приводу влади у суспільстві та спосіб функціонування 
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політичної системи з приводу отримання та реалізації політичної влади; 
сума елементів ідеологічного, інституційного і соціологічного порядку, 
які сприяють формуванню політичного управління в державі у певний 
період її політичного розвитку; режим, що регулює взаємодію між грома-
дянами і державою, а також вибір і поведінку органів державної влади; 
період, упродовж якого виконуються в ідентичному порядку три аспекти 
функціонування політичних інститутів: спосіб обрання вищих органів 
виконавчої влади, спосіб обрання органів законодавчої влади, кількість 
легальних політичних партій.

Політія – 1) влада більшості; 2) форма громадянського управління, в якій, за 
словами Арістотеля, править більшість в інтересах загального блага; по-
літичний режим, який поєднує у собі найкращі сторони олігархії та демо-
кратії, проте вільний від їх крайнощів і недоліків; 3) політична одиниця 
будь-якого рівня, синонім категорії “політична система”.

Постдемократія – система, у якій політики все сильніше замикаються у влас-
ному світі, підтримуючи зв’язок із суспільством за допомогою маніпулятив-
них технік, заснованих на рекламі, а також маркетингових дослідженнях, 
у той час як усі форми, характерні для “здорових демократій”, здавалось 
би, залишаються на своєму місці (К. Крауч).

Посттоталітаризм – це політичний режим, заснований на “структурному 
моделюванні”, властивому для класичного тоталітаризму, та все ж із 
ослабленою центральною/автократичною/диктаторською владою, що дає 
змогу іншим групам інтересів (класових, регіональних, бюрократичних, 
економічних тощо) впливати на владний/політичний процес (або процес 
здійснення влади).

Правоавторитарний режим – такий авторитарний режим, який характеризу-
ється директивними методами управління з боку військово-бюрократич-
ного апарату і відсутністю ефективного контролю з боку народних мас за 
діяльністю правлячої військової адміністрації.

Представницька демократія – система, у якій парламент вважають центром 
усього політичного процесу, є головною підставою політичної влади, єди-
ним легітимним вираженням всезагального виборчого права.

“Просвітницький” авторитаризм – це політичний режим, покликаний запо-
внити історичні та культурні розбіжності з-поміж активністю мобілізуючої 
еліти та традиційною пасивністю процесами усунення та нейтралізації ко-
румпованих еліт, перетворення традиційних структур, а також реалізації 
програм розвитку економічної інфраструктури.

“Процедурний мінімум” демократії – це система мінімальних вимог демокра-
тії, зокрема таких індикаторів, як таємне голосування, загальне виборче 
право для дорослих, регулярні вибори, партійна конкуренція, асоціативне 
визнання та доступ, а також підзвітність виконавчої влади (Г. О’Доннелл 
та Ф. Шміттер). 

Пряма демократія – це система, в якій керовані/громадяни реально впливають 
на обрання правителів і політичний курс країни.

Реакційний авторитаризм – політичний режим, який за своєю суттю ан-
тинародний, антидемократичний, прагне назавжди усунути народ від 
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здійснення реальної влади, переслідує мету захисту корінних інтересів 
експлуататорської меншості, збереження її політичного, економічного 
панування та привілеїв.

Революційний авторитаризм – політичний режим, демократичний за своєю 
суттю та спрямований на захист інтересів широких народних мас, на 
збереження влади прогресивних сил суспільства, активне залучення на-
роду щодо вирішення політичних питань, підвищення його політичної 
культури, на усунення перешкод на шляху соціального прогресу, глибокої 
демократизації суспільства.

Режим авторитарної рівноваги – такий авторитарний режим, для якого влас-
тивий високий рівень “захоплення держави”, конфліктності, а також не-
визначеності політичного процесу.

Режим авторитарної нерівноваги – це авторитарний режим, якому властивий 
процес поглинання значущих політичних/економічних акторів, стратегія 
“захоплення бізнесу”, клієнтелізм адміністративної системи, а також іс-
нування “партії влади”.

“Режими закритих ігор” – такі локальні чи субнаціональні політичні режими, 
в яких сім’я або обмежена група сімей домінує у політичному процесі на 
рівні певної субнаціональної одиниці (чи всієї країни), контролюючи до-
ступ до провідних владних посад, можливостей ведення бізнесу та засобів 
масової інформації. 

Репрезентативна консолідація демократії – консолідація демократичного 
режиму через звернення до територіальної та функціональної репрезентації 
інтересів на рівні партій і груп інтересів.

Республіканська демократія – це система змішаного представницького управ-
ління, яке виконується від імені усіх громадян, а не визначених класів; 
система, в якій головні позиції займають право, а також ідея справедли-
вості як вищого ступеня сумісності різних інтересів. 

Розвиваюча демократія – концепт, що ґрунтується на необхідності забезпечен-
ня політичної участі не тільки заради захисту індивідуальних інтересів, 
а й для самовдосконалення вільних громадян, прихильних до демокра-
тичних ідеалів. 

Розвинені країни – це країни з найбільшим розвитком економіки, у яких до-
мінують третинний і четвертний сектори. Зазвичай характеризується ви-
соким прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку 
людського потенціалу.

Розвиток – процес зниження рівня абсолютної бідності та нерівності й досяг-
нення повної реалізації людського потенціалу.

Самодержавство – режим, що обмежує/придушує змагальну політичну участь. 
Селекторат – неформальний або формальний орган, який складається з людей, 

що відповідальні за проведення відбору; члени політичної партії, які від-
бирають кандидатів на вибори.

Соціальне домінування – ієрархічна система, яка детермінує походження та 
природу панівного класу у тій чи іншій політії/державі, а також загальні 
особливості того, як здійснюється влада. 
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Стабілізаційний авторитаризм – авторитарний режим, мета якого – стабілі-
зувати державний режим в умовах гострої політико-правової та соціально-
економічної кризи.

Стабільна авторитаризація – відсутність трансформаційних перетворень, а та-
кож перманентне перебування при владі послідовних авторитарних лідерів.

“Стаціонарна бандитська теорія диктатури” – це теорія, яку сформалі-
зували Р. Берроу та М. Олсоно, згідно з якою, якщо диктатор планує 
залишатися при владі впродовж тривалого періоду часу, у нього наявний 
стимул для сприяння економічному розвитку, бо він буде збільшувати своє 
“приватне споживання” за допомогою збільшення податкових надходжень 
унаслідок економічного зростання.

Стратократія – політичний режим, у якому владу здійснює воєначальник (не 
те саме, що військова диктатура (хунта), бо тут влада військових не має 
насильницького характеру, оскільки її підтримують законно).

Субнаціональний авторитаризм – вияв об’єднання “локалізації і субнаціоналі-
зації політики” та “монополізації контролю” з боку місцевих (локальних) 
еліт; такий громадянський електоральний (за аналогією до національних 
режимів може бути також неелекторальний) субнаціональний режим, 
який характеризується використанням і зловживанням владою різними 
інструментами для запобігання доступу до влади опозиційних політичних 
сил (окремих лідерів, партій/блоків); такий субнаціональний політичний 
режим, де недемократичні лідери стримують доступ до влади опозиційних 
кандидатів на підставі фальсифікації виборів, обмеження електоральної 
змагальності, порушення громадянських прав і свобод. 

Султаністський режим – режим, для якого характерне деспотичне правління 
однієї особи та її клієнтели, що спирається на “преторіанську гвардію” 
і виключає будь-які форми організованої з боку інституційних структур 
участі при владі та будь-які спроби легітимації влади, яка переслідує 
швидше приватні, аніж колективні цілі (Х. Лінц).

Теократія – політичний режим, заснований на владарюванні тільки релігійної 
еліти; система влади, в якій держава та церква фактично або формально 
зливаються. 

Територіальна система – сукупність взаємодіючої національної та субнаціо-
нальної політичної юрисдикції, в якій кожний елемент політичної систе-
ми (урядування) виконує суверенітет над територіально розмежованими 
сферами.

Територіальний режим – це режим, який регулює взаємодію між територі-
альними одиницями держави (наприклад, штати, провінції, області) і 
визначає розподіл повноважень між складниками урядування у структурі 
виконавчої влади різних субнаціональних одиниць і національного рівня.

Технократія – політичний режим, заснований на здійсненні політичної/дер-
жавної влади освіченими або технічними експертами у різних галузях 
економіки, а не політиками і бізнесменами.

Тимократія – політичний режим, у якому тільки власники можуть брати 
участь в управлінні державою і здійсненні влади; політичний режим, який 
ґрунтується на “владарюванні честолюбства”.
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Тип режиму – це набір формальних або неформальних процедурних правил, що 
детермінують кількість і тип акторів, яким дозволено доступ до головних 
владних позицій, метод доступу до цих позицій, поведінку керівників у 
процесі прийняття публічних рішень.

Тиранічний авторитаризм – такий авторитарний режим, мета якого – вста-
новити режим особистої влади для задоволення особистих потреб.

Тиранія – політичний режим, заснований на відсутності дисципліни та суціль-
ному суспільному хаосі (Платон).

Тоталітаризм – політичний режим, у якому держава втручається у всі сфери 
життя людини і суспільства; політичний режим, що ґрунтується на офі-
ційній ідеології, характеризується волюнтаризмом, культом особистості 
правлячого вождя (чи лідера), спирається тільки на політичну силу, де 
опозиція не допускається або переслідується, а насильство носить харак-
тер терору; політичний режим, у якому влада на всіх рівнях формується 
закрито, однією людиною чи вузькою групою осіб із правлячої еліти; це 
різновид диктатури, у якій особливу роль відведено державі та ідеології, 
у якій держава і суспільство утворюють єдине ціле, а тому існує ілюзія 
повного схвалення народом або суспільством дій влади і держави. 

Тоталітарна автократія – це політичний режим, де помічено повну/абсолют-
ну належність моноцентричного владного та політичного (чи державного) 
впливу одному суб’єктові влади. 

Традиційний авторитаризм – це авторитаризм, який опирається на традиційні 
цінності, репродуковані політичні структури, що формувалися протягом 
століть.

Традиційний авторитарний режим олігархічного типу – такий авторитарний 
режим, у якому влада концентрується в руках кількох найбагатших сімей, 
які контролюють економічне і політичне життя в країні.

Транзит – інтервальний перехід від одного політичного режиму до іншого. 
Трапезократія – політичний режим, у якому функції політичної чи держав-

ної влади на себе повністю чи частково переймають банківські установи/
структури; режим, що ґрунтується на управлінні суспільством фінансо-
вими інституціями.

Уряд – публічна організація, що складається з невеликої групи осіб, які при-
ймають рішення, контролюють та координують виконання авторитетних 
політичних рішень.

Учасницька (партисипаторна) демократія – це концепт, згідно з яким важ-
ливою є активна участь людей/громадян в обговоренні та прийнятті рішень 
з головних питань суспільного життя, а головною умовою участі та її по-
ширення є соціальна рівність.

“Фасадна” електоральна демократія – це такий політичний режим, у якому 
виборчі інститути в принципі існують, але не приносять значущого супер-
ництва за владу. 

Фашизм – це політичний режим та доктрина, у яких наголошено на надмірно 
патріотичній та націоналістичній ідентичності та позиції лідера, що має 
право приймати незаконні рішення.
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Фобократія – політичний режим, що існує на основі страху й ненависті. 
Часові обмеження – детермінанта того, що в менш демократичних субнаціо-

нальних одиницях посадовці домагатимуться успіху в реформуванні важ-
ливих сфер у контексті вертикальної підзвітності регіонів національному 
політичному режиму. 

Якість демократії – це ступінь того, наскільки будь-яка поліархія актуалі-
зує свій потенціал політичного режиму (Д. Альтман та А. Перез-Лінан); 
це відносний рівень демократизації різних країн, які вже є поліархіями  
(М. Коппедж); це деякі об’єктивні міри та виміри підзвітності системи 
влади, а також ефективності її функціонування (Р. Патнем); відносно 
стабільна і легітимна згода, яка погоджує базові принципи демократії 
(змагальність, участь, представництво) з підзвітністю і політичною рів-
ністю (Л. Морліно).
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