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WSTĘP

Prezentowany zbiór artykułów jest plonem wspólnych badań pracowników 
Katedry Politologii, Historii i Teorii Polityki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu 
Narodowego Instytutu im. Iwana Franka oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Kra-
jowej w Kutnie. Wspólną cechą łączącą wszystkich autorów jest naukowy interes 
– współczesny rozwój polityczny państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Pojęcie Europy Środkowej od momentu swojego pojawienia się na początku 
XIX wieku1, uległo znaczącej transformacji. Na dzień dzisiejszy nie istnieje zwe-
ryfikowanych wytyczonych granic Europy Środkowej. Dla całej grupy naukow-
ców i ekspertów pojecie Europa Środkowa odnosi się tylko do współczesnych 
czterech państw- Polska, Słowacja, Czechy i Węgry, które stworzyły Czwórkę 
Wyszechradzką2. Chociaż znany polski badacz A. Antoszewski kwalifikuje tę 
Czwórkę jako państwa Europy Środkowo-Wschodniej3. Od 2007 roku Unia Eu-
ropejska stworzyła specjalny program „Europa Środkowa”. Program rozszerzo-
ny na następne państwa: Austria, północna część Włoch, część wschodnia i połu-
dniowa Niemiec, Polska, Słowacja, Słowenia, zachodnia część Ukrainy i Węgry. 
Z historycznego punktu widzenia terytoria te należały do Austro-Wegier4.

Pojecie Środkowo-Wschodnia Europa wykorzystywane jest przez nas dla okre-
ślenia państw, które mają wspólne historyczne i kulturowe korzenie, a także wspól-
ną historyczną przynależność do Związku Radzieckiego, albo w granicach „blo-
ku sowieckiego”. Odpowiednio należą do nich: państwa Czwórki Wyszehradzkiej 
– Polska, Słowacja, Czechy i Węgry; państwa bałtyckie – Estonia, Łotwa, Litwa; 
państwa, które wcześniej należały do Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Białoruś 
i Ukraina; państwa, które powstały w wyniku rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii – Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Serbia, Słowenia i Czar-
nogóra; państwa bałkańskie – Albania, Bułgaria i Rumunia. Nie wszystkie te państwa 
były przedmiotem równorzędnej naukowej analizy autorów. Ale nikt nie stawiał 
sobie za cel dać kompleksową analizę politycznego rozwoju państw wyznaczone-
go regionu. W wydaniu podane są wyniki doświadczeń z niektórych pytań politycz-
nego rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Całkiem zrozumiałe jest, iż 
większość publikacji poświęcona jest problematyce politycznego rozwoju Ukrainy. 
Spodziewamy się, że publikacje zaciekawią wszystkich, którzy interesują się pro-
blemami politycznego rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.

1  Po raz pierwszy określenie Europa Środkowa wykorzystał niemiecki ekonomista Friedrich List (1789-1846).
2  Central Europa. From Visegrad to Mitteleuropa. Schifting alliance among new members of the European 

Union. - Economist, 14.04.2005, Źródło: www.economist.com.
3  Demokracja Europy Środkowo- Wschodniej w perspektywie porównawczej. Pod red. A. Antoszewskiego 

i R. Herburta, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s.10.
4  Central Europa Program EU. Źródło: www.central12013eu/about-central-europe-programme.
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Krzysztof Białobłocki

Partie zielonych w krajach Europy Środkowej 
oraz ich wyniki wyborcze

Dokonano analizy sukcesów elektoralnych partii zielonych państw Europy 
Środkowej. Wypracowano wnioski dotyczące wyników wyborczych partii eko-
logicznych w regionie. Przedstawiono warianty konstrukcji ideologicznych partii 
zielonych w Europie Środkowej, zaproponowano całościowy wskaźnik wpływu 
omawianego rodzaju partii. Oznaczono wzajemną zależność pomiędzy sukce-
sami elektoralnymi partii zielonych a przyjętą formułą wyborczą obowiązującą 
w państwach Europy Środkowej.

Słowa-klucze: partia zielonych, partia ekologiczna, Europa Środkowa, sys-
tem partyjny, konstrukcja ideologiczna, gabinet rządowy, parlament, wybory, 
system wyborczy.

Wiele opracowań naukowych skupia się na problemie funkcjonowania 
organizacji partyjnych w warunkach konkurencyjnej demokracje liberalnej. 
Wraz z pojawieniem się partii zielonych, najpierw w Europie Zachodnie w latach 
70-tych, a z czasem także w Europie Środkowej, obserwujemy ich ewolucje oraz 
„zielone wyzwanie” (pojęcie zaproponowane przez D. Richardsona i C. Roote-
sa), które na etapie fazy początkowej, funkcjonuje jako przedstawicielstwo par-
lamentarne. Mimo to, jak by to dziwnie nie zabrzmiało, poziom zbadania partii 
ekologicznych (zielonych) działających na poziomie parlamentarnym w krajach 
Europy Środkowej, na dzień dzisiejszy pozostaje strefą niezapełnioną i stano-
wi duże pole do analizy dla politologów. Oprócz tego omawiany ruch, odczuwa 
potrzebę powstania kompleksowych badań, tak jak w tej części Europy ruch 
działa stosunkowo niedługo, w odróżnieniu od krajów zachodnioeuropejskich. 
Wszystkie te przesłanki pozwalają zakładać, że badanie porównawcze sukce-
sów elektoralnych partii zielonych w krajach Europy Środkowej, pełniąc funkcję 
informacyjną, wydaje się niezmiernie aktualnym.

Obiektem badań naukowych, dla tego opracowania, są systemy partyjne 
państw Europy Środkowej; przedmiotem, natomiast partie zielonych w tychże 
państwach, w odniesieniu do uzyskanych przez nich (na poziomie parlamentów) 
wyników wyborczych. Cel opracowania – wypracowanie jasnego wyobrażenia 
tego, w jakich państwach na obecną chwilę, działają najbardziej skuteczne partie 
zielonych na poziomie parlamentarnym, a także wskazanie na markery wprowa-
dzające różnice pomiędzy tymiż partiami. Zadanie fundamentalne opracowania 
polega na empirycznym wypełnieniu pojęć „partia zielonych”, funkcjonującej 
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w państwach Europy Środkowej, stawiając przy tym nacisk na ich elektoralno-
parlamentarnym poziomie pojmowania i operacjonalizacji.

W części teoretycznej, omawiając zagadnienia związane z elektoralnymi 
osiągnięciami partii zielonych, a także w czasie przeprowadzenia analizy porów-
nawczej atrybutów poszczególnych grup omawianych partii, sięgamy do danych 
metodologicznych i empirycznych zaczerpniętych w większości z europejskich 
źródeł naukowych, w odwołaniu do których przyjęto metodykę a także stwo-
rzono mapę ocen, niezbędną do zbadania postawionego w artykułu problemu. 
Do grona naukowców, którzy dokonują oceny omawianej kategorii, nadają jej 
znaczenia oraz dokonują jej instytucjonalizacji, należy odnieść takich badaczy 
jak: М. Andersson [1], К. Benoit і М. Laver [2], J. Bugajski [3], J. Burchell [4], 
М. Ferry [7], М. Golder [8], V. Hloušek, L. Kopeček [9, 18], М. Horak [10], 
B. Jancar-Webster [13], G. Jordan [14], H. Kitschelt [15-17], P. Lapos [19], 
F. Millard [20], F. Muller-Rommel [21-23], P. Pecinka [24], Т. Poguntke [25, 26], 
A. Reynolds [27], W. Rudig [30] oraz wielu innych [11, 12, 29, 31].

Partie zielonych – nowy typ partii politycznych będących przedmiotem za-
interesowań wielu naukowców, analizujących ich udział w systemie władzy po-
litycznej zarówno w demokracjach skonsolidowanych jak i społeczeństwach 
tranzytowych. Śmiało możemy powiedzieć o tym, że poziom zainteresowania 
partiami zielonych wykazywany przez opinie publiczną i naukowców, w dużym 
stopniu, zwiększa ich rzeczywisty wpływ polityczny. Należy także zaznaczyć, że 
są to partie do których nie można w pełnym zakresie zastosować konceptualny 
wniosek S. Rokkana, mówiący o obecnych podziałach społeczno-politycznych. 
Skuteczną natomiast, w tym znaczeniu, jest koncepcja D-L. Saylera, mówiąca 
o rozłamie partii, w oparciu o funkcjonujący podział społeczno-polityczny w kon-
tekście wyboru elektoralnego społeczeństwa „naturalnego” bądź rynkowego1.

Zważając na to, że stawiamy sobie za zadanie dokonanie systemowej analizy 
porównawczej sukcesów wyborczych partii zielonych w państwach Europy 
Środkowej, zasadnym będzie zaznajomić się z ich obecnością w systemach par-
tyjnych omawianych krajów. Uwzględnimy jedynie informacje mówiące o obec-
ności badanej w tym artykule grupy partii w określonym państwie, tak jak ewo-
lucja programów oraz głównych ich zasad, nie jest głównym przedmiot naszej 
analizy.

1  Zaproponowane teorie, każą nam rozpatrywać osiągnięcie elektoralne partii zielonych poprzez udział 
w gabinetach rządowych. Według informacji z 2010 r. partie zielonych uczestniczyły w gabinetach 
rządowych siedemnastu państwach europejskich – Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Gruzja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Ukraina. W pięciu 
kolejnych państwach partie zielonych uzyskały dobry wynik, umożliwiający dostanie się do parlamentu, co 
jednak nie zapewniło im oddelegowanie przedstawicieli do gabinetów rządowych. Są to takie państwa jak: 
Austria, Holandia, Luksemburg, Szwecja i Szwajcaria [27].
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W kontekście elektoralnych sukcesów partii zielonych, należy także uwzględ-
nić perspektywy ich reprezentacji w kolegialnych instytucjach władzy wykonaw-
czej – w gabinetach rządowych: kwestię te możemy zbadać na podstawie wyników 
wyborów parlamentarnych (oprócz sytuacji powoływania rządów niepartyj-
nych (technokratycznych), nawet tych które cieszą się poparciem większości 
parlamentarnej, chociażby nawet sytuacyjnej).

Wśród państwa Europy Środkowej, w Bułgarii funkcjonuje największa ilość 
partii ekologicznych: mówimy o czterech ugrupowaniach politycznych – trzy 
z nich są oceniane jako centrolewicowe (Klub Polityczny „Ekoglasnost” (PKE), 
Partia Konserwatywna i Ekologiczna, Partia Zielonych (ZP), kolejna, czwar-
ta partia, określana jest jako partia centrowa – Partia „Zieloni”(Z)2. W Estonii 
historycznie tak się złożyło, że działa trzy partie ekologiczne – dwie z nich po-
wstały u zarania niepodległości (Partia Zielonych ERP, Estońska Partia Zielo-
nych (PER)), trzecia powstała po 2005 r. (będąc symbiozą dwóch poprzednich 
partii) – Partia „Estońscy Zieloni” (ER) [11, 34, 35]3. Na Łotwie działa dwie par-
tie zielonych – Łotewska Partia Zielonych (LZP) oraz Związek Zielonych i Rol-
ników (ZZS – należy ją odbierać jako partię częściowo ekologiczną). Obydwie 
partie, na spektrum ideologicznym, pozycjonowane są jaklo centroprawicowe 
[2, 22]4. Litwa natomiast należy do państw ze słabo rozwiniętymi partiami eko-
logicznymi. Na scenie politycznej Litwy działa tylko jedno, i przy tym centrole-
wicowe ugrupowanie polityczne – Litewska Partia Zielonych (GPL). Dwukrot-
nie partia uczestniczyła w wyborach parlamentarnych: w 1990 r. samodzielnie, 
jako odrębne ugrupowanie polityczne, w wyborach przeprowadzonych w 1992 r. 

2  Z ideologicznego punktu widzenia, partie ekologiczne są partiami w większości centrolewicowymi. 
W wyborach parlamentarnych uczestniczyło trzy ugrupowania polityczne – PKE (1990 r. – samodzielnie, 
а 1991 r. – w składzie Związku Sił Demokratycznych (SDS), 1994 r. – w składzie Bułgarskiej Partii 
Socjalistycznej (BSP), w 1997 r. – w składzie Demokratycznych Lewych), ZP (lata 2001, 2005 i 2009 
– w składzie koalicji wyborczej z Bułgarską Partią Socjalistyczną oraz szeregiem innych partii), z (2009 
r. – samodzielnie). Największy sukces wyborczy – 17 miejsc w parlamencie, uzyskane przez partie PKE 
w 1990, jeszcze przed całkowitym upadkiem reżimu komunistycznego..

3  Specyfika estońskich zielonych, polega na powstaniu partii zielonych o charakterze centroprawicowym, co 
rzadko się zdarza. Dowodem na to jest praktyka funkcjonowania tychże partii w krajach Europy Zachodniej. 
Każda z partii uczestniczyła w wyborach parlamentarnych: ERP – w 1990 і 1992 r. (samodzielnie); PER 
– w 1990 і 1992 r. (też samodzielnie); ER – w 2007 i 2011 r. (samodzielnie). Do parlamentu dostało się 
jedynie dwa ugrupowania – Partia Zielonych (ERP) w 1992 r. - 1 miejsce, i Estońscy Zieloni (ER) w 2007 
r. – 6 miejsc [3, s. 69].

4  Zaistniałą sytuacje można wyjaśnić poprzez fakt, iż partie o ideologii lewicowej, po rozpadzie Związku 
radzieckiego, były skazane na porażkę w tym kraju. Warto zauważyć, wspomniane partie rozwijały się 
przebywając ze sobą w zależności kontynuacyjnej: w 1990, 1993, 1995 i 1998 w wyborach uczestniczyła 
LZP; po czym weszła ona do koalicji wyborczej, w wyniku czego powstał ZZS, który uczestniczył 
w wyborach do parlamentu w 2002, 2006 i 2010. W związku z czym możemy powiedzieć, że Łotwa 
– jedyne państwo środkowoeuropejskie, gdzie partie zielonych uczestniczyły we wszystkich wyborach 
do parlamentu. W konsekwencji partie zielonych były przedstawione w sześciu kadencjach z siedmiu 
możliwych.
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weszła natomiast do kolacji wyborczej Sajudis5. Sytuacji wygląda podobnie 
i w przypadku Polski. Historycznie tak się złożyło, że na arenie politycznej dzia-
łają dwie partie: Forum Ekologiczne (FE, funkcjonujące w strukturze „parasolo-
wej” Solidarności) oraz partia „Zieloni 2004” (Z)6.

W Rumunii działają trzy partie ekologiczne, i przy tym wszystkie trzy na 
spektrum politycznym pozycjonowane są jako ugrupowania centrowe. Są to: 
Ruch Ekologiczny Rumunii (MER), Rumuńska Partia Ekologiczna (PER), a także 
Partia Zielonych (PV)7. Najlepszy wyniki w wyborach parlamentarnych rumuń-
skie partie ekologiczne uzyskały na początku ery postkomunistycznej. Na Sło-
wacji w czasie dwudziestoletniej jej historii działała tylko jedna partia – Partia 
Zielonych (SZ)8. W Słowenii natomiast działa dwie partie ekologiczne – Zie-
loni Słowenii (ZS) i Młodzieżowa Partia – Europejscy Zieloni (SMS-Zeleni)9. 

5  Pierwszą próbę uczestnictwa w wyborach parlamentarnych oceniono jako udaną, ponieważ w tym okresie 
partia oddelegowała własnego reprezentanta do rządu (minister środowiska). Mimo to, partii nie udało 
się wejść do parlamentu, co sprawiło, że partia wycofała się z życia politycznego (mówimy o okresie 
niepodległości, bo w czasach reżimu socjalistycznego w wyniku wyborów parlamentarnych w 1990 r. 
partia uzyskała 4 mandaty).

6  Forum Ekologiczne (FE, w ramach struktury „parasolowej” Solidarności), działające na początku lat 90-
tych, trzykrotnie uczestniczyło w wyborach parlamentarnych – 1989, 1991 i 1993. Partia „Zieloni 2004” 
reprezentując partyjny ruch ekologiczny Polski, uczestniczyła w wyborach w 2005 r. jako cześć koalicji 
wyborczej Socjaldemokracja Polska. Wartym podkreślenia jest fakt, iż żadnej z partii nie udało się zdobyć 
żadnego miejsca w parlamencie. FE określa się jako ugrupowanie centrowe, a „Zieloni 2004” (Z) jako 
centrolewicowe. Mimo to, w jednym z rządów (1997-2000) ruch miał swojego przedstawiciela w rządzie 
[33].

7  Każda z tych partii, na różnych etapach swojego rozwoju, uczestniczyła w wyborach parlamentarnych: 
MER – 1990 r., 12 mandatów, PER – 1990 i 2008 r., 8 mandatów; PV – uczestniczyła w wyborach 
przeprowadzonych w 2008 r. Zaproponowane dane, pozwalają na to aby z dużą dozą pewności powiedzieć 
o tym, że największe sukcesy ruch ekologiczny w Rumunii odnosił na początku okresu postkomunistycznego. 
Po czym zaczął się czas upadku, i tylko od niedawna możemy zaobserwować odradzanie się ówczesnych 
tradycji ruchu ekologicznego. Po pierwszych wyborach demokratycznych Rumunię określano jako 
kraj z najbardziej rozwiniętym ruchem partii zielonych (w parlamencie działało dwie partii polityczne 
o charakterze proekologicznym). Członkiem gabinetu rządowego został przedstawiciel tylko jednej partii 
– Ruchu Ekologicznego Rumunii: w tym przypadku mamy na myśli nadmiernie-zwycięską koalicję na 
czele z pozapartyjnym premierem T. Stolojan (1991-1992).

8  Centrolewicowe ugrupowanie polityczne dosyć aktywnie uczestniczyło w procesie wyborczym: 
samodzielnie – 1990, 1992 i 2000, a także w składzie koalicji wyborczej „Wspólny Wybór” – lata 1994 
і 1998. Po 2000 r. zaczyna się okres upadku partii, co sprawiło, że staje się ona partią marginalna. Najlepsze 
wyniki partia osiągnęła w wyborach w 1990, właśnie wtedy poprzez indywidualną kooptacje ministra, 
miała swojego przedstawiciela w rządzie.

9  Pierwsza partia – Zieloni Słowenii (ZS) należy do partii centrowych (co prawda według logicznego 
sposobu jej pojmowania, ponieważ kolejno, w 1990, 1993 partia była reprezentowana w dwóch rządach: 
pierwszy – centroprawicowy, drugi – centrolewicowy) – partia czterokrotnie uczestniczyła w wyborach 
parlamentarnych – 1990, 1992, 1996 i 2000, i w dwóch pierwszych wyborach uzyskała 8 i 5 mandatów. 
Druga partia – Młodzieżowa Partia – Europejscy Zieloni (SMS-Zeleni) typowi przedstawiciele ideologii 
centrolewicowej. Uczestniczyła w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2000, 2004 i 2008 
r. i zdobyła 4 miejsca w parlamencie tylko raz, w wyniku wyborów w 2000 r. Nie była reprezentowana 
w żadnym z gabinetów rządowych. W niektórych przypadkach przykład Słowenii możemy odnieść do 
sytuacji na Łotwie. Partie w tym kraju uczestniczyły we wszystkich wyborach parlamentarnych, ale udało 
im się zdobyć miejsca w parlamencie, tylko w wyniku trzech wyborów z sześciu możliwych.
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W węgierskiej przestrzeni politycznej działa tylko jedna partia zielonych – cen-
trolewicowa „Polityka Może Być Inna” (LPM)10. W Czechach również działa 
jedna partia ekologiczna – Partia Zielonych (SZ), którą można odnieść do 
partii centrowych.

Wartym uwagi pozostaje kwestia reprezentacji partii zielonych w parlamen-
tach w okresie różnych ich kadencji. Po pierwszych wielopartyjnych wyborach 
(w większości przypadków przeprowadzono takie wybory w 1990 r.), partiom 
zielonych udało się osiągnąć największy w ich historii sukces. Tak na przykład: 
w Rumunii, Ruch Ekologiczny Rumunii uzyskał 12 miejsc w parlamencie, osią-
gając wynik 2,6 % poparcia, Rumuńska Partia Ekologiczna uzyskała 8 miejsc 
(1,7 % poparcia, ponieważ w tym czasie nie ustanowiono bariery wyborczej). 
W Bułgarii, Ekoglasnost w 1990 r. była w stanie uzyskać, będąc w koalicji ze 
Związkiem Sił Demokratycznych, 17 miejsc w parlamencie [13, s. 73]. W Sło-
wenii natomiast, Partia Zielonych zdobyła 8 mandatów uzyskując 8,9 % popar-
cie wyborców [14]. Na Łotwie Partia Zielonych uzyskała 7 miejsc w parlamen-
cie. Kolejno należy powiedzieć o Słowacji, gdzie partii ekologicznej udało im się 
zdobyć 6 mandatów, na Litwie natomiast 4 reprezentantów omawianego ruchu 
politycznego, dostało się do parlamentu. W rezultacie, po wyborach ustanawiają-
cych, zieloni posiadali swoich przedstawicieli w parlamentach (drugich izbach) 
sześciu państw Europy Środkowej – w sumie w parlamentach państw środkowo-
europejskich ruch zielonych był przedstawiony siedmioma partiami.

10  Partia powstała w 2009 r. i mówi się o niej jako o najmłodszej spośród wszystkich partii zielonych 
działających w państwach Europy Środkowej. W 2010 r. partia, w wyniku wyborów parlamentarnych, 
zdobyła 16 mandatów. W związku z czym uważamy za zasadne mówić o tej partii jako o najbardziej 
skutecznej partii ekologicznej działającej w Europie Środkowej – partia potrzebował jedynie roku aby 
wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu. Należy jednak powiedzieć o tym, że nie jest ona 
reprezentowana w rządzie [19].
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TABLICA 1
Przedstawicielstwo partii zielonych w parlamentach narodowych (druga izba) 

państw Europy Środkowej w okresie 1990–2011

Państwo
Wybory 

ustanawiające11
Pierwsze 
wybory

Drugie 
wybory

Trzecie 
wybory

Czwarte 
wybory

Piąte 
wybory

Szóste 
wybory

Bułgaria 
(PKE)

1990 /
17

1991 /
k12

1994 /
k

1997 /
k

2001 /
-

2005 /
-

2009 /
-

Bułgaria 
(ZP)

1990 /
-

1991 /
-

1994 /
-

1997 /
-

2001 /
k

2005 /
k

2009 /
K

Bułgaria 
(Z)

1990 /
-

1991 /
-

1994 /
-

1997 /
-

2001 /
-

2005 /
-

2009 /
0

Estonia 
(ER)

1990 /
-

1992 /
-

1995 /
-

1999 /
-

2003 /
-

2007 /
6

2011 /
0

Estonia 
(ERP)

1990 /
0

1992/
1

1995 /
-

1999 /
-

2003 /
-

2007 /
-

2011 /
-

Estonia 
(PER)

1990 /
0

1992 /
0

1995 /
-

1999 /
-

2003 /
-

2007 /
-

2011 /
-

Łotwa 
(LZP)

1990 /
7

1993 /
1

1995 /
4

1998 /
0

2002 /
-

2006 /
-

2010 /
-

Łotwa 
(ZZS)

1990 /
-

1993 /
-

1995 /
-

1998 /
-

2002 / 
3

2006 /
k

2010 /
k

Litwa 
(GPL)

1990 /
4

1992 /
K

1996 /
-

2000 /
-

2004 /
-

2008 /
-

-

Polska 
(FE)

1989 /
k

1991 /
K

1993 /
k

1997 /
-

2001 /
-

2005 /
-

2007 /
-

Polska (Z)
1989 /

-
1991 /

-
1993 /

-
1997 /

-
2001 /

-
2005 /

0
2007 /

0
Rumunia 
(MER)

1990 /
12

1992 /
-

1996 /
-

2000 /
-

2004 /
-

2008 /
-

-

Rumunia 
(PER)

1990 /
8

1992 /
-

1996 /
-

2000 /
-

2004 /
-

2008 /
0

-

Rumunia 
(PV)

1990 /
-

1992 /
-

1996 /
-

2000 /
-

2004 /
-

2008 /
0

-

Słowacja 
(SZ)

1990 /
6

1992 /
0

1994 /
к

1998 /
к

2002 /
0

2006 /
-

2010 /
-

Słowenia 
(ZS)

1990 /
8

1992 /
5

1996 /
0

2000 /
0

2004 /
-

2008 /
-

-

Słowenia 
(SMS-
Zeleni)

1990 /
-

1992 /
-

1996 /
-

2000 /
4

2004 /
0

2008 /
0

-

Węgry 
(LMP)

1990 /
-

1994 /
-

1998 /
-

2002 /
-

2006 /
-

2010 /
16

-

Czechy 
(SZ)

1990 
0

1992 /
3

1996 /
-

1998 /
-

2002 
0

2006 
6

2010 
0
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Zaczynają od trzeciej kadencji parlamentów, ilość przedstawicieli partii eko-
logicznych w parlamentach państw Europy Środkowej, zasadniczo się zmniej-
szyła. Za główny powód zaistniałej sytuacji, w większości przypadków, należy 
uważać postępującą stabilizacje systemów politycznych, w związku z czym par-
tie zielonych nie zdołały zająć pozycji znaczących przedstawicieli interesów gru-
powych. W wyniku trzecich i czwartych wyborów parlamentarnych, zieloni mie-
li swoich przedstawicieli jedyni w parlamencie Łotwy.

W wyniku piątych wyborów, sytuacja uległa poprawie – w tym samym 
czasie udzielono poparcia partiom ekologicznym od razu w czterech państwach: 
Estonii (Estońscy Zieloni), Łotwa (Związek Zielonych i Rolników), Węgry (po 
raz pierwszy, Polityka Może Być Inna”), a także Czechy (Partia Zielonych). 
Wartym uwagi jest przypadek dwóch ostatnich partii. Partia Zielonych Węgier 
w wyborach w 1990 r., osiągnęła wynik jedynie 0,36 %, nie uzyskując manda-
tu na poziomie ogólnopaństwowym [6, s. 151]. Najlepszy wynik partia osiągnęła 
w wyborach w 2002 r. – 3,95%, co jednak nie pozwoliło jej wejść do parlamentu. 
Dopiero w wyborach w 2010 r. partia „Polityka Może Być Inna” zdobyła 16 man-
datów. Podobnie sytuacja wygląda w Czechach: za sprawą przejścia sporej ilości 
aktywistów do Forum Obywatelskiego, od 1992 r. partia zielonych nie uzyskała 
więcej niż 5% poparcia (barier wyborczy dla jednej partii) [10, s. 316]. Dopiero 
w 2006 r. partia uzyskała poparcie, które wyniosło 6,6%, co umożliwiło jej uzy-
skanie 6 miejsc w parlamencie. Łotewski przypadek, na tle innych krajów Euro-
py Środkowej, traktowany jest w kategoriach wyjątku. 

W pozostałych krajach, sytuacja nie uległa polepszeniu. W przypadku Pol-
ski, żadnej z partii nie udało się utrzymać na poziomie parlamentarnym. W wybo-
rach do parlamentu w 1991 r. uczestniczyło dwie partie ekologiczne – Partia Zie-
lonych i Forum Ekologiczne – pierwsza z nich uzyskała 0,63%, a druga 0,82% 
poparcia wyborców i odpowiednie żadnego miejsca w parlamencie. Forum Eko-
logiczne – frakcja zielonych Unii Wolności – w 1993 i 1997 r., w wyniku prze-
prowadzonych wyborów kilku przedstawicieli tego ugrupowania polityczne-
go weszło do parlamentu, czego nie udało się powtórzyć w 2001 r. [7]. Według 
F. Millarda, w 1993 r. żadna z partii nie spełniała wymogów „Krakowskiej Federa-
cji Niezależnych Organizacji Ekologicznych” [20, s. 151]. M. Andersson zauwa-
ża, że inne partie polityczne Polski albo przydzielały mało uwagi sprawom zwią-
zanym ze środowiskiem naturalnym, albo w ogóle nie poczyniło żadnych działań 
w kierunku stworzenia jakichkolwiek programów ekologicznych.

11  Wybory ustanawiające – wybory które odbyły się przed uzyskaniem przez państwa Europy Środkowej 
niepodległości bądź obalenia reżimu komunistycznego i były kluczowe dla ustanowienia demokracji 
w tychże państwach. Wybory te uznaje się także za takie, które nosiły oznaki częściowo wielopartyjnych.

12  Część koalicji wyborczej, w związku z czym wyliczanie dokładnej ilości mandatów konkretnej partii 
zielonych wydaje się działaniem niezasadnym, tak jak były one częścią dodaną do wspomnianej już 
koalicji wyborczej.
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Podjęcie się oceny szóstych wielopartyjnych wyborów do parlamentów 
państw Europy Środkowej, uważamy za przedwczesne, tak nie we wszystkich 
omawianych krajach przeprowadzono takie wybory. Materiał empiryczny, któ-
rym dysponujemy w obecnej chwili, pozwala nam założyć, że nie dojdzie do 
zmian dotychczasowej sytuacji, a prawdopodobnie będziemy mieli do czynie-
nia z jej pogorszeniem się – zieloni, na dzień dzisiejszy, są przedstawione jedy-
nie w parlamencie Łotwy, wybory do parlamentu mają być przeprowadzone na 
Litwie (pozycja partii ekologicznych w tym kraju, jak już wcześniej mówiliśmy 
jest marginalna), Rumunii (istnieje szansa uzyskania mandatów, ale tylko pod 
warunkiem konsolidacji dwóch partii zielonych), Słowenii (w tym przypadku 
sytuacja przypomina nieco sytuacje w Rumunii) i na Węgrzech (jesteśmy scep-
tycznie nastawieni do perspektywy powtórnego wejścia zielonych do parlamen-
tu, ponieważ już dzisiaj głośno mówi się o naruszeni stabilności systemu partyj-
nego tego kraju).

Odrębną kwestią pozostaje ocena skuteczności udziału partii zielonych (na 
podstawie sukcesów elektoralnych) w gabinetach rządowych państw Europy 
Środkowej. W związku z czym, proponujemy rozróżnienie elementu jakościo-
wego i ilościowego. Element jakościowy, zakłada następujące formuły klasyfi-
kacji: 1. kooptacja indywidualna (powoływania poszczególnych ministrów bez 
pełnego udziału partii zielonych w strukturze gabinetu rządowego) – Bułgaria, 
Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia; 2. nadmierny udział (wcho-
dzenie partii zielonych do nadmiernie-zwycięskich (także do wielkich) koalicji 
i uzyskanie statusu aktywnych (dodatkowych), czyli takich które są nie niezbęd-
ni do zapełnienia minimalnego wskaźnika większości parlamentarnej) – Łotwa 
(udział w niektórych koalicjach po 2006 r.) i Rumunia; 3. w formacie balansu 
władzy – udział partii zielonych był nieunikniony pod warunkiem powoływania 
gabinetów rządowych – Łotwy (najbardziej charakterystyczna rola dla partii zie-
lonych w gabinetach rządowych tego państwa), Słowenia, Czechy (co prawda 
w ramach mniejszościowego rządu koalicyjnego).

Element ilościowy sprowadza się do oceny ilości przypadków różnorakich 
jakościowych form uczestnictwa partii ekologicznych w gabinetach rządowych: 
żadnego razu – Węgry, jeden raz – Estonia (przypadek kooptacji), Litwa (przy-
padek kooptacji), Polska (przypadek kooptacji), Rumunia (przypadek kooptacji, 
w sumie z nadmiernym udziałem), Słowacja (indywidualna kooptacja) i Cze-
chy; więcej niż jeden raz – Bułgaria (trzy przypadki indywidualnej kooptacji), 
Łotwa – 11 gabinetów rządowych, wszystkie formy udziału (na Łotwie powoła-
no mniejszościowy rząd koalicyjny na czele z premierem reprezentującym Zwią-
zek Zielonych i Rolników I. Emsisem), Słowenia (przypadek kooptacji i przypa-
dek balansu władzy).

Wartym uwagi, w tym kontekście, jest forma udziału partii ekologicznych 
w procesie elektoralnym. Opierając się na dane empiryczne, doszliśmy do wniosku, 
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że w państwach Europy Środkowej są one realizowane w ramach dwóch kon-
strukcji zasadniczych – samodzielny udział w procesie elektoralnym, oraz udział 
w oparciu i włączenie do koalicji wyborczych poszczególnych partii. Pierwsza 
z konstrukcji właściwa bardziej takim krajom jak: Estonia, Litwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry i Czechy. Druga natomiast odnosi się do Bułgarii, 
Łotwy i Polski.

Na podstawie zaproponowanych markerów oceny osiągnięć elektoralnych 
(wyborczych) partii zielonych w państwach Europy Środkowej, proponujemy 
obliczyć całkowity wskaźnik ich popularności w badanym regionie. Na wskaź-
nik, co wynika z wcześniej wymienionych wskaźników, składają się następujące 
elementy: I. największy sukces partii ekologicznych – po wyborach ustanawiają-
cych (1 punkt), w okresie pierwszego bądź drugiego dziesięciolecia (2 punkty), 
wciągu dwóch dziesięcioleci (3 punkty); II. przedstawicielstwo ilościowe w par-
lamencie – nigdy nie reprezentowane (0 punktów), jednokrotnie reprezentowane 
(1 punkt), więcej niż jeden raz reprezentowane (2 punkty), więcej niż trzy razy 
reprezentowane (3 punkty); III. Przedstawicielstwo jakościowe w rządzie – nig-
dy nie reprezentowane (0 punktów), indywidualna kooptacja (1 punkt), nadmier-
ny udział (2 punkty), balans władzy (3 punkty), różne formy udziału (4 punk-
ty); IV. a także ilościowe przedstawicielstwo w gabinetach rządowych – żadne-
go razu (0 punktów), jeden raz (1 punkt), więcej niż jeden raz (2 punkty), więcej 
niż trzy razy (3 punkty); V. format udziału w wyborach do parlamentu – w ko-
alicji wyborczej z innymi partiami (1 punkt), indywidualny (samodzielny) udział 
(2 punkty). Zaproponowany obraz uzupełniany jest preferencjami ideologicz-
nymi partii zielonych. Maksymalnie możliwy wskaźnik wynosi 15 punktów. 
W przypadku, kiedy państwu przyznaje się od 0 do 6 punktów, należy uznać, 
że partie ekologiczne w tym państwie przebywają w stanie upadku; od 7 do 11 
punktów – w stanie minimalnych sukcesów odnoszonych na arenie elektoralnej; 
od 12 do 15 punktów – a miarę dostateczny do reprezentacji w parlamencie (na-
leży powiedzieć, że zaproponowany wskaźnik jest względy i przydatny tylko dla 
analizy regionu środkowoeuropejskiego – w przypadku natomiast państw Euro-
py Zachodniej należałoby go rozszerzyć/dopracować. Prezentowany wskaźnik 
wygląda następująco:
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TABLICA 2
Wskaźnik skuteczności elektoralnej partii zielonych w państwach 

Europy Środkowej w okresie 1990-2011

Państwo I II III IV V Preferencja ideologiczna Ogółem

Bułgaria 1 1 1 2 1 centrolewica 6

Estonia 2 2 1 1 2 centroprawica 7

Łotwa 3 3 4 3 1 centroprawica 14

Litwa 1 1 1 1 2 centrolewica 6

Polska 2 0 1 1 1 centrolewica 5

Rumunia 1 1 2 1 2 centryzm 7

Słowacja 1 1 1 1 2 centrolewica 6

Słowenia 2 2 4 2 2 centrolewica 12

Węgry 2 1 0 0 2 centrolewica 5

Czechy 2 2 3 1 2 centryzm 10

Ogólnie rzecz biorąc, w krajach Europy Środkowej przeważna większość 
partii zielonych są centrolewicowe, co jest porównywalne z istniejącą prakty-
ką w państwach Europy Zachodniej, o czym także mówią w swoich pracach 
H. Kitschelta [15-17], F. Mullera-Rommela [21-23], Т. Pecinki [24, 25] 
i W. Rudiga [30]. Dużym poziomem skuteczności mogą się pochwalić jedynie 
partie z Łotwy i Słowenii. Mniejszym potencjałem wpływu dysponują partie eko-
logiczne działające w Estonii, Rumunii i Czechach. W Bułgarii, na Litwie, w Pol-
sce, na Słowacji i Węgrzech partie te zaliczany są do partii mało znaczących. 

Kierując się uzyskanymi wnioskami, należy sięgnąć do doświadczenia 
państw Europy Zachodniej. Partiom zielonych w tym regionie właściwa jest do-
minacja centrolewicowej pozycji ideologicznej (tylko w niektórych przypadkach 
możemy mówić o partiach centroprawicowych). Wspólną cechą dokumentów 
programowych partii zachodnioeuropejskich jest postmaterializm13. W związku 
z czym, przejście do wartości postmaterialnych doprowadziło do zmian w poli-
tycznym porządku dziennym rozwiniętych społeczeństw industrialnych, tworząc 
nowy wymiar konfliktu politycznego. Co sprawiło, że w krajach zachodnich ob-
serwujemy przeformatowanie ugrupowań lewicowych i prawicowych: ugrupo-
wania lewicowe – zieloni, organizacje feministyczne i organizacje mniejszości 

13  W czasie Drugiego Kongresu 13-14 września 2006 r. Europejska Partia Zielonych opracowała wspólne 
zasady działalności dla zielonych Europy. Są to: odpowiedzialność ekologiczna, autonomia jednostki, 
demokracja włączająca, poszerzanie sprawiedliwości, sprawiedliwość społeczna, równość płci, 
sprawiedliwość międzypokoleniowa, ustanowienie sprawiedliwości globalnej, szerzenie różnorodności 
cywilizacji, społeczeństw i kultur, postępowanie bez przemocy.
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seksualnych; prawicowe – ugrupowania polityczne wykazujące reakcje na zmia-
ny kulturowe w społeczeństwach postmaterialnych zajmujące negatywne stano-
wisko wobec emigrantów. Z tego właśnie względu, nowe lewicowe ugrupowania 
zrezygnowały z polityki opartej na podziale klasowym społeczeństwa i stosują 
nowe formy uczestnictwa politycznego, w tym także decentralizowaną formę 
członkowstwa partyjnego. Pojawienie się nowych ugrupowań lewicowych, wy-
daje się być skierowane zarówno przeciwko starym partiom prawicowym i lewi-
cowym oraz nowej prawicy. W Europie Środkowej, zasygnalizowane zmiany nie 
wniknęły jeszcze tak głęboko w tkankę społeczną i polityczną. Sytuacja ta doty-
czy: po pierwsze osiągnięć partii zielonych, w tym także osiągnięć elektoralnych; 
po drugie zmian w całościowej ocenie funkcjonujących w regionie systemów 
partyjnych. Na podstawie czego można konstatować: w Europie Środkowej par-
tie zielonych są, z formalnego punktu widzenia, klasyfikowane przeważnie jako 
centrolewicowe i postmaterialne ugrupowania, w praktyce należy jednak mówić 
o tym, że jednym z powodów ich słabości (na poziomie zarówno narodowym jak 
i Europejskim) jest nadmiernie wysoka aktualność wartości materialnych, wyra-
żająca się w dokumentach programowych partii.

Dowodem na to są wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. 
(nie wszystkie wspomniane partie ekologiczne i nie we wszystkich państwach 
wzięły udział w tych wyborach). Żadna z partii nie przeskoczyła bariery wybor-
czej, co umożliwiłoby jej wejście do Parlamentu Europejskiego. 

TABLICA 3
Wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego dla partii zielonych 

w państwach Europy Środkowej w 2009 r.

Państwo Partia
Procent 

głosów, %
Ilość 

mandatów

Bułgaria Zelenite (Z) 0.72 0

Estonia Eestimaa Rohelised (ER) 2,73 0

Polska Zieloni 2004 (Z 2004) 2.43 0

Słowacja Strana Zelenych (SZ) 2.11 0

Słowenia Stranka mladih Slovenije (SMS) 1.96 0

Węgry Lehet Más a Politika (LMP) 2.61 0

Czechy Strana Zelenych (SZ) 2,06 0

W tym przypadku wydaje zasadnym wniosek: na dzień dzisiejszy partie eko-
logiczne w państwach Europy Środkowej, wykazują małą skuteczność działań 
– potwierdzeniem na to są minimalne przedstawicielstwo tychże partii w parla-
mentach narodowych. W wyniku nieznacznej skuteczności, obserwujemy spa-
dek znaczenia ekologicznych organizacji pozarządowych [5]. Wyjątkiem może 
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być Łotwa, w stosunku do której należy wnioskować, iż w obecnej chwili partie 
zielonych, na poziomie parlamentarnym odgrywają przypisaną im rolę elementu 
stabilizującego systemy partyjne (dowodem na to jest ich udział w kolejnych rzą-
dach – zieloni na dzień dzisiejszy są partią władzy). 
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ABSTRAKT

GREEN PARTIES IN CENTRAL-EUROPEAN COUNTRIES 
AND THEIR ELECTORAL SUCCESS

The article is dedicated to analyzing the electoral success of green parties 
in Central-European countries. The author formed conclusions about success of 
ecological parties in the region, investigated a variety of green parties’ ideologi-
cal structures in Central-European countries, logically described and calculated 
the total index of green parties electoral influence, offered the correlation betwe-
en electoral success of green parties and electoral systems in Central-European 
countries.

Keywords: green party, environmental party, Central Europe, party system, ide-
ological structure, governmental cabinet, parliament, elections, electoral system.

АНОТАЦІЯ

ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА ЇХ 
ЕЛЕКТОРАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Проаналізовано електоральні успіхи партій зелених у країнах 
Центральної Європи. Сформовано висновки з приводу електоральних 
результатів екологічних партій у регіоні. Запропоновано варіанти 
ідеологічних конструкцій партій зелених у Центральній Європі, сформовано 
сумарний індекс електоральної впливовості даного різновиду партій. 
Визначено взаємозв’язок між електоральними успіхами партій зелених та 
виборчою формулою у країнах Центральної Європи.

Ключові слова: партія зелених, екологічна партія, Центральна Європа, 
партійна система, ідеологічна конструкція, урядовий кабінет, парламент, 
вибори, виборча система.
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Sławomira Białobłocka

Parametry skuteczności w ocenie działań 
rządu: na przykładzie krajów Europy 

Środkowej i Ukrainy

Określono parametry skuteczności dla oceny działań rządu na przykładzie kra-
jów Europy Środkowej i Ukrainy. Wskazano na wymiar wewnętrzny i zewnętrz-
ny skuteczności rządu. Dokonano oceny porównania i wzajemnego wpływu na 
siebie stabilności rządowej oraz ministerialne z jednej strony oraz parametry 
skuteczności działań gabinetów rządowych z drugiej. Zaproponowano korelacje 
wewnętrznego i zewnętrznego wymiarów skuteczności rządów na przykładzie 
krajów Europy Środkowej i Ukrainy. Dokonano oceny markerów i indykatorów 
wywierających wpływ na formowania skutecznych systemów rządzenia.

Słowa-klucze: rząd, gabinet rządowy, stabilność rządów i ministerstw, sku-
teczność rządu, wymiary skuteczności, trwałość rządów, ciągłość zespołu, prze-
stawienia ministerialne, decyzja rządu, system partyjny i wyborczy, wielkość 
gabinetu rządowego, konstrukcja gabinetu rządowego, rząd partyjny i niepartyj-
ny, fragmentacja partyjna.

Koniec wieku XX i początek XXI odznaczył się szeregiem zmian jakościo-
wych w życiu politycznym krajów środkowoeuropejskich. Głównymi czynnika-
mi tych zmian są: upadek Związku Radzieckiego a wraz z nim i modelu socja-
listycznego rozwoju społecznego, która w okresie po drugiej wojnie światowej 
wywierała duży wpływ na procesy społeczno-polityczne w Europie Środkowej; 
zmiany jakościowe w konstrukcji politycznej i społeczno-gospodarczej krajów 
Europy Środkowej wyrażające się w przejściu do społeczeństwa postmaterial-
nego; zauważalne przyspieszenie procesów integracyjnych, kiedy to kraje Eu-
ropie Środkowej powoli i stopniowo stają się członkami NATO i Unii Europej-
skiej. Procesy integracji i demokratyzacji dokonujące się w Europie Środkowej, 
doprowadziły do znaczących zmian w obszarze procesów wewnątrzpolitycznych 
a w szczególności tych, co opisują: kształtowanie, działalność, skuteczność i stabil-
ność rządu a także przystających do nich, związanych z nimi, zjawisk i tendencji. 
Nowe zjawiska i procesy, zrodziły potrzebę przeprowadzenia analizy porów-
nawczej parametrów skuteczności niezbędnych do przeprowadzenia oceny dzia-
łań rządów krajów Europy Środkowej i zbadania głównych tendencji skutecz-
ności funkcjonowania rządów, które powstawały w krajach wspomnianej części 
Europy po upadku muru berlińskiego.
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Obiekt badania – rządy krajów Europy Środkowej i Ukrainy; przedmiotem 
badania, są natomiast parametry skuteczności potrzebne do oceny działań rządów 
na podstawie analizy doświadczenia krajów Europy Środkowej i Ukrainy. Cel 
badania – wypracowanie wyobrażenia w kwestiach oceny skuteczności działal-
ności rządu i wskazanie jakimi parametrami wewnętrznymi i zewnętrznymi owa 
działalność jest uwarunkowana. Zadanie główne badania polega na konceptual-
nym i empirycznym wypełnieniu relacji rozbieżnych wymiarów, markerów i in-
dykatorów skuteczności działań rządu. 

W części poświęconej teoretycznemu opracowania parametrów skuteczno-
ści niezbędnych dla oceny działalności rządu a także w przeprowadzeniu anali-
zy porównawczej jej atrybutów, korzystamy z metodologicznych i empirycznych 
opracowań zaczerpniętych w większości z zachodniej literatury przedmiotu. 
Z całej palety opracowań, które konceptualnie wypełniają interesujące nas poję-
cie a także związanych z nim zjawisk, korzystamy ze spuścizny naukowej takich 
badaczy jak: J. Bondla [2], C. Conrada i S. Goldena [5], G. Coxa [6], D. Epsteina 
[12], А. Frogniera [14], S. Haggarda [16], J. Hubera [18-20], D. Kaufmanna i in-
nych [21, 23-25] a także М. Lavera [26], А. Lijpharta [27, 28], F. Mullera-Rom-
mela [29, 30], О. Protsyka [31], G. Sartori [33], M. Shtugarta [34] i J. Zillera 
[39]. Oprócz tego, w tym opracowaniu, korzystamy ze źródeł omawiających 
interesujące nas zagadnienia z perspektywy ekonomii – chodzi tu o opracowania 
D. Acemoglu, G. Egorova, K. Sonina [1], М. Brusisa [4], Т. Dewana i D. Myatta 
[8-10], A. Eggersa i J. Hainmullera[11], J. Fearona [13], V. Galasso i Т. Nannicini 
[15], J. Ishana, D. Kaufmanna i L. Pritchetta [21], C. Talbota [36].

Potrzeba zbadania parametrów skuteczności działalności rządów krajów Euro-
py Środkowej spowodowana jest faktem, iż są to sąsiedzi Polski, co sprzyja prze-
niknięciu doświadczenia środkowoeuropejskiego niezbędnego dla wyjaśnienia 
istoty, zastosowania i skuteczności działalności rządów oraz realizacji powierzo-
nych mu zadań. Praktyczna wartość analizy porównawczej wydaje się niezaprze-
czalna w przypadku zbadania parametrów skuteczności działalności rządowej. 
Uwzględnienie istniejącego już doświadczenia, istniejącej praktyki światowej 
w tym zakresie, pozwala podejmować najbardziej optymalne i skuteczne decyzje, 
wystrzegając się błędów w konstruowaniu politycznych i społecznych instytutów, 
w budowaniu adekwatnej formy rządzenia państwem oraz skutecznego systemu 
podziału władzy. I właśnie dlatego inżynieria konstytucyjna/ wybór publiczny 
zakłada przejmowanie od innych systemów najlepszych jej elementów, pod wa-
runkiem ich przydatności i adoptowalności w konkretnym państwie. Przy tym 
uznano za istotną taką oto współzależność: parametry skuteczności działalności 
rządowej znajdują się w stałej i niezaprzeczalnej wzajemnej relacji z markerami 
stabilności rządów. Tak więc planowanie perspektyw skuteczności i stabilności 
rządów, jako jednej z gwarancji własnego rozwoju, jest niemożliwe bez znajomo-
ści kondycji i głównych tendencji rozwoju instytucji rządowych oraz związanych 
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z nimi zespołów organizacyjnych w krajach o podobnym postępie cywilizacyj-
nym i politycznym.

Przedstawiony sposób rozumowania usprawiedliwia potrzebę sięgnięcia do 
całego szeregu atrybutów apelujących do faktorów skuteczności rządów. W przy-
padku gdy definiujemy rząd jako kolegialny instytut władzy wykonawczej, który 
odpowiada za realizacje różnych kierunków polityki państwa, zasadnym będzie 
pojmowanie skuteczności rządu poprzez poziom skuteczności działań gabinetów 
rządowych w obszarze realizacji kierunków polityki państwa przebywających 
w gestii uprawnień rządów. Określany często jako wymiar zewnętrzny para-
metrów skuteczności działalności rządów. Ocena zaproponowanego kontekstu, 
z politologicznego punktu widzenia, nie możliwa bez operowania wskaźnika-
mi tego, w jaki sposób dokonywana jest realizacja działalności rządu w aspekcie 
wewnętrznym – podziału uprawnień pomiędzy poszczególnymi strukturami rzą-
du, a samym rządem w kontekście osobliwego charakteru przyjmowania decyzji, 
w tym także rządowych, a także w kontekście determinantów partyjnych i nie 
partyjnych (technicznych bądź korporacyjnych), które również wywierają wpływ 
na realizacje nałożonych na rząd kierunków polityki państwa. Wymienione ele-
menty składają się na tak zwany wewnętrzny wymiar parametrów skuteczności 
działalności rządów. Na skrzyżowaniu wewnętrznych i zewnętrznych form ope-
racjonalizacji skuteczności rządów rozmieszczono stabilność rządowa, o której 
już wcześniej mówiliśmy. Zaproponowana całościowa struktura zakłada odwo-
łanie się do dużej ilości informacji, która poskutkuje wyciagnięciem wniosków 
umożliwiających wskazanie parametrów skuteczności działalności rządowej.

Ponadto definitywne pojmowanie skuteczności a także stabilności systemów 
politycznych, stawia przed nami wymóg dokonania całościowej oceny omawia-
nej problematyki umieszczonej w ramach działalności rządu. Wydaje się oczy-
wistym, że kierując się naukowym pojmowaniem stabilności i związanych z nią 
kategorii, pojęcie stabilności politycznej należy definiować jako właściwość 
i stan życia politycznego społeczeństwa, który przejawia się utrwalonym funk-
cjonowaniem instytutów politycznych, przestrzeganiem norm politycznych, 
prawnych, moralnych i tradycji społecznych, a także pokojowym rozwiązaniem 
sytuacji konfliktowych, co ogólnie rzecz biorąc pozwala sprawnie funkcjono-
wać systemowi społecznemu a także stwarza mu możności rozwój, zachowując 
w tym wszystkim swoją dotychczasową strukturę. Pojęcie skuteczności zakłada 
względny efekt a także rezultatywność działalności rządu oraz projektów zreali-
zowanych przez rząd, co postrzegane jest jako relacja skutku i wyniku w stosunku 
do wydatków które przyczyniły się do osiągnięcia zaplanowanego wyniku.

Patrząc z innej perspektywy na poruszony problem trzeba powiedzieć o tym, 
ze stabilność rządowa – pojęcie abstrakcyjne i samodzielnie sporne, tak jak ana-
liza naukowa uwarunkowana podejściem opartym na splocie różnych metodolo-
gii, stawia na porządek dzienny problem indykatorów stabilności rządowej oraz 



Sławomira Białobłocka

28

PARAMETRY SKUTECZNOŚCI W OCENIE DZIAŁAŃ RZĄDU

29

relacje stabilności i skuteczności. Oczywistym wydaje się fakt, iż stabilność rządu 
może świadczyć o pozytywnym sposobie postrzegania podejmowanych przez 
rząd działań, tak jak może wskazywać na skuteczność podejmowanych przez 
niego działań zważając na czas trwania kadencji określonego gabinetu (rządu). 
Należy także zaznaczyć, że stabilność rządu nie jest następstwem skuteczności 
jego funkcjonowania.

W tym kontekście, należy odnieść się do słów P. Williamsa mówiących 
o tym, że niestabilne rządy mogą rozwiązywać problemy państwa bardziej wy-
kwalifikowanie, lepiej i szybciej niż długotrwałe struktury wykonawcze [37, 
s. 426]. G. Satrori wypowiada się w podobny sposób, twierdząc, że rządy mogą 
być „długowieczne i bezsilne” mając na uwadze, że „stabilny rząd obligatoryjnie 
może być warunkiem dla uproszczenia działalności ale nie koniecznie stanowić 
warunek skutecznej działalności” [33, s. 113]. Razem z tym G. Sartori [32] sku-
pia swoją uwagę na kwestiach związanych z czasem stabilności rządu, twierdząc 
, że niby nawet nieskuteczny może być trwałym i że prosta trwałość nie zawsze 
oznacza stałą demokrację. Jednakże trwałość stanowi jeden z poprzedzających 
warunków skuteczności. A. Lijphart podkreśla, że niedługotrwałe rządy są oce-
niane jako nieskuteczne jednostki dyrektywne [27], ponieważ brakuje im czasu 
aby móc rozwinąć i wszcząć spójne programy polityczne: oprócz tego, trwa-
łość rządu – to miara dominacji władzy wykonawczej nad ustawodawczą [28]. 
Oznacza to, że niedługotrwałe rządy wskazują na ich niemożność sprostania no-
wopowstałym wyzwaniom. Szczególnie proces ten zauważalny jest na przykła-
dzie młodych krajów tranzytowych, w których przejście do demokracji odbywa 
się praktycznie na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez rząd polityki; 
oprócz tego w tym samym czasie doświadczają one wad rozwiniętego społeczeń-
stwa obywatelskiego. L. Helms, dotykając poruszonych zagadnień zauważa, że 
„dlatego aby poprzeć ten proces, silny rząd musi być zdolnym do przeprowadze-
nia znaczącej i skierowanej na osiągnięcie celu polityki” [17, s. 21].

F. Mueller-Rommel zaznacza, że w przypadku gdy rządy są trwałe (działają 
dłuższy czas), wtedy teoretycznie można zaobserwować lepszą kontrolę nad usta-
wodawczymi nominacjami a także pojawia się możliwość wywierania bardziej 
skutecznego wpływu na formowanie porządku dnia zaproponowanego przez par-
lament [29]. Podobny mechanizm działa w przypadku gdy ministrowie bądź pre-
mierzy pełnią funkcje po raz pierwszy. Oprócz tego A. Frognier wykazał, że dłu-
gotrwałe rządy są nie tylko bardziej skuteczne ale także mniej konfliktowe, tak 
jak są one zorientowane na podejmowanie decyzji [14, s. 48]. 

Jednym z atrybutów wewnętrznego wymiaru parametrów skuteczności dzia-
łalności rządów, jak wyżej już powiedzieliśmy, jest działalność ministrów a także 
korelacja uprawnień pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i departamenta-
mi. W kontekście zależności z kategorią stabilności rządowej, należy odwołać 
się do pojęcia trwałości ministerstw (stabilności). Zbiorowy schemat przyjęcia 
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przez rząd określonych decyzji zakłada, że każdy z jego członków zobowiąza-
ny jest do prowadzenia uzgodnionego wcześniej sposobu postępowania w po-
wierzonej mu dziedzinie działalności rządu, nawet wtedy gdy jest on rozbieżny 
z jego osobistym stanowiskiem – w taki sposób ustanawia się wewnętrzna sku-
teczność gabinetu rządowego. Należy także zważyć na tradycyjną okoliczności, 
kiedy to mianowanie premiera należy do kompetencji partii politycznej: i ozna-
cza to, że w prowadzonej przez siebie działalności, premier będzie dbał o intere-
sy partii, którą reprezentuje i której jest członkiem. Zaistniała sytuacja powoduje 
powstanie dodatkowego zestawu problemów, mogących wywrzeć zasadniczy 
wpływ na skuteczności rządu w aspekcie stabilności tegoż rządu.

M. Laver i K. Shepsle wskazują na znaczenie procesu głosowania w rządzie. 
Naukowcy mówią o tym, że w większości głosowanie odbywa się wtedy, gdy dla 
przyjęcia decyzji potrzeba większości głosów. W przypadku gdy jednak mamy 
do czynienia z rządem koalicyjnym, przedstawiona logika działań może także 
powodować powstawania w rządzie małych grup o możliwościach wywierania 
wpływu na działalność tegoż rządu i jego skuteczność [26]. J. Blondel z kolei 
mówi o tym, że ocena podejmowanych przez rząd decyzji uzależniona jest od 
doświadczenia w wykonywaniu przez członków rządu powierzonych im obo-
wiązków: ministrowie i premierzy, przebywając na obejmowanym przez sie-
bie stanowisku przez dłuższy okres, posiadają większe doświadczenie, są za-
znajomione z regułami funkcjonowania administracji, w odróżnieniu od tych, 
którzy obejmują stanowiska rządowe w ciągu stosunkowo nie długiego okresu 
[2]. Wypisane przesłanki wpływają na wzrost wskaźników skuteczności podej-
mowanych przez rząd działań. Dlatego właśnie operowanie kategorią stabilno-
ści ministerstw (długi okres obejmowania stanowisk przez konkretne osoby [39, 
s. 203]), posiada znaczenie atrybutywne w kontekście oceny parametrów sku-
teczności działalności rządu.

Należy zauważyć, że w czasie badania zjawiska stabilności ministerstw po-
jawia się szereg osobliwości, które uzależnione są od wprowadzenia do aparatu 
badawczego określonych podejść niezbędnych przy analizie stabilności rządo-
wej i skuteczności podejmowanych przez rząd działań. Tak na przykład dymisja 
rządu/dów nie musi prowadzić do całkowitej zmiany jego konstrukcji partyjnej 
i jego składu personalnego. Niejednokrotnie bowiem się zdarza, że po dymisji 
rządu ci sami politycy i te same partie mogą znaleźć się w nowym rządzie obej-
mując te same stanowiska co dotychczas. W związku z czym, należy wykazać się 
starannością w przypadku analizy odmienności zachodzących między stabilno-
ścią rządów a stabilnością ministerstw: ciągłość zespołu staje się dominującym 
czynnikiem, który tworzy doświadczenie niezbędne do skutecznego zarządzania 
a także jest akceleratorem dla przypadków nieznacznej trwałości rządu [18, 35].

Ministerialne przetasowania (jednoczesna zmiana dwóch bądź większej ilo-
ści członków rządu [38], która odbywa się średnio raz na dwa miesiące [22]) 
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– wynik działań marketingowych: dobrowolna rezygnacja, partyjna rezygna-
cja, rezygnacja parlamentarna bądź rezygnacja ze względu na stan zdrowia. 
W tym kontekście ciekawe są idee J. Hubera i C. Martinez-Gallardo, które 
określają przestawienia w rządzie jako zarządzanie talentami, w wyniku cze-
go kierownictwo, zarząd partii dąży do przydzielenia stanowisk ministerialnych 
według skuteczności działań ministrów [19]. 

Załóżmy, że powstaje sytuacja gdy przywódcy partii mają wątpliwości co 
do wiarygodności i skuteczności przyszłych ministrów, do czego także dochodzi 
kwestia zaufania. Tak więc zadanie polega na identyfikowaniu zmiennych, któ-
re wpływają na proces asygnacji ministrów. Zatrzymajmy się na czterech czyn-
nikach: poziom osobistej niepewności, który powstaje w czasie poszukiwania 
kandydatów na odpowiednie stanowiska; znaczenie umiejętności politycznych 
i technicznych, którymi mają władać przyszli ministrowie; poziom zaufania po-
między ministrami; ograniczenia w zakresie powoływania i odwoływania, co 
może być postrzegane jako markery skuteczności rządu. 

W przypadku gdy przywódcy partyjni ukazują wysoki poziom braku zaufania 
wobec uzdolnionych ministrów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na sta-
nowisko ministerialne zostanie powołana osoba o gorszych kompetencjach za-
wodowych. Niski poziom predyspozycji do realizacji zadań postawionych przed 
ministrem, przekłada się na skuteczność podejmowanych przez niego działań 
i w konsekwencji stanowi przyczynę zmiany ministra i rodzi proces wymiany 
urzędników. Ogólnie rzecz biorąc, poziom niepewności co do tego jacy ministro-
wie okażą się bardziej skuteczni, będzie się zmniejszać po złączeniu się spraw-
dzonych już urzędników oraz konkurencyjnych procesów w granicach określo-
nych partii, co spowoduje z kolei wzrost skuteczności działań rządu w wymiarze 
wewnętrznym.

Na podstawie zaproponowanych rozważań należałoby zastanowić się nad 
kilkoma zmiennymi, które odnoszą się do poziomu wątpliwości wyrażanego wo-
bec urzędników. Po pierwsze, na ten proces wpływa czas funkcjonowania syste-
mu w warunkach demokratycznych. Najwyższy poziom wątpliwości co do łącze-
nia się zdolności, charakterystyczny dla pierwszego okresu przejściowego, jest 
właściwy wszystkim bez wyjątku państwom Europy Środkowej. Po drugie, wal-
ka o miano przywódcy, która zmniejsza niepewność wobec łączenia się skutecz-
nych ministrów. Ogólnie rzesz ujmując, poziom nieufności staje się elementem 
dominującym przy zmianie ministrów, w przypadkach gdy kompetencja ostat-
nich zasadniczo wpływa na politykę rządu.

Stabilność ministerialna, w kontekście parametrów skuteczności gabinetów 
rządowych oraz ich działalności, jest uzależniona od czynnika zaufania. Urzęd-
nik może posiadać duże doświadczenie, ale w przypadku gdy będzie chciał re-
alizować politykę w kierunku przeciwnym do chęci i wizji innych członków rzą-
du, to wtedy jego skuteczność i doświadczenie nie będą pozytywnie odbierane 
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przez innych urzędników. W związku z czym D. Epstein i O’Halloran zauważają, 
że sytuacja która powoduje brak zaufania między urzędnikami, stawia wy-
móg odpowiedzialnego, w kontekście ministerialnej trwałości, powoływania na 
stanowiska w rządzie [12].

W krajach Europy Środkowej, średnia kadencja ministra wyniosła 2 lata, co 
znacznie krócej niż w Europie Zachodniej, gdzie kadencja ministrów trwa znacz-
nie dłużej. W rezultacie nasuwa się wniosek: w przypadku jeśli trwałość kaden-
cji stanowi miarę doświadczenia i zdolności ministerialnych, w warunkach gdy 
minimalne trzyletnie doświadczenie staje się niezbędne dla działacza politycz-
nego, żeby jego działalność uznano za skuteczną, to trzeba powiedzieć o tym, 
że większość ministrów w Europie Środkowej nie dysponuje dostateczną ilością 
czasu, żeby móc rozwinąć skuteczność ministerialną. Podobnie wygląda sytuacji 
i w przypadku premierów:

TABLICA 1
Wskaźniki stabilności rządów, ministerialnej i premier-ministerialnej 
stabilności w krajach Europy Środkowej, według danych z 2008 r.

Państwo

Średni okres trwania kadencji 

Rządy
(porządek) [5]

Przemierzy
(porządek) [30]

Ministrowie 
(porządek)

Semiprezydencjalizm 

Bułgaria 1,72 1,62 1,45

Litwa 1,45 1,43 1,55

Polska 1,06 1,58 1,67

Rumunia 1,15 1,35 1,93

Słowacja 1,50 3,25 2,41

Średnio 1,38 1,85 1,80

Parlamentaryzm 

Czechy 1,56 3,31 2,35

Estonia 1,44 2,09 1,90

Łotwa 0,96 1,55 1,61

Węgry 2,56 3,00 2,37

Średnio 1,60 2,42 2,03

Ogółem 1,49 2,13 1,92

Ukraina 1,15 1,73 1,71

Stabilność ministerialna w krajach Europy Środkowej różni się w czasie. Ka-
dencja każdego trzeciego ministra trwa mniej niż rok, przy czym kadencja prawie 
połowy wszystkich ministrów trwa od roku do trzech lat. I tylko jedna piąta 
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ministrów sprawuje urząd dłużej niż 3 lata. W rezultacie możemy mówić o tym, 
że jeśli skuteczność podejmowania decyzji zależy od liczby ministrów, ktόre pra-
cują trwale, to w większości rządów krajów Europy Środkowej pracują nietrwali 
ministrowie. Należy jednak zaznaczyć, że Czechy, Węgry i Słowacja należą do 
grupy państw, w których sprawują swój urząd najbardziej doświadczeni mini-
strowie wśród wszystkich krajów Europy Środkowej. Kadencja premiera ma 
trwać minimalnie trzy lata, a ministra 2 lata, żeby móc uznać urzędnika za ta-
kiego, który skutecznie sprawuje powierzone mu funkcje i może podejmować 
decyzję o zasięgu ogólnopaństwowym. Ogólnie rzecz biorąc, ponad 60 % pre-
mierów w krajach Europy Środkowej nie sprawowało swoich urzędów dostatecz-
nie długo, żeby upodobnić się do premierów krajów Europu Zachodniej, i jedynie 
połowa z nich miała dostatecznie dużo czasu niezbędnego dla rozwoju skutecz-
nej działalności rządu.

Porównanie rozmiaru rządów stanowi kolejne podejście pomocne przy wy-
jaśnianiu parametrów skuteczności rządu. Redukcja rządu bądź zmniejszenie 
ilości ministerstw i ogólnej ilości urzędników, rozpatrywane jest w literaturze 
przedmiotu jako działania niezbędne dla zwiększenia skuteczności organizacyj-
nej władzy wykonawczej [31]. W związku z czym zasadnym wydaje się zbadanie 
dwóch formatów rozmiarów gabinetów rządowych – ilość teczek ministerial-
nych w rządzie (suma struktur ministerialnych) i ilość członków rządu (mini-
strów i działaczy politycznych ze statusem członków rządu którzy nie sprawują 
kontroli nad poszczególnymi jednostkami rządu). W tym kontekście na świa-
tło dzienne wychodzi ciekawa prawidłowość: w semiprezydencjaliźmie średnia 
ilość ministrów oraz członków rządu jest większa od rządów w krajach z syste-
mem parlamentarnym, co świadczy o tym, że skuteczność rządów w ostatnim 
przypadku jest większa.



Sławomira Białobłocka

32

PARAMETRY SKUTECZNOŚCI W OCENIE DZIAŁAŃ RZĄDU

33

TABLICA 2
Średnia ilość teczek rządowych w systemie semiprezydencjalnym 

i parlamentarnym krajów Europy Środkowej, stanem na 2011 r. 

Państwo Ilość ministrów Ilość członków rządu 

1 2 3

Semiprezydencjalizm

Bułgaria 17 18

Litwa 15 18

Polska 19 20

Rumunia 17 20

1 2 3

Słowacja 15 17

Średnio 17 19

Parlamentaryzm

Czechy 14 17

Estonia 13 15

Łotwa 13 15

Węgry 14 17

Średnio 14 16

Ogółem 15 17

Ukraina1 16 18

 
Należy powiedzieć o tym, że skuteczność działalności rządów, w wymiarze 

parametrów wewnętrznych, uzależniona jest również od typu konstrukcji gabi-
netów rządowych – w przypadku Europy Środkowej zasadnym będzie, w więk-
szości przypadków, ograniczyć się do analizy partyjnych rządów. Tym nie mniej, 
praktyka europejska (w tym również w krajach Europy Środkowej) nie ogranicza 
się do konstrukcji partyjnych, tak jak istnieją formalne warunki wstępne oraz re-
alne wyniki funkcjonowania niepartyjnych (inaczej, technokratycznych gabine-
tów rządowych). Ostatnie przedstawione są w systemie politycznym większości 
krajów byłego Związku Radzieckiego. Z uwagi na postęp cywilizacyjny, propo-
nujemy zwrócić uwagę na podstawy oceny parametrów skuteczności na przykła-
dzie Ukrainy i jej gabinetów rządowych. Uzasadnieniem dokonanego wyboru 
niech będzie fakt, iż według wskaźników rozwój demokracji na Ukrainie (wśród 
innych byłych republik radzieckich) najbardziej zbliżony do wariantu demokracji 

1  Na Ukrainie, w ostatnim czasie, zredukowano ilość ministrów poprzez połączenie poszczególnych 
ministerstw, a także zmniejszono ilości departamentów.
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w krajach środkowoeuropejskich. Typ technokratycznych rządów uważany jest 
za typ dominujący na Ukrainie. Ocena ich działalności pod kątem skuteczności, 
nie wydaje się jednoznaczna.

Idea rządu niepartyjnego, na pierwszy rzut wygląda kusząco, w rzeczywisto-
ści jednak, zmiana rządu partyjnego na rząd który utworzono z ekipy niezależ-
nych ekspertów bądź z przedstawicieli partii nie wchodzących do koalicji rządo-
wej, powoduje powstanie licznych problemów w zakresie skuteczności procesu 
podejmowania decyzji przez rząd (decyzji państwowych). Rządy niepartyjne 
charakteryzują się licznymi problemami, jak na to wskazuje doświadczenie 
Ukrainy, związane z mobilizacją poparcia politycznego potrzebnego do realiza-
cji przyjętego przez siebie kierunku działań, w stosunku do parlamentu. Ostat-
ni, udzielając zgody na powołanie premiera i rządu z nadania prezydenta, nie po-
nosi jednak odpowiedzialności za działania zatwierdzonego przez siebie rządu. 
W związku z czym, niepartyjny rząd w parlamencie może liczyć w większości 
przypadków na poparcie jedynie większości sytuacyjnej. Poparcie o takim cha-
rakterze, tworzy jednak niepewność związaną z terminem sprawowania władzy 
przez taki rząd. Niebezpieczeństwo utraty poparcia parlamentu i prezydenta, 
zmusza rząd do częstej zmiany priorytetów, aby móc sprostać interesom „akto-
rów”, od których uzależnione jest przetrwanie rządu w zaistniałych warunkach.

Kontynuując poruszony wątek, trzeba powiedzieć o tym, że parametry 
skuteczności rządu, uzależnione są od pozarządowych ale jednak politycznych 
atrybutów i indykatorów, a w pierwszej kolejności od poziomu reprezentacji na 
poziomie systemu partyjnego i wyborczego. G. Cox założył możliwość nieduver-
gowskiego wpływu ewolucji systemów wyborczych nowych demokracji w Euro-
pie Środkowej, co łączy z ospałością systemu wyborczego, co z kolei nie należy 
postrzegać jako jedyny czynnik wpływu. Jedna z idei rozwoju społeczeństw 
przejściowych zakłada, że im więcej partii funkcjonuje w określonym państwie 
tym lepsze są warunki konsolidacji społeczeństwa: idea ta opiera się na wyobra-
żeniu o tym, że reprezentacja interesów politycznych, stanowi przejaw demokra-
tycznego sposobu rządzenia [6]. W literaturze przedmiotu osiągnięto konsensus 
w sprawie zależności przedstawicielstwa politycznego i skuteczności rządzenia; 
bardziej przedstawicielski, partyjny system prowadzi do fragmentacji politycz-
nej parlamentu; sfragmentowane rządy i parlamenty napotykają na większą ilość 
przeszkód w czasie wypracowania kolegialnych decyzji w porównaniu z insty-
tucją ustawodawczą, opierającą się o jednopartyjną i koalicyjną większość [34]. 
W całości, gabinety rządowe działające w oparciu o demokratyczny sposób spra-
wowania władzy, są bardziej skuteczne według właściwych sobie parametrów 
i charakterystyk niż rządy sprawujące władzę w oparciu o autorytaryzm.

W związku z powyższym, poziom fragmentacji politycznej według P. Co-
wheya i G. Coxa, jest podstawową właściwością systemu partyjnego, który po-
siada ważny potencjał wpływu, nie tylko na trwałość rządów jako wskaźnika 
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skuteczności gabinetów rządowych ale także bezpośrednio na proces podejmo-
wania skutecznych decyzji skierowanych na realizację przez rząd właściwych 
mu zadań [7]. Poziom fragmentacji politycznej dotyczy także ilości wpływowych 
partii politycznych reprezentowanych w parlamencie. Wytworzoną zależność po-
między fragmentacją polityczną a skutecznością procesu podejmowania decyzji 
przez rząd, można zauważyć w badaniach dokonujących analizy porównawczej 
wpływów politycznych na proces formowania polityki państwa.

S. Haggard, w przeprowadzonych przez siebie badaniach udowodnił, że po-
trzeba zharmonizowania interesów, w warunkach funkcjonowania fragmento-
wanej większości, w porównaniu z większością jednopartyjną bądź koalicyjną, 
powoduje liczne komplikacje w dziedzinie aktywności ustawodawczej. Na-
wet w stosunkowo stabilnych koalicjach, proces tworzenia spójnej wizji działań 
politycznych charakteryzuje się mniejszym poziomem uzgodnienia niż w rzą-
dach jednopartyjnych: powodem czego wydaje się być potrzeba przedyskuto-
wania pewnych decyzji z parterami w koalicji, którzy często w poszczególnych 
przypadkach wykazują odmienne zdanie. Rządy zbudowane na poparciu frag-
mentowanej większości parlamentarnej, nie posiadają stabilnego poparcia, które 
umożliwiłoby podejmowanie zdecydowanych działań, skierowanych na przyję-
cie określonych decyzji. W porównaniu z rządami większości skonsolidowanej, 
są one mniej skore do przeprowadzenia radykalnych zmian [16]. Zaistniała sytu-
acja wymaga wskazania na jeszcze jeden indykator wymiaru wewnętrznego dzia-
łalności rządu – typ gabinetu rządowego w przypadku rządu partyjnego (więk-
szości i mniejszości, jednopartyjny i koalicyjny, rodzaje rządów koalicyjnych – 
minimalno-zwycięscy, nadmiernie-zwycięscy oraz duże koalicje) itd.

Nie można jednak dokonywać oceny parametrów skuteczności działań rządu 
jedynie w oparciu o wewnętrzne atrybuty środowiska omawianych struktur po-
litycznych. Należy także zwrócić uwagę na skutki opisanego pozycjonowania, 
co znajduje swoje odbicie w zewnętrznych markerach działalności rządu. Na po-
żytek badań naukowych z tego zakresu, powstało dużo rozpraw, metodyk, me-
chanizmów oraz praktyk opracowanych przez licznych naukowców – niektóre 
z nich charakteryzują się jednokierunkowością a reszta to kompleksowe opraco-
wania. Wychodzimy z założenia, że próba oceny każdej z nich jest pozbawiona 
sensu, ponieważ może to zrodzić więcej nieporozumień niż przynieść korzyści 
albowiem stosowanie różnych podejść spowoduje powstawanie niejednorodnych 
perspektyw oceny jednych i tych samych procesów. W związku z czym propo-
nujemy zastosowania najbardziej sprawdzonej, według naszej oceny, metody 
indykatorów politycznej i rządowej skuteczności, zaproponowanej swojego cza-
su przez D. Kaufmanna.

Wspomniana metoda przewiduje zbadanie całego szeregu indykatorów sku-
pionych w granicach sześciu głównych kierunków: HB – głosowanie i odpo-
wiedzialność (wytyczona granica prawa wyboru realizowanego przez obywateli 
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państwa, a także możliwość wpływania na kształt przyszłego rządu oraz wol-
ność wypowiedzi, zrzeszeń i możliwość zakładania niezależnych środków prze-
kazu informacji); PS – stabilność polityczna (wskaźnik tego jak postrzegana jest 
złożoność niekonstytucyjnej zmiany rządu oraz przejawy przemocy a szczegól-
nie terroryzmu); EU – skuteczności rządu (określenia jakości działań instytu-
cji publicznych, a także usług które świadczy rząd, poziom wolności w stosunku 
do presji politycznej, jakość implementacji, wykonanie decyzji przyjętych przez 
organy władzy wykonawczej); RJ – jakość regulacyjna (zdolność rządu do two-
rzenia i implementacji kierunku działań politycznych w interesach sektora pry-
watnego); PZ – prawo prawa (poziom zgodności rozwoju społecznego-politycz-
nego z przypisami prawa oraz poziom przestrzegania prawa własności, działalno-
ści sądowniczej, a także zapobieganie przestępczości i przemocy); KK – kontrola 
korupcji (zdolność rządu do przeciwstawiania się różnym formom przejawów 
działań korupcyjnych). Użyto wyników oznaczonych jako równoległe w czasie, 
w stosunku do wewnętrznych parametrów skuteczności [23].

W tym kontekście należy zaznaczyć, że wskaźniki jakości zarządzania pań-
stwem, które są obecne w zaproponowanej metodzie, reprezentują statystyczne 
zebranie odpowiedzi na pytania o jakość zarządzania przedsiębiorstwami, obywa-
telami, a także środowiskiem ekspertów w krajach rozwiniętych oraz krajach roz-
wijających się. W ocenie całościowego indeksu skoncentrowano się na szeregu 
badań przeprowadzonych przez instytuty, centra analityczne, organizacje poza-
rządowe, a także organizacje międzynarodowe [24, 25]. Każdy z indykatorów 
obliczano według ilości (od 0 do 100) oraz jakości (od -2,5 do 2,5).
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TABLICA 3
Indykatory skuteczności politycznej i skuteczności rządu w krajach Europy 

Środkowej i Ukrainy według metody D. Kaufmanna, 2008 r.2

Państwo HB HB PS PS EU EU RJ RJ PZ PZ KK KK Ogółem Ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Semiprezydencjalizm

Bułgaria 65 0,568 60 0,431 57 0,102 72 0,693 51 -0,16 51 -0,2 59 0,239

Litwa 72 0,85 73 0,778 73 0,687 84 1,114 70 0,65 62 0,13 72 0,702

Polska 74 0,878 77 0,882 68 0,517 74 0,798 67 0,551 69 0,419 72 0,674

Rumunia 60 0,475 54 0,263 51 -0,07 68 0,556 55 0,035 57 -0,03 58 0,205

Słowacja 73 0,868 84 1,031 79 0,892 83 1,088 67 0,602 68 0,409 76 0,815

Średnio 69 0,728 70 0,677 66 0,426 76 0,85 62 0,336 61 0,146 67 0,527

Parlamentaryzm 

Czechy 83 1,042 83 1,03 80 0,958 86 1,142 79 0,893 67 0,356 80 0,904

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estonia 86 1,092 68 0,606 86 1,247 92 1,487 85 1,161 80 0,958 83 1,092

Łotwa 70 0,753 59 0,376 70 0,634 80 1,019 75 0,809 65 0,288 70 0,647

Węgry 81 1,02 72 0,748 73 0,707 87 1,22 76 0,852 71 0,489 77 0,839

Średnio 80 0,977 71 0,69 77 0,887 86 1,217 79 0,929 71 0,523 78 0,871

Ogółem 75 0,853 71 0,68 72 0,657 81 1,034 71 0,633 66 0,335 73 0,699

Ukraina 47 -0,03 44 -0,01 33 -0,60 39 -0,39 31 -0,62 28 -0,72 37 -0,40

Na podstawie zaproponowanych obliczeń, można by wyciągnąć wnioski od-
zwierciedlające korelacje parametrów wewnętrznych i zewnętrznych w proce-
sie określenia skuteczności działań rządu: 1. konstrukcje partyjne rządów oraz 
ich różne modyfikacje, tworzą bardziej skuteczne gabinety rządowe (na podsta-
wie porównania Ukrainy z jej niepartyjnymi gabinetami rządowymi i gabinetów 
rządowych państw Europy Środkowej, gdzie została jasno zrealizowana kon-
strukcja partyjna przy tworzeniu rządów); 2. schematy parlamentarne systemów 
konstytucyjnych formują bardziej skuteczne, według wewnętrznych i zewnętrz-
nych parametrów, gabinety rządowe niż jest to właściwe systemom semiprezy-
dencjalnym; 3. za najbardziej skuteczne, na podstawie różnych wymiarów dzia-
łalności, należy uznać gabinety rządowe Estonii, Czech i Węgier, a za najmniej 

2  Każdą ze skal zaprezentowano dwoma wskaźnikami: pierwsza (lewa) kolumna – ilościowa, druga (prawa) 
kolumna – jakościowa. Ukrainę w strukturze systemów konstytucyjnego rządzenia wyprowadzono poza 
granice oszacowań w stosunku do krajów Europy Środkowej będących członkami Unii Europejskiej.
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skuteczne – Bułgarii i Rumunii: co daje podstawy twierdzić, że zapewnienie naj-
lepszych wyników skuteczności rządu nie zawsze jest uzależnione od stabilności 
tegoż rządu, ale jedynie w zasadniczy sposób sprzyja osiągnięciu wspomnianej 
skuteczności (potwierdzeniem na co jest przykład Węgier i Czech); 4. zestawiona 
lista parametrów wewnętrznych i zewnętrznych skuteczności rządu kształtuje 
przejrzystość jako jeden ze wskaźników współczesnego systemu władzy zbioro-
wej [3]; 5. w przypadku gdy stabilność rządów nie musi generować skuteczności 
ostatniego, to jednak korelacja zwrotna, w przypadku parametrów demokratycz-
nych zmiany władzy przedstawicielskiej, wydaje się niezbędna – skuteczność 
rządu zwiększa trwałość kadencji tegoż rządu.

Staje się także oczywistym fakt, iż wyższa jakość kandydatów pretendują-
cych na stanowiska państwowe wiąże się z rozporządzaniem lepszym potencja-
łem niezbędnym do realizacji postawionych zadań. W przypadku gdy, potencjał 
i skuteczność rządu zlewa się z odpowiednią jakością pracy ministrów, powstaje 
kilka bilansów: skuteczny rząd powstaje w wyniku przystąpienia do niego mi-
nistrów o wysokich kompetencjach, którzy tworzą spójny zespół: w przypadku 
nieskutecznego łączenia wymienionych zasad dochodzi do skrócenia kadencji 
rządu – rząd jest postrzegany jako instytucja niezdolna do zatrzymania talentów 
(wykwalifikowanych pracowników), obecność których gwarantuje skuteczną 
działalność rządu. W przypadku, gdy istnieją określone przeszkody w samym 
systemie (kiedy procedura powoływania ministrów wydaje się nie doskonała, 
albo kiedy korelacja między jakością a kompetencjami jest kompletna), wtedy 
powstaje jedyna równowaga: zdolni ministrowi są gotowi pełnić powierzone im 
funkcje, co skutkuje skutecznością władzy wykonawczej ale tylko w przypadku 
gdy jej istniejące kompetencje przewyższają formalny próg uprawnień.

Dokonana ocena wymiarów parametrów skuteczności w działalności rządu, 
pozwala powiedzieć o tym, że wyrażają się one w formie wewnętrznej (politycz-
nej i niepolitycznej) i zewnętrznej (jakość rządzenia), które są współzależne i są 
ze sobą związane. Forma wewnętrzna (wymiar) składa się z następujących in-
dykatorów: korelacja pomiędzy stabilnością i skutecznością gabinetów rządo-
wych; trwałość ministerialna, a także doświadczenie ministrów w sprawowaniu 
urzędu; atrybuty przebiegu głosowania w rządzie; ciągłość pracowników rządu; 
skuteczności podejmowania decyzji przez rząd oraz liczebności rządu; kon-
strukcja gabinetów rządowych (partyjna bądź niepartyjna); poziom reprezentacji 
politycznej na poziomie systemu partyjnego i systemu wyborczego, w szczegól-
ności fragmentacja partyjna. Wymiar zewnętrzny parametrów skuteczności par-
tyjnych gabinetów rządowych przejawia się w jakości rządzenia oraz jakości 
skutków tego procesu.
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ПАРАМЕТРИ ЕФЕКТИВНОСТІ В ОЦІНЦІ УРЯДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

Й УКРАЇНИ

Визначено параметри ефективності в оцінці урядової діяльності на 
прикладі країн Центральної Європи й України. Запропоновано внутрішні 
та зовнішні виміри урядової ефективності. Оцінено співставлення та 
взаємовпливи урядової, а також міністерської стабільності, з однієї 
сторони, та параметри ефективності діяльності урядових кабінетів, із 
другої. Представлено кореляцію внутрішніх та зовнішніх вимірів урядової 
ефективності на прикладі країн Центральної Європи та України. Оцінено 
маркери й індикатори, котрі впливають на формування ефективних систем 
урядування.

Ключові слова: уряд, урядовий кабінет, урядова і міністерська 
стабільність, ефективність урядів, виміри ефективності, урядова 
тривалість, безперервність персоналу, міністерська перестановка, 
урядове рішення, партійна та виборча система, розмір урядового кабінету, 
конструкція урядового кабінету, партійні та непартійні уряди, партійна 
фрагментація.
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Zbigniew Białobłocki

Premier w systemie władzy wykonawczej: 
analiza porównawcza systemu 

semiprezydenckiego Białorusi (1996–2011) 
i Mołdowy (1991–2001)

Zanalizowano konstytucyjny porządek prawny regulujący system spra-
wowania władzy na Białorusi w latach 1996–2011 i w Mołdowie w okresie 
1991–2001. Przedłożono całościowy, systemowy sposób rozumienia semipre-
zydencjalizmu w wymienionych krajach. Dokonano oceny pozycji prezydenta 
i premiera w ramach prezydencko-parlamentarnej i premier-prezydenckiej form 
semiprezydencjalizmu.

Słowa-klucze: semiprezydencjalizm, premier-prezydencjalizm, prezydent-
parlamentarny, premier, prezydent, parlament.

Białoruś i Mołdowa – dwa post-radzieckie kraje, w których w różnych okre-
sach ich rozwoju zmieniał się stosunek uprawnień między urzędującymi prezy-
dentami i premierami. Na Białorusi, historycznie tak się złożyło, że prezydent 
wybierany jest w wyborach powszechnych, w Mołdawii praktyka powszech-
nych wyborów prezydenckich stosowana była jedynie u zarania jej istnienia. Po 
krótkim czasie podjęto decyzje o wyborze prezydenta przez parlament. Mimo 
to stanowisko premiera jest stałe i dlatego podejmujemy się analizy porównaw-
czej tego urzędu. Należy zastrzec, że skuteczność zaproponowanego politolo-
gicznego zestawienia będzie skuteczna pod warunkiem ich metodologicznej 
równości: rzecz w tym, że obecnie ośrodkiem wpływu politycznego na Białoru-
si jest prezydent, natomiast w Mołdowie premier, czyli w tych krajach realizo-
wane są różne formy rządów politycznych. W związku z czym należy ograni-
czyć się do historycznych etapów ich rozwoju, tworzących punkty wspólne: te 
z kolei mogą być zrealizowane według wzorów systemów rządów konstytucyj-
nych w tych krajach.

Obiekt badań naukowych – systemy rządów konstytucyjnych. Przed-
miot badań – analiza zakresu uprawnień premierów w systemie władzy wyko-
nawczej na przykładzie Białorusi (w latach 1996–2011) i Mołdowy (w latach 
1991–2001). Cel badania – zdefiniowanie i porównanie zakresu uprawnień pre-
mierów wymienionych krajów, a także całościowe zestawienie modeli władzy, 
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które były realizowane na Białorusi i w Mołdowie i miały wpływ na umiejsco-
wienie prezydentów, premierów i parlamentarzystów w systemie politycznym.

Analizując typy semiprezydencjalizmu i uprawnień premierów, informa-
cje czerpiemy ze źródeł teoretyczno-metodologicznych i danych empirycznych 
pochodzących z literatury zachodniej. Korzystamy z opracowań badaczy oma-
wiających kwestie konstytucyjnych systemów rządów, miedzy innymi także 
semiprezydencjalizm i opisujących uprawnienia różnych organów władzy. 
W badaniu korzystaliśmy z dorobku naukowego A. Arkadyeva [2], Т. Bey-
lisa [3], V. Canasa [4], W. Crowthera [5], R. Elgie’a [6-12], М. Kasapovica 
[14], S. Mainwaringa [16], U. Маrkusa [18], K. Matsuzato [19], Е. Mazo [20], 
P. О’Neila [21], О. Protsyka [23-24], P. Quinlana [26], S. Popera [27], М. Shugar-
ta [28-30], А. Siaroffa [31], С. Skacha [32], L. Way’a [34], oraz wielu innych. 

Doświadczenie historyczne pokazuje, że podobieństw systemów rządze-
nia najlepiej doszukiwać się w formie semiprezydencjalizmu. Pozostaje jednak 
problem – jaką przyjąć definicję, ażeby móc odpowiednio oznaczyć granice 
czasowe semiprezydencjalizmu w krajach, które jednocześnie będą czasowy-
mi markerami badania.

Dokonując oceny semiprezydencjalizmu odwołujemy się do definicji R. El-
gie, który uważa, że konstytucyjna forma rządów nie zależy od tego czy kraj 
jest demokratyczny czy autorytarny (totalitarny)1. Zaproponowany sposób de-
finiowania omawianego pojęcia, w naszym przypadku, pozwala na wskazanie 
listy stałych wymogów technicznych właściwych teorii konstytucyjnej i prakty-
ce politycznej. Pozwalają one bowiem na operacjonalizowanie światowej meto-
dyki rządzenia. W związku z czym semiprezydencjalizm należy rozumieć jako 
reżim zakładający istnienie urzędu prezydenta, premiera i rządu wyłonionych 
w powszechnych wyborach (bądź wybranych bezpośrednio) na określoną cza-
sowo kadencje i ponoszących zbiorową odpowiedzialność przed parlamentem2. 
Z definicji immanentnie wynika, że władza wykonawcza (w kontekście upraw-
nień premierów) w jej pełnym znaczeniu wiąże się z realizacją ustaw uchwalo-
nych przez parlament oraz sprawowaniem władzy zgodnie z prawem, i określana 

1  Trzeba jednak powiedzieć o tym, że na obecną chwilę zarówno Białoruś jak i Mołdowa nie są uważane 
za kraje demokratyczne. Według informacji Freedom House z 2011, Białorusi w części swobód 
politycznych przyznano 7 punktów, a swobód obywatelskich 6, co sprawiło że Białorusi uznano za 
kraj pozbawiony swobód. W przypadku Mołdowy, w części swobód politycznych przyznano 3 punkty, 
a swobód obywatelskich 4 i w konsekwencji uznaną ją za kraj częściowo wolny. (raport powstał 
w oparciu o stan rzeczywisty z 2010 r.). Patrz: http://www.freedomhouse.org (lipiec 2011). 

2  W celu wniesienia jasności trzeba powiedzieć o tym, że: 1. parlamentaryzm – system rządów, w którym 
głową państwa jest monarcha, bądź wybrany w niepowszechnych wyborach prezydent rządzący 
równolegle z premierem i jego rządem, ponosząc wspólnie odpowiedzialność przed parlamentem; 
2. prezydencjalizm – system polityczny charakteryzujący się obecnością w nim prezydenta wybranego 
w powszechnych wyborach na określoną czasowo kadencje, gabinet oraz jego członkowie nie ponoszą 
kolektywnej odpowiedzialności przed wybranym na określoną kadencje parlamentem [9].
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jest poprzez jej elementy instytucjonalne i funkcjonalne. Tak więc oceniany 
system rządów konstytucyjnych w badanych przypadkach nie jest identyczny 
– mówimy o czasowych i interpretacyjnych cechach semiprezydencjalizmu 
(w pierwszej kolejności o zwracaniu się do różnych wariacji semiprezydencja-
lizmu – wśród najbardziej popularnych są definicje typów semiprezydencjali-
zmu М. Shugarta i J. Carey’a – premier-prezydencjalizm i prezydent-parla-
mentaryzm [29, 30]). Ważnym wydaje się także relacyjne wypełnienie zapro-
ponowanej definicji. Tym nie mniej należy odwołać się do procesualnego ele-
mentu semiprezydencjalizmu (co da się zauważyć w przypadku Białorusi), po-
nieważ wskazuje on na proces, za pomocą którego systemy konstytucyjne stają 
się bardziej prezydenckie bez zmian w ich strukturze formalnej [8, 21], formach 
ustroju państwa (i na odwrót). Definicja R. Elgiego nie wymaga zastanawiania 
się nad siłą uprawnień prezydentów i premierów (tak jak często doznają one 
zmian) [9]; niweluje element subiektywizmu; w przypadku analizy politycznej 
zaproponowane podejście umożliwia skorzystanie z metody porównawczej, tak 
jak stwarza możliwość zdefiniowania i analizy krajów, które uznaje się za semi-
prezydencjalne [11]. Przyjęta definicja każe odnieść Białoruś do grupy krajów 
z systemem symiprezydencjalnym, to samo możemy uczynić i w przypadku 
Mołdowy w okresie 1991–2001, należy przy tym zaznaczyć, że każdy z krajów 
determinowany jest szeregiem interpretatorów o których powiemy później.

Szczególnym przypadkiem w strukturze oceny współczesnego semiprezy-
dencjalizmu jest Białoruś. Z formalnego punktu widzenia Białoruś należy do 
krajów semiprezydencjalnych, w rzeczywistości jednak trzeba mόwić o jej pre-
zydencjalnej naturze. Zaistniała sytuacja rodzi potrzebę postawienia kilku py-
tań: po pierwsze, od kiedy, w oparciu o Konstytucję Białorusi, zasadnym będzie 
przypisać jej omawiany reżim; i po drugie, jaki typ semiprezydencjalizmu wła-
ściwy jest Białorusi3.

Kraj uzyskał niepodległość w 1991 r. Od tego czasu do uchwalenia Konsty-
tucji Republiki Białorusi w kraju obowiązywał system rozdzielonej mniejszości 
[10] – okres kiedy zarówno prezydent jak i premier (jak i nikt inny reprezentu-
jący władzę wykonawczą), nie cieszył się poparciem większości parlamentar-
nej4. W marcu 1990 r. odbyły się pierwsze wielopartyjne wybory do Rady Naj-
wyższej5, i właśnie wtedy większość miejsc uzyskała Komunistyczna Partia. Od 
tego czasu i aż do 1994 r. (kiedy uchwalono Konstytucje Białorusi) większość 

3  Wielu badaczy, w tym także S. Andrieeva, przypisują Białorusi system prezydencki [1].
4  Przedstawiony przykład łączy w sobie właściwości najbardziej problemowego wariantu systemu 

prezydenckiego (system rozdzielony). Głowa państwa, według T. Koltona i S. Skacha oddzielony 
od instytucji ustawodawczej, a instytucja ustawodawcza rozdzielona; oprócz tego stanowisko prezydenta 
z reguły jest odseparowane od stanowiska premiera (przykład Rosji w latach 1991-1994).

5  Rada Najwyższa Radzieckiej Republiki Socjalistycznej Białorusi – pierwsza nazwa parlamentu 
jednoizbowego, który z czasem (w 1991) przekształcono w dwuizbowe Zebranie Narodowe.
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w parlamencie skupiała się we frakcjach [18] – co sprawiło, że rząd nie cieszył 
się faktycznym poparciem większości. Na podstawie dekretów prezydenta 
A. Łukaszenki ustanowiono kontrolę prezydenta nad głównymi instytucjami 
władzy. Zaczynając od 1991 r. stanowisko premiera nie dysponowało dosta-
teczną ilością kompetencji i przez to nie pełniło roli liczącego się uczestnika 
systemu politycznego. Sytuacja ta zachowała się do dzisiaj. W konsekwen-
cji Białoruś przeszła metamorfozę z demokratycznego sposobu rządzenia (lata 
1991–1994) do autorytaryzmu (z 1995 r.). I dlatego zasadnym wydaje się wnio-
sek C. Skacha [32, с. 13], że semiprezydencjalizm, w warunkach systemu roz-
dzielonej mniejszości, tworzy najbardziej konfliktowy jego podtyp[2]. Zapro-
ponowany typ nie stanowi jednak przedmiotu analizy, tak jak istniał on jedynie 
w określonym czasie, lata 1994–1996. 

Według R. Elgiego, kuszącym jest rozpatrywanie Białorusi w okresie 
1994–1996, jako systemu semiprezydencjalnego. Na postawia przyjętej defi-
nicji, omawiany kraj we wskazanym okresie czasu nie da się umieścić w gra-
nicach przyjętego sposobu pojmowania semiprezydencjalizmu. Jakby to para-
doksalnie nie zabrzmiało, ale Białoruś stała się ponownie semiprezydencjalnym 
państwem po tym jak zwiększono uprawnienia prezydenta w 1996 r.: na obec-
ną chwilę prezydent posiada władzę ustawodawczą umożliwiającą wydawanie 
dekretów i rozporządzeń mających moc ustawy, nie oznacza to jednak, że wła-
dza ustawodawcza skoncentrowana jest w rękach prezydenta. Oprócz tego sta-
nowisko prezydenta umieszczone jest w granicach władzy wykonawczej (nie 
wyłączono urzędu prezydenta z władzy wykonawczej, tak jak to formalnie 
uczyniono np. na Ukrainie). Mimo to, częścią tejże struktury jest także rząd 
– Rada Ministrów Republiki Białoruś (centralna instytucja zarządzania pań-
stwowego): rząd podporządkowany jest prezydentowi, chociaż z formalne-
go punktu widzenia ponosi odpowiedzialność przez parlamentem. W związku 
z powyższym można powiedzieć, że Białorusi właściwa jest prezydencko-par-
lamentarna forma semiprezydencjalizmu.

Omawiając praktyczne zastosowanie wymienionych teorii w okresie 
1994–1996, należy odwołać się do obowiązującej Konstytucji z 1994 r. Nie po-
siada ona żadnej dwuznaczności w zakresie bezpośrednich wyborów prezyden-
ta (art. 97). Nie ma w niej także mowy o kolektywnej odpowiedzialności. Ar-
tykuł 100.4 przewiduje powoływanie i odwoływanie ze stanowisk, za zgodą 
Zebrania Narodowego, premiera i jego zastępców, a także szefa Służby Bez-
pieczeństwa Państwowego oraz o podejmowaniu decyzji o odwoływaniu ze 
wspomnianych w artykule stanowisk. Oprócz tego w art. 107.2 mówi się o tym, 
że członkowie Rady Ministrów są powoływani na stanowiska oraz odwoływani 
z tychże stanowisk przez prezydenta. Premier, jego zastępcy, ministrowie spraw 
zagranicznych, finansów, obrony oraz spraw wewnętrznych, szef Służby Bezpie-
czeństwa Państwa powoływani są na stanowisko i odwoływani z obejmowanych 
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stanowisk przez prezydenta za zgodą Rady Najwyższej. Przy czym w żaden 
sposób nie są omawiane uprawnienia władzy ustawodawczej (art. 83) w kwestii 
użycia procedury wotum nieufności. 

Podsumowując, dla okresu 1994–1996 korzystamy ze schematu prezydenc-
kiego oceny formy rządów na Białorusi: osoby na różne stanowiska w rządzie 
mają zostać zatwierdzone przez instytucje ustawodawczą. Każda z decyzji ma 
być rozpatrywana indywidualnie w przypadku każdego ze stanowisk. W razie 
ich akceptacji, osoby te z obejmowanych stanowisk mogą być odwołane wy-
łącznie przez prezydenta. I dlatego w opisanych warunkach nie istniało pojęcie 
kolektywnej odpowiedzialności. 

Zmian dokonano w 1996 r. wraz z przyjętymi poprawkami do Konstytucji 
z 1994 r. Mimo to nie inicjowały one powstania nowej ustawy zasadniczej, ale 
jedynie rewizję poprzedniej konstytucji (następną rewizję – poprawkę dokona-
no w 2004 r.). Zaczynając od daty pierwszych poprawek do konstytucji, zasad-
nym będzie wskazanie na charakterystyczne cechy reżimu semiprezydencja-
lizmu na Białorusi: 1. bezpośrednie wybory prezydenta (art. 81); 2. zbiorowa 
odpowiedzialność rządu (art. 106): rząd podporządkowany jest Prezydentowi 
Republiki Białoruś i ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem Republiki 
Białoruś; art. 97.5-7 mówi o tym, że Izba Przedstawicieli6: zapoznaje się z wystą-
pieniem Premiera na temat programu działalności rządu i akceptuje bądź odrzu-
ca przedstawiony program. Powtórne odrzucenie przez izbę programu oznacza 
wotum nieufności dla Rządu; z inicjatywy co najmniej jednej trzeciej ustawo-
wej liczby głosów, Izba Reprezentantów udziela wotum nieufności Rządowi; 
i nareszcie art. 106.5 mówi, że Rząd składa na ręce Prezydenta dymisję w przy-
padku wyrażenia przez Izbę Reprezentantów wotum nieufności Rządowi. Pre-
mier może postawić przez Izbę Reprezentantów kwestie udzielenia wotum 
zaufania Rządowi po przedstawieniu programu działania albo z innego konkret-
nego powodu złożonego pod obrady Izby. W przypadku odmowy udzielenia 
wotum zaufania, Prezydent w terminie dziesięciu dni ma prawo podjąć decy-
zję o zdymisjonowaniu Rządu lub o rozwiązaniu Izby Reprezentantów i zarzą-
dzeniu nowych wyborów. W przypadku nie zdymisjonowania, Rząd kontynuuje 
wykonywanie nałożonych na niego obowiązków. Dlatego oczywistym jest fakt, 
iż w 1996 r. rozszerzono kompetencje głowy państwa (od tego czasu Białoruś 
nie jest odbierana jako państwo demokratyczne i w myśl konstytucji uzyskała 
ona status kraju z semiprezydecjalną formą rządów). W związku z czym zasad-
nym jest dokonywanie oceny tego kraju w kwestii porównywalnych uprawnień 
premierów.

6  Na Białorusi działa parlament składający się z dwu izb: niższa izba – Rada Republiki (110 deputowanych), 
izba wyższa – Rada Republiki (64 deputowanych). Kadencja obu izb trwa 4 lata. Wspólnie tworzą 
Zgromadzenie Narodowe.
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W przypadku Mołdowy sytuacja wydaje się mniej skomplikowana: semi-
prezydencjalizm w wymienionym kraju był realizowany (jak wcześniej już mó-
wiliśmy) w latach 1991–2001 (w 2000 r. dokonano przejścia do parlamentarnej 
formy rządów, z 2008 r. wznowiono dyskusje na temat konieczności powrotu do 
poprzedniego systemu7). W przeciwieństwie do Białorusi, w Mołdowie wpro-
wadzono model premier-prezydencjalny (uważa się, że są oni jedyni z pierw-
szych w Europie Środkowej i dlatego zaproponowane zestawienie stanowi war-
tość metodologiczną z perspektywy oceny uprawnień premiera w omawianych 
krajach). Ciekawym jest to, że w Mołdowie w tym okresie skonstruowano na 
podstawie korzystania z proporcjonalnego systemu wyborczego oraz multipar-
tyjnego systemu parlamentarnego w czystej formie typ semiprezydencjalny. Na 
Białorusi natomiast przeciwnie, zachowano pozycję partii dominującej. Opisa-
na sytuacja potwierdza wniosek wypracowany przez S. Mainwaringa mówiący 
o tym, że rzadko stabilne prezydenckie demokracje powstawały odnosząc się do 
funkcjonowania systemu dwupartyjnego, bądź systemu partii dominującej [16]. 
Z formalnego punktu widzenia w Europie Wschodniej takie systemy nie istnieją 
[14], w rzeczywistości są one dokładnie realizowane na przykładzie Białoru-
si (słaby premier i wszechwładny prezydent). Historycznie tak się złożyło, że 
w Mołdowie dokonano ustanowienia parytetowych relacji między dwoma „ak-
torami” procesu politycznego – dowodem na to jest korzystanie z systemu pre-
mier-prezydencjalnego semiprezydencjalizmu, który, co prawda, należy roz-
dzielać na przed-konstytucyjny (1991–1994) i po-konstytucyjny (1994–2001): 
przy czym dla pierwszego charakterystyczne są nieco słabsze uprawnienia pre-
miera, o czym powiemy później. Ogólnie rzecz biorąc, ocenianie granic bia-
łoruskiego i mołdawskiego semiprezydencjalizmu. wymusza wyodrębnianie 
badanych przypadków relacji prezydentów i premierów w tych krajach:

7  W ciągu 2009 r. w Mołdowie przeprowadzono dwukrotnie wybory parlamentarne. Pierwsze w kwietniu, 
w wyniku których powołano nowy parlament z komunistyczną większością parlamentarną. Tym nie mnie 
nie zdołała ona zebrać jedynie 3/5 głosów potrzebnych do wyboru prezydenta kraju (taki właśnie wymóg 
był stawiany w danym systemie parlamentarnym). W konsekwencji rozwiązano parlament i rozpisano 
nowe wybory na lipiec 2009 r.: w wyniku przeprowadzonych wyborów powołano antykomunistyczną 
koalicję składającą się z trzech partii (Liberalno-Demokratyczna Partia Mołdowy, Demokratyczna 
Partia Mołdowy, Liberalna Partia). Mimo to, i w tym przypadku, nie udało się uzyskać 3/5 głosów 
niezbędnych do wyboru prezydenta. W odpowiedniości do obowiązującego prawa nie można było po raz 
drugi w tym samym roku, w 2009, rozwiązać parlamentu, i dlatego w listopadzie 2010 przeprowadzono 
drugie przedterminowe wybory podrząd: w ich wyniku skład parlamentu praktycznie się nie zmienił. 
W rezultacie, i tym razem, nie wybrano prezydenta (obowiązki prezydenta z grudnia 2010 r. pełni 
M. Lupu). Zaistniała sytuacja sprawiła, że rząd zaproponował szereg reform konstytucyjnych, gdzie 
jedna z nich zakłada wznowienie bezpośrednich wyborów głowy państwa. Przeciwnikami takiej reformy 
są jednak komuniści. Według niektórych ekspertów, na dzień dzisiejszy zaproponowany pomysł może 
uzyskać poparcie w przypadku gdy inne reformy konstytucyjne zostaną uchylone. I dlatego zasadnym 
jest założenie, że może dojść do reaktywacji semiprezydencjalizmu w Mołdowie.
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TABLICA 1
Premierzy Białorusi (1996–2011)

Premier Prezydent Kadencja
Partia polityczna 

premiera

S. Linh (p.o.)
A. Łukaszenko 

(1994-2001) 
– pozapartyjny

18.11.1996–19.02.1997 pozapartyjny 

S. Linh 19.02.1997–18.02.2000 pozapartyjny

W. Jarmoszyn (p.o.) 18.02.2000–14.03.2000 pozapartyjny

W. Jarmoszyn 14.03.2000–01.10.2001 pozapartyjny

G. Nawicki (p.o.)
A. Łukaszenko 

(2001-2006) 
– pozapartyjny

01.10.2001–10.10.2001 pozapartyjny

G. Nawicki 10.10.2001–10.07.2003 pozapartyjny

S. Sidorski (p.o.) 10.07.2003–19.12.2003 pozapartyjny

S. Sidorski I 19.12.2003–08.04.2006 pozapartyjny

S. Sidorski II
A. Łukaszenko 

(2006-2010) 
– pozapartyjny

17.04.2006–27.12.2010 pozapartyjny

M. Miasnikowicz
A. Łukaszenko 

(2010 – urzędujący) 
– pozapartyjny 

27.12.2010 
– urzędujący

pozapartyjny

Na Białorusi premier pełni funkcje przewodniczącego kolegialnego instytu-
tu władzy wykonawczej czyli Rady Ministrów. Mimo to, w przebiegu realizacji 
władzy wykonawczej uczestniczy także prezydent. On właśnie powołuje na sta-
nowiska ministerialne (w tym także premiera), ale czyni to za zgoda parlamen-
tu (niższej izby). Premier zarządza działalnością ministrów, ale traktowany jest 
jako równych wśród równych. Działa 27 ministerstw i 7 komitetów państwo-
wych. Rząd składa się z: premiera, pierwszego wice-premiera, czterech wice-
premierów i ministrów. W ramach rządu działa Prezydium Rady Ministrów, 
członkami którego są: premier i wice-premierzy, szef Administracji Prezydenta, 
szef Komitetu Kontroli Państwowej, ministrowie gospodarki, finansów i spraw 
zagranicznych. Wartym uwagi jest fakt, który zresztą potwierdza się w prakty-
ce politycznej, że wszystkie stanowiska premierów obejmują urzędnicy będący 
dotychczas na stanowisku pełniących obowiązki premierów (z wyjątkiem ostat-
niego premiera – M. Miasnikowicza). Przyjęta formuła przypomina okres prób-
ny ustanowiony przez głowę państwa wobec kierowników rządów. Zauważal-
nym jest też to, że w ciągu ostatnich kadencji prezydenta A. Łukaszenki wpro-
wadzana jest praktyka równoległych okresów kadencji prezydenta i premiera 
– dowodem na to są dwa poprzednie rządy S. Sidorskiego i obecnego Miasni-
kowicza: w konsekwencji da się zaobserwować wzrost wskaźników stabilno-
ści rządowej (co potwierdza ukryta skuteczność i stabilność systemów autory-
tarnych), który w rzeczywistości jest fikcją. Najbardziej zauważalnym w tym 
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kontekście wydaje się fakt, iż wszyscy premierzy, jak również i prezydent, są 
pozapartyjni – i dlatego na Białorusi skorzystano z technokratycznego modelu 
gabinetów rządowych, a ze względu na praktykę polityczną – modelu rządów, 
powołanych przez prezydenta (tak jak nie uzasadnionym będzie użycie pojęcia 
rządów technokratycznych w wariancie europejskim wobec Białorusi).

TABLICA 2
Przemierzy Mołdowy (1991–2001)

Premier Prezydent Kadencja 
Partia polityczna 

premiera 

V. Muravschi

M. Snegur 
(1990–1996) 

– pozapartyjny

28.05.1991–27.08.1991
Front Narodowy 

Mołdowy 

V. Muravschi 27.08.1991–01.07.1992
Front Narodowy 

Mołdowy

A. Sangheli 01.07.1992–24.01.1997
Agrarna Partia 

Mołdowy 

I. Ciubuc

P. Lucinschi 
(1997–2001) 

– Agrarna 
Partia 

Mołdowy 

24.01.1997–12.03.1999
„Za Demokracje 

i Reformy”

S. Urecheanu (p.o.) 5.02.1999–19.02.1999
„Mołdowa 
Noastre”

I. Sturza 19.02.1999–01.12.1999
„Za Demokracje 

i Reformy”

V. Voronin (p.o.) 01.12.1999–16.12.1999
Partia Komunistów 

Mołdowy 

D. Braghiş 21.12.1999–18.04.2001 Bezpartyjny8

W Mołdowie, w latach 1991–2001 prezydent nie należał do struktur władzy 
wykonawczej i był rozpatrywany wyłącznie jako głowa państwa. W związku 
z tym stanowisko premiera należy oceniać jako jedyny urząd będący (z formal-
nego punktu widzenia) dyspozytorem władzy wykonawczej. Premier przewod-
niczył gabinetowi, który składał się z: pierwszego wice-premiera i czterech wi-
cepremierów, 14 ministrów, prezesa Akademii Nauk Republiki Mołdowa oraz 
przewodniczącego Terytorium Autonomicznego Gagauzja. Przy tym premier 
umiejscowiony jest jako „pierwszy wśród równych”. W sumie rząd składał się 
z 17 ministerstw. Jak pokazuje praktyka, w czasie kadencji jednego prezydenta 
urzędowało trzech premierów (jeśli chodzi o czas trwania kadencji urzędników). 

8  D. Braghiş mimo, że określał siebie jako osobę pozapartyjną, kojarzony był z Socjaldemokratyczną Partią 
Mołdowy.
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W odróżnieniu od Białorusi, w większości przypadków premierzy byli repre-
zentantami określonych sił politycznych: formalnie żadnej z sił politycznych 
nie reprezentował jedynie Braghiş. W tym czasie powstały cztery rządy tech-
nokratyczne – dwa pod przewodnictwem Sangheli i po jednym Ciubuc’iem 
i Braghiş’em. W związku z czym Mołdowa, podobnie jak Białoruś, wskazują 
na fakt priorytetowości powoływania gabinetów technokratycznych w krajach 
postkomunistycznych. Kolejnym wartym uwagi faktem jest to, że okres trwania 
kadencji rządów w Mołdowie jest znacząco krótszy niż na Białorusi. Główna 
przyczyna zaistniałej sytuacji polega na korelacji uprawnień prezydentów 
i premierów w różnych modelach semiprezydencjalizmu oraz potencjale kon-
fliktowym wspomnianych relacji, co z kolei wymaga dokładnego rozpatrzenia 
w kategoriach empirycznych.

W pierwszej kolejności proponujemy określenie uprawnień głównych 
„aktorów”. Klasyfikacja uprawnień premiera może być oparta o zwrotową kla-
syfikację uprawnień prezydentów. W tym celu odwołamy się do indeksu upraw-
nień prezydenta zaproponowanego przez A. Siaroffa. W zaproponowanym spi-
sie korzysta on z analizy faktorowej: pierwszy faktor – przewaga władzy wy-
konawczej nad władzą parlamentu: drugi – „spojony” przez reżim parlamen-
tarny – demonstruje na ile są połączone bądź rozłączone funkcje parlamentu 
i rządu. Na podstawie tego Siaroff wyodrębnia trzy klastery systemu, tak zwa-
nych państw przejściowych: system dominacji rządów; spolaryzowany system, 
gdzie główną rolę pełni parlamentaryzm fragmentowany; a także system „kom-
patybilnej dyfuzji władzy parlamentu i rządu w czasie podejmowania decyzji 
w okresie kadencji działającego parlamentu” (prościej rzecz ujmując chodzi 
o zbalansowaną władzę z wykorzystaniem procedur uzgadniających) – mimo to 
taka analiza wydaje się nie być wyczerpująca [31, s. 445, 459]. 

W oparciu o zaproponowany algorytm analizy A. Siaroff wyodrębnił dzie-
więć indykatorów, które akumulują najważniejsze elementy uprawnień prezy-
dentów. Pierwsze kryterium – powołanie na urząd prezydenta w wyniku po-
wszechnych wyborów (I) Jeśli tak, to państwu przyznaje się 1, jeśli nie to 0. 
Drugie kryterium – wybory prezydenta i parlamentu oparte na rywalizacji (II). 
Trzeci indykator – dominująca rola głowy państwa w powoływaniu rządów 
(III). Czwarty indykator – prawo głosu na posiedzeniach rządu, a także po-
siadanie możliwości wpływu na kształtowanie porządku dnia posiedzeń rządu 
(IV). Piąty indykator – prawo stosowania weta przez prezydenta wobec decyzji 
parlamentu (V). Szósty indykator – uprawnienia prezydenta w sytuacjach nad-
zwyczajnych, czy też prawo wydawania dekretów (VI). Siódmy indykator – 
dominująca rola prezydenta w realizacji polityki zagranicznej, sprawowanie 
kontroli nad radą bezpieczeństwa narodowego, powoływanie na stanowisko 
ministra spraw zagranicznych oraz ministra obrony, a także w reprezentowaniu 
państwa na arenie międzynarodowej (VII). Ósmy indykator – prawo prezydenta 
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na przedterminowe rozwiązanie parlamentu oraz rozpisanie nowych wybo-
rów parlamentarnych (VIII). Dziewiąty indykator – prawo prezydenta w dzie-
dzinie dodatkowych nominacji na stanowiska (IX). Na podstawie wyodrębnio-
nych wskaźników siły uprawnień prezydenta, dokonujemy ich kodowania w na-
stępujące modele semiprezydencjalizmu: z mocnymi (6-9 indykatorów), przej-
ściowymi (4-5) oraz słabymi uprawnieniami prezydenta (1-3). Przy tym należy 
interpretować siłę prezydenta (SP) jako jednoczesne osłabienie siły premiera 
(SPM). W stosunku do badanych przez nas państw sytuacja wygląda następu-
jąco: 

TABLICA 3
Uprawnienie prezydentów i premierów Białorusi (1996–2011) 

i Mołdowy (1991–2001) według metody A. Siaroffa 

Państwo I II III IV V VI VII VIII IX
W 

sumie
SP SPM

Białoruś 
(1996–2011)

1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 mocna słaba

Mołdowa 
(1991–2001)

1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 przejściowa przejściowa

Zasadnym będzie zaproponować skale zbliżenia reżimów semiprezyden-
cjalnych do prezydentalizmu. W tym celu korzystamy z pięcioelementowej 
metody K. Matsuzato, która polega na kształtowaniu skonsolidowanego wskaź-
nika ustanowionego zbliżenia. Wskaźnik zbudowany na podstawie następują-
cych indikatorów: A. W przypadku gdy prezydent ma prawo mianować pre-
miera, a parlament wyraża jedynie formalną zgodę, wtedy przypisujemy 
ocenę „2” (ten przypadek przywiduje praktycznie całkowitą odpowiedniość 
do prezydencjalizowanego semiprezydencjalizmu). Jeśli prezydent może po-
wołać premiera, ale parlament może wyrazić brak zaufania do rządu (wotum 
nieufności), wtedy przypisujmy ocenę „1”. I na końcu, jeśli prezydent nie po-
siada uprawnień przewidujących powoływanie, a co za tym idzie, także odwo-
ływanie ze stanowiska premiera bez zgody na to parlamentu, to w tym przy-
padku przypisujemy ocenę „0”. B. W przypadku gdy Konstytucja przewiduje 
prawo głosu prezydenta na posiedzeniach rządu i on korzysta z tego prawa 
– „2”. Konstytucja przewiduje taką możliwość (prawo głosu na posiedzeniach 
rządu), ale prezydent rzadko korzysta z przysługującego mu prawa (np. je-
den bądź dwa razy do roku), przypisujemy ocenę „1”. Ocena „0” przysługuje 
wtedy, gdy Konstytucja nie przewiduje takiej praktyki. C. Gdy Konstytu-
cja uprawnia prezydenta do bezpośredniego mianowania strategicznych mi-
nistrów – „2”. W przypadku gdy zapisy Konstytucji umożliwiają premiero-
wi formowanie rządu w całości – „0”. D. Jeśli miały miejsce przypadki jaw-
nej kohabitacji (były) premier staje się przeciwnikiem urzędującego prezydenta 
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w wyborach prezydenckich, bądź obserwujemy rywalizację prezydenta i pre-
miera, co powoduje powstanie kryzysu politycznego, przypisujemy ocenę „0”. 
W przypadku gdy mamy do czynienie z ukrytą kohabitacją, stawiamy ocenę „1”. 
Ocena „2” stawiana jest wtedy, gdy premier działa na rzecz udzielenia wszel-
kiej pomocy prezydentowi we wszelkich jego poczynaniach. E. W przypadku 
gdy parlament nie popiera programów prezentowanych przez rząd i premiera 
(i kandydata) w czasie jego (jej) zatwierdzenia na stanowisko, bądź ogłasza 
mu wotum nieufności, stawiamy ocenę „2”. Ocena „0” przysądzana jest wtedy 
gdy parlament nie popiera kandydatury osoby premiera, a nie zaproponowa-
nego przez rząd programu. Maksymalny indeks który można osiągnąć w wy-
sokości „10” punktów, co świadczy o najwyższym poziomie prezydencjali-
zacji formy rządów, i w konsekwencji wskazuje na najniższy poziom upraw-
nień premiera i jego gabinetu[19]. Funkcjonują też inne modele umożliwiające 
dokonywanie oceny uprawnień prezydentów i premierów (między innymi 
modele A. Krouwela [15], M. Shugarta i J. Carey’a [30], Т. Freye’a [13]. Oce-
ny uprawnień prezydenta i premiera można także dokonać na podstawie ana-
lizy po-marketingowej). Wymagają one jednak dokładniejszego rozpatrzenia 
i dlatego ze względów metodologicznych nie mogą być zaproponowane w tym 
badaniu/opracowaniu. 

TABLICA 4
Poziom prezydencjalizacji systemów semiprezydencjalnych 

w Mołdowie (1991–2001) i na Białorusi (1996–2011)

Państwo А B C D E W sumie Oznaczenie

Białoruś 
(1996–2011)

1 1 2 2 2 8
Silna 

prezydencjalizacja

Mołdowa 
(1991–1994)

0 1 0 2 0 3
Umiarkowana 

prezydencjalizacja

Mołdowa 
(1994–2001)

0 1 0 0 0 1
Słaba 

prezydencjalizacja 

Zaproponowana tablica pokazuje, że Białoruś zbliża się do systemu prezy-
denckiego. W związku z czym, w tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości, 
jak uprawnienia premiera są nominalne. Sytuacja jest bardziej skomplikowana 
w przypadku Mołdowy. Rozgraniczony sposób rozpatrywania tego kraju moż-
na uzasadnić faktem przyjęcia Konstytucji w 1994 r. Wiele badaczy ocenia moł-
dawską ustawę zasadniczą, jako taką, która została napisana na wzór francu-
skiej i rumuńskiej konstytucji. Należy przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że 
rumuńska konstytucja – lżejsza wersja francuskiej konstytucji, w tym znacze-
niu Konstytucja Mołdowy różni się od wymienionych przykładów (chodzi tu 
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o 1994 r. bez uwzględnienia poprawek [33, s. 157]). Uważamy za słuszne pod-
kreślić, że fakt podobieństwa do rumuńskiej konstytucji można wyjaśnić zwy-
cięstwem w wyborach parlamentarnych w 1994 r. Komunistycznej Partii Moł-
dowy na czele z P. Luchynski, która występowała przeciwko unii z Rumunią. 
Tak czy inaczej, odziedziczono idee rumuńskiej konstytucji oraz dosłuchano 
się rekomendacji Komisji Weneckiej – w taki oto sposób Mołdowa wdrożyła 
premier-prezydencjalizm, który cieszył się dużą popularnością wśród krajów 
Europy Środkowej. W tym przypadku prezydent nie posiadał uprawnień roz-
wiązywania konfliktowych sytuacji, które wynikały między nim a parlamentem 
korzystając z plebiscytów: poprawki do ustawy zasadniczej mógł wnosić jedy-
nie parlament. W całości zaistniała sytuacja wzmocniła uprawnienie premiera, 
który dotychczas przebywał w zależności od zaufania parlamentarnego.

„Wrażliwy” legitymizm konstytucji mołdawskiej bardzo szybko odszedł 
w przeszłość. Drugi prezydent Republiki Mołdowa P. Lucinschi (1997–2001) 
w wyniku wyborów parlamentarnych w 1998, stracił poparcie lewo-centrowej 
większości parlamentarnej. W okresie 1998–2001 (do zwycięstwa komunistów) 
powołano, a także odwołano, pięciu premierów. W celu wyjścia z zaistniałej 
patowej sytuacji prezydent Lucinschi rozpisał konsultacyjne referendum na 23 
maja 1999 r., zadaniem którego było wprowadzenie prezydent-parlamentarne-
go typu semiprezydencjalizmu (np. jak to miało miejsce na Ukrainie w okresie 
1996–2006) [26]. W wyniku walki o treść poprawek do Konstytucji z 1994 
toczących się między lewicowymi i prawicowo-centrowymi siłami politycznymi 
przemieszczono Mołdowę w kierunku parlamentarnej formy rządów, głównym 
zadaniem której było „wzmocnienie w maksymalny sposób władzy wykonaw-
czej oraz w całości hierarchii władzy”. 

W tym kontekście duże znaczenie miał problem konfliktów w systemie 
władzy wykonawczej – walka prezydenta i premiera o sprawowanie kontro-
li nad władza wykonawczą. Metodologicznymi opracowaniami w tym zakre-
sie mogą pochwalić się tacy badacze jak: Т. Baylis [3], R. Elgie [7], О. Prot-
syk [23] oraz V. Pugaciauskas [25]. Do wspomnianych konfliktów dochodzi 
gdy są sprzeczności między głową państwa a premierem (i/albo pomiędzy pre-
zydentem a ministrami) z powodu obstrukcyjnego zachowania jednej ze stron 
konfliktu. Oprócz tego konfliktowe sytuacje da się dostrzec na przykładzie pu-
blicznych deklaracji o treści krytycznej wypowiadane w stosunku do przeciw-
ników politycznych a także w przypadku rozbieżności w sprawach prowadzo-
nej polityki kadrowej – powoływania oraz odwoływania z ważnych stanowisk, 
a także w interpretacjach prerogatyw konstytucyjnych. Trzeba także powiedzieć 
o tym, że w semiprezydencjaliźmie premier i jego gabinet w sposób immanentny 
stanowią przestrzeń relacji między prezydentem a parlamentem. 

W związku z czym, zasadnym będzie rozpatrywanie konfliktów w syste-
mie władzy wykonawczej na dwóch płaszczyznach: 1. konflikt, dla którego 
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charakterystycznym jest intensywna konfrontacja prezydenta i premiera cie-
szącego się poparciem parlamentu; 2. konflikt pomiędzy władzą wykonawczą 
a parlamentem, który pojawia się w przypadku gdy prezydent i premier tworzą 
alians przeciwko władzy ustawodawczej.

Obserwujemy szeroki wachlarz różnego rodzaju konfliktów: według ogólne-
go sposobu pojmowania niektóre z nich posiadają charakter bardziej krytyczny 
niż inne, ale sposób ich przebiegania może się różnić, i dlatego należy brać pod 
uwagę ich różne rodzaje, co dalej w oparciu o ogólną ich ocenę umożliwi oce-
nę korelacji siły uprawnień premierów. W pracach naukowych O. Protsyka [24] 
który korzysta z dychotomii definicji poziomów konfliktów w systemie wła-
dzy wykonawczej w systemach semiprezydencjalnych: 1) w przypadku gdy 
konflikt, będący wart uwagi, odbywający się między prezydentem a premie-
rem nie jest zawiadomiony, czyli nie doprowadzony do fazy otwartej, to wtedy 
relacje między tymi aktorami politycznymi rozpatrywane są jako takie, które 
nie posiadają charakteru sprzeczności a poziom konfliktu określany jest jako 
niski; 2) w okresach z epizodycznymi i wyraźnie uwidocznionymi sprzeczno-
ści, konflikt należy ocenić jako średni; 3) wzorce trwałego i ostrego napięcia 
pomiędzy prezydentem a premierem świadczy o wysokim poziomie konfliktu. 
Należy zaznaczyć, że hipotetycznie poziom konfliktu uzależniony jest od typu 
semiprezydencjalizmu – premier-prezydencjalizmu czy prezydent-parlamenta-
ryzmu. Zrezygnujemy z dokładnej analizy struktury faktorów konfliktów w sys-
temie władzy wykonawczej, rozpatrzymy główne z nich i naświetlimy je jedy-
nie powierzchownie – kompozycja polityczna parlamentu (w przypadkach roz-
dzielonej większości, kohabitacji i rozdzielonej mniejszości); rozwój systemu 
partyjnego (kierunek ideologiczny partii prowadzi do zmniejszenia ilości kon-
fliktów w systemie władzy wykonawczej, a także zespół innych wskaźników 
rozwoju partii – funkcjonalizacji, fragmentacji itd.); typy gabinetów rządowych 
(w tym przypadku charakterystycznymi są przykłady rządów mniejszości i ga-
binetów technokratycznych, które cieszą się dużą popularnością np. w Mołdo-
wie i na Białorusi – stanowią wynik fragmentaryzacji parlamentu oraz anemicz-
ności w rozwoju ideologicznych kierunków partii parlamentarnych i systemu 
partyjnego w całości: utarł się pogląd, że konflikty w systemie władzy wyko-
nawczej zauważalne są na przykładzie rządów mniejszości a nie większości czy 
gabinetów technokratycznych). Ogólna analiza konfliktów w systemie władzy 
wykonawczej, w badanym przypadku wygląda w następujący sposób: 
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TABLICA 5
Poziom konfliktów w systemie władzy wykonawczej 

na Białorusi (1996–2011) i Mołdowy (1991–2001)

Prezydent Premier
Poparcie premiera 

/ typ gabinetu 
Poziom 
konfliktu 

Białoruś w latach 1996–2011: prezydent-parlamentaryzm (reżim prezydencjowany) 

A. Łukaszenko 
(1994–2001) – 
pozapartyjny 

S. Linh
(1997–2000)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny 

niski 

W. Jarmoszyn 
(2000–2001)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny

niski

A. Łukaszenko 
(2001–2006) – 
Pozapartyjny

G. Nawicki 
(2001–2003)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny

niski

S. Sidorski І
(2003–2006)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny

niski

A. Łukaszenko 
(2006–2010) – 
Pozapartyjny

S. Sidorski II
(2006–2010)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny

niski

A. Łukaszenko 
(2010 – urzędujący) – 
Pozapartyjny

M. Misnikowicz
(2010 – urzędujący)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny

niski

Mołdowa w latach 1991–2001: premier-prezydencjalizm (reżim nieprezydencjowany)

M. Sniehur 
(1990–1996) – 
pozapartyjny 

V. Muravschi 
(1991–1992)

większość partyjna /
rząd większościowy 

średni

A. Sangheli 
(1992–1994)

niepartyjna większość /
technokratyczny 

niski

A. Sangheli 
(1994–1996)

niepartyjna mniejszość /
technokratyczny

wysoki

P. Lucinschi 
(1997–2001 рр.) – 
Agrarna Partia 
Mołdowy

I. Ciubuc
(1997–1998)

niepartyjna większość /
technokratyczny 

niski

I. Ciubuc
(1998–1999)

większość partyjna /
rząd większościowy 

niski

I. Sturza 
(1999)

większość partyjna /
rząd większościowy 

niski

D. Braghiş (2000–2001)
niepartyjna większość /

technokratyczny 
niski

W przypadku Białorusi sytuacja jest zrozumiała: w wyniku nominalnych 
uprawnień, którymi obdarzeni są premierzy, powstawanie konfliktów w systemie 
władzy wykonawczej wydaje się niemożliwe. W parlamentarno-prezydenckim 
systemie Białorusi w okresie 1996–2011 r. granice konfliktu w systemie władzy 
wykonawczej są częściowo rozmyte: struktura konstytucyjna zapewnia prezy-
dentowi i parlamentowi możliwość odwoływania premiera i jego rządu – samo-
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czynnie wzmacnia skuteczność możliwych aliansów i zmniejsza prawdopodo-
bieństwo konfliktów – uzupełniana jest niedemokratycznymi odmianami współ-
czesnego białoruskiego samowładztwa (autorytaryzmu). Ogólnie rzecz biorąc 
w systemach prezydent-parlamentarnych prezydent posiada mocniejszą pozycję 
w gabinecie (rządzie) niż w premier-prezydencjalnych. Należy także zaznaczyć, 
że uprawnienia premiera noszą charakter często nominalny (symboliczny).

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w Mołdowie. W latach 1990–1994 
mołdawski system funkcjonował w okresie współistnienia w systemie władzy 
wykonawczej [5]. Okres 1994–1996 charakteryzował się natomiast intensyw-
nymi konfliktami w systemie władzy wykonawczej. Od 1996 do 2001 sytu-
acja wróciła do poprzedniego toku zdarzeń. Mołdowa to jeden z niewielu kra-
jów o typie premier-prezydencjalnym, gdzie konflikty nie były nieodłączną 
częścią systemu. Ogólnie rzecz biorąc, należy powiedzieć o tym, że premier-pre-
zydencjalizm prowadzi do powstawania spięć między prezydentami i premie-
rami: antagonizm wykonawczo-ustawodawczy centrów władzy wykonawczej 
systemu premier-prezydencjalnego odbywa się w postaci konfliktów umiesz-
czonych w systemie władzy wykonawczej pomiędzy głową państwa a szefem 
rządu – w konsekwencji premierzy uzyskują wyraźnie większe uprawnienia.

Nasuwa się oczywisty wniosek mówiący o tym, że w przypadku Mołdowy 
z okresu 1991–2001, premier cieszył się mocną pozycją, co z kolei mieściło się 
w granicach ogólno przyjętej praktyki w krajach Europy Środkowej. W przy-
padku Białorusi potwierdzeniem tej sytuacji jest brak konfliktów we władzy wy-
konawczej, pozycja premiera zasadniczo osłabiona i przybywa w zależności od 
właściwości nieinstytucjonalnych charakteryzujących system polityczny Biało-
rusi (na wzór rosyjski): dodatkowym elementem wpływu, jest stałe powstawanie 
rządów o typie technokratycznym, a dokładniej takich, które zostały ukształtowa-
ne przez prezydenta – w takiego rodzaju rządach / gabinetach uprawnienie pre-
miera są niejasne i inkorporowane przez prezydenta. Oprócz tego, w przypadku 
omawianego państwa, jak pokazuje doświadczenie, premier pełni rolę subordy-
nacji, implementując kierunek polityczny wyznaczony przez prezydenta. 

W tym kontekście Mołdowa również różni się od Białorusi. Tak jak właści-
wym jej jest doświadczenie kohabitacji9. I dlatego właśnie należy zaznaczyć, 
że według L. Marcha w Mołdawii prezydent dysponował mniejszymi upraw-
nieniami niż w warunkach systemu parlamentarnego [17]. E. E. Mazo twierdzi 
między innymi, że: „Mołdowa pozostaje jedynym przykładem państwa, które 

9  Definicja semiprezydencjalizmu stawia wymóg mówiący o tym, że premier i jego rząd ponoszą 
odpowiedzialność przed parlamentarną większością. Wybory głowy państwa i parlamentu umożliwiają 
natomiast, według słów R. Pierce’a, powstanie sytuacji kiedy „kierownik rozdzielony przeciw samego 
siebie”, w wyniku wyborów władzę wykonawczą obejmuje prorządowa większość, która przeciwstawia 
się głowie państwa, albo na odwrót [22]. Przyjęło się, że takie sytuacji są określane „kohabitacjami” 
i definiowane według D. Samuelsa i M. Shugarta [28], a także R. Еlgie [12], jako przypadki gdy: 1). prezydent 
i premier reprezentując przeciwległe partie; 2). partia prezydenta nie jest reprezentowana w rządzie.



Zbigniew Białobłocki

60

PREMIER W SYSTEMIE WŁADZY WYKONAWCZEJ

61

zrezygnowało z systemu semiprezydencjalnego na korzyść systemu parlamen-
tarnego bez wywołania krachu demokracji” [20, s. 3]. W rzeczywistości historia 
kraju jest dosyć skomplikowana: państwo w ciągu dziesięciolecia przemieści-
ło się od parlamentarnego (1990–1991) do semiprezydencjalnego (1991–200) 
i z powrotem do parlamentarnego systemu rządów (z 2001). L. Way zauważa, że 
fragmentacja elity doprowadziła do walki między władzą wykonawczą a usta-
wodawczą, celem której było uzyskanie stosownych uprawnień i dlatego wy-
warła ona wpływ na kwestie zaprzeczenia prezydent-prezydencjalnego semi-
prezydencjalizmu [34] (przypominamy, że w 1991r. system premier-prezyden-
cjalny w Europie Środkowej był obecny jedynie w Mołdowie i na Litwie, inne 
przypadki klasyfikowano jako prezydent-parlamentarne). Z tego właśnie powo-
du dla okresu 1991–2001 zasadnym będzie poszukiwanie sytuacji kohabitacji. 

W wyniku wyborów przeprowadzonych w styczniu 1997 r. głową państwa 
został pozapartyjny P. Lucinschi. Udało mu się skutecznie manewrować na scenie 
politycznej; przedstawiano go jako niezależnego polityka (chociaż w rzeczywi-
stości przedstawiał interesy Agrarnej Partii Mołdowy), w wyniku czego powstała 
koalicja, do której weszli niezależni członkowie parlamentu (25% liczby wszyst-
kich deputowanych) oraz członkowie niektórych partii antykomunistycznych. 
Na stanowisko premiera powołano P. Ciubaca. W wyniku przeprowadzonych 
kolejnych wyborów parlamentarnych w 1998 r., zwolennicy L. Lucinschi zało-
żyli Sojusz na rzecz Demokracji i Reform, który powstał na podstawie koalicji 
wyborczych składających się z Bloku na rzecz Demokracji i Kwitnącej Mołdowy, 
Konwencji Demokratycznej Mołdowy oraz Partii Sił Demokratycznych. Koali-
cja cieszyła się poparciem 60% deputowanych. Działalność drugiego rządu, sze-
fem którego był I. Ciubac (maj 1998 – luty 1999) oraz rządu I. Sturzy (luty–listo-
pad 1999) charakteryzujących się polityczną niestabilnością, będących przyczy-
ną niezrealizowania zaplanowanych wcześniej reform. W rezultacie Blok na rzecz 
Demokratycznej i Kwitnącej Mołdowy rozpoczął wyjście z koalicji rządowej, 
co siłą rzeczy wyrażało się w braku poparcia dla ustaw prezydenta wyniesionych 
pod obrady parlamentu. Wewnątrz bloku zaczęły się nieodwracalne procesy zwią-
zane z utratą początkowej ilości deputowanych. P. Lucinschi musiał prowadzić 
rozmowy, celem których było zachowanie większości w parlamencie, jednak trze-
ba pamiętać o tym, że prezydent nie cieszył się wystarczającym bezpośrednim po-
parciem partii politycznych (tak jak uważał się za osobę pozapartyjną). I dlatego 
wraz z nominacją na stanowisko premiera D. Braghişa (grudzień 1999–2001) 
zaczyna się, według S. Ropera [27], okres technicznej kohabitacji10.

Na Białorusi natomiast uniemożliwiono kohabitację. W tym przypadku po-
zycja premiera traci na znaczeniu. System technicznego funkcjonalizmu pre-
miera i ministrów zasadniczo ogranicza wpływ ostatnich na proces polityczny. 
Oprócz tego powstało za dużo struktur biurokratycznych przy prezydencie, któ-
rym przydzielono część funkcji zazwyczaj należących do kompetencji premiera 
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i rządu. Opisane zjawisko stanowi nieodłączną cechę polityki białoruskiej, 
zaczynając od początku 1994 r. 

W wyniku operacjonalizacji wymienionych danych empirycznych sta-
je się zrozumiały, że nośnikami osłabienia uprawnień premierów na Białorusi 
i w Mołdowie są różni aktorzy polityczni: w pierwszym przypadku – wyjątko-
wo głowa państwa, a w drugim – przeważnie instytuty władzy ustawodawczej, 
co widać z zaproponowanej niżej tablicy:

TABLICA 6
Przyczyny dymisji premierów Białorusi (1996–2011) i Mołdowie (1991–2001)

Premier
Inicjatorzy dymisji rządu i premiera 

Prezydent Parlament
1 2 3

Białoruś (1996–2011)11

S. Linh + –
V. Jarmoshyn + –
G. Nawicki + –

1 2 3
S. Sidorski І + –
S. Sidorski II + –
Mołdowa (1991–2001)12

M. Druk – +
V. Muravschi – +
A. Sangheli + –
I. Ciubuc – +
I. Sturza + –
D. Braghiş + –
V. Tarlev – +
Z. Greceanîi – +

10  Przypadki, przedstawione przez niepartyjnych prezydentów, powodują powstanie problemów 
w definiowaniu przeciwległych partii. W przypadkach gdy głowa państwa nie należy do żadnej partii 
(afiliacja), nie może pochodzić od partii która występuje przeciwko premierowi. Tym nie mnie, wiele 
pozapartyjnych prezydentów kojarzono z niektórymi partiami bądź ich aspektami ideologicznymi, które 
w porównaniu z innymi stawiają ich w bezpośredniej do nich bliskości. W takich sytuacjach należy 
zwrócić się do źródeł wtórnych, np. informacji w mediach, które pomogą nam zidentyfikować preferencje 
polityczne prezydenta co do stanowiska poszczególnych partii. W przypadku gdy zidentyfikowano 
preferencje prezydenta na korzyść systemu rozdzielonej większości, należy mówić o technicznym 
wariancie kohabitacji. Jeżeli nie udaje się rozwiązać problemu dwuznaczności prezydenckich preferencji, 
należy uważać, że kohabitacja niezgodna z tym okresem (fazą) semiprezydencjalizmu.

11  W tym przypadku inicjatywę prezydenta rozumie się jako personalna dymisja premiera, która ma 
być poparta przez prezydenta Białorusi. Do tego także dodajemy dymisja w związku z zakończeniem 
kadencji prezydenta.

12  Inicjatywa parlamentu, w tym przypadku, rozumiana jest jako osobista dymisja premiera, która ma 
uzyskać poparcie parlamentu Mołdowy.
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Na podstawie zaproponowanych wyników da się zauważyć, że na Biało-
rusi instytucyjnie zaprowadzono praktykę, która jedynie częściowo odpowiada 
zapisom Konstytucji z 1994 r. – gdy decydującym dla dymisji premiera jest 
stanowisko prezydenta (chociaż parlament również dysponuje takimi upraw-
nieniami). W Mołdawii natomiast sytuacji wygląda nieco inaczej. Dokonano 
przejścia do formalno-faktycznego przesunięcia wpływów w restrukturyzacji 
rządów od głowy państwa w stronę parlamentu (szczególnie po 2001 r.). Opi-
sana sytuacji spowodowała różną korelację potencjałów prezydenta i premie-
rów, co spowodowało rzeczywiste sprawdzenie w praktyce dualizmu władzy 
wykonawczej: w porównaniu z Mołdawią, w przypadku Białorusi wspomniany 
dualizm nie funkcjonuje.

Ogólnie rzecz biorąc system uprawnień białoruskiego premiera uzyskany 
w wyniku analizy Konstytucji z 1994 r. oraz w wyniku przeprowadzonej analizy 
kros-porównawczej wpływów innych ośrodków władzy, możemy powiedzieć 
o tym, że na Białorusi zrealizowano najbardziej „pro-prezydencki” system 
wśród wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Różni się on od pre-
zydencjalizmu poprzez realizacje mechanizmów, za pomocą jakich właściwe 
dla systemu impasy instytucjonalne, potencjalnie mogą być rozwiązane poprzez 
milczącą zgodę prezydenta wobec nowego rządu, cieszącego się zaufaniem par-
lamentu, bądź za pomocą wyborów przedterminowych ostatniego. W rezultacie, 
wydaje się akceptowalny wniosek mówiący o tym, że system białoruski dzia-
ła w oparciu o logikę prezydencką, ponieważ głowa państwa jest wyposażona 
w znaczące elementy wpływu na rząd, oprócz tego prezydent cieszy się dużym 
potencjałem ustawodawczym: głowa państwa posiada szerokie uprawnienia 
wydawania rozporządzeń i stosowania prawa weta trudnego do uchylenia.

W przypadku Mołdawii sytuacji jest odwrotna. W okresie 1991–2001 który 
oceniamy jako etap premier-prezydencjalizmu, zbudowano zbalansowany 
system z przejściowymi uprawnieniami przysługującymi zarówno prezydentowi 
jak i premierowi. W niektórych przypadkach relacja ta przypomina „tandemny” 
(zbalansowanie-dyfuzyjny) model władzy, kiedy elementami decydującymi 
w ustanowieniu ostatniej jest wpływ osobisty, a także popularność prezydenta 
jak i premiera.
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ABSTRACT

THE PRIME MINISTER IN THE EXECUTIVE POWER 
SYSTEM: COMAPARATIVE ANALISIS OF SEMI 

PRESIDENTIAL SYSTEM IN BELARUS (1996–2011) 
AND MOLDAVIA (1991–2001)

Here is analyzed constitution legal order regulating governmental systems 
in Belarus in 1996–2011 and Moldavia in 1991–2001. It is presented the ove-
rall, systemic way of understating the semi presidential system in mentioned co-
untries. The assessment of the President and the Prime Minister positions wi-
thin semi presidential-parliamentary and Prime Minister – presidential forms 
have been made.

The object of the scientific research- constitutional governmental systems. 
The purpose of research- the scope of Prime Ministers in the executive systems 
of government powers analysis based on the example of Belarus (in 1996–2011) 
and Moldavia (1991–2001). The research objective- defining and comparison of 
the Prime Ministers in the mentioned above countries scope of power as well as 
the overall list of governmental systems models implement in Belarus and Mol-
davia that influenced situating President, Prime Ministers and Members of Par-
liament in the political system.

Key words: semi presidential system; Prime Minister- presidential system, 
President- parliamentarian, Prime Minister, President, Parliament.
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Analiza porównawcza 
społeczno-politycznych podziałów w krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej
Ten artykuł przedstawia konkretne społeczno-polityczne podziały w Europie 

Środkowej i Wschodniej, skupia się na nowych liniach podziału, którzy tworzą 
strukturę przestrzeni politycznej. Ponadto przedstawia podstawowe teoretyczne 
i metodologiczne podejścia do analizy społeczno-politycznych podziałów. Autor 
analizuje również cechy społeczno-polityczne podziałów w Europie Środkowej 
i Wschodniej na przykładzie Węgier, Rumunii, Słowacji, Polski i Litwy.

Słowa kluczowe: społeczno-polityczny podział, przejściowe demokracji, 
system partyjny, Europa Środkowa i Wschodnia.

Kształtowanie przestrzeni politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej 
pod wpływem globalizacji, integracji międzynarodowej i regionalizacji nie-
zmiennie zwiększa znaczenie całego spektrum zagadnień dotyczących społecz-
no-politycznego podziału. Jednakże, szczególnie ważnego znaczenia ta proble-
matyka nabiera w krajach postkomunistycznych, gdzie tworzą się stabilne sys-
temy polityczne. Trudno nie zauważyć szczególnego znaczenia tych badań dla 
Ukrainy, która wciąż stoi przed ryzykiem podziału.

Dlatego celem niniejszego artykułu jest opracowanie odpowiednich na-
rzędzi teoretycznych i metodologicznych dla zastosowania koncepcji społecz-
no-politycznego podziału w celu badania krajów post-komunistycznych Europy 
Środkowej i Wschodniej.

Niewątpliwie badania różnic społeczno-politycznego muszą zaczynać się 
od analizy prac naukowych S. Lipseta i St. Rokkana, którzy zidentyfikowali 
cztery klasyczne różnice, a mianowicie: między centrum a peryferiami, ko-
ściołem i państwem, miastem i wsią, właścicielami i pracownikami [4, s. 210]. 
Ten model społeczno-politycznych podziałów znajduje szerokie zastosowanie 
i akceptację w kręgach akademickich, dając podstawową ideę podziału i ich 
wpływów na kształtowanie systemów partyjnych.

Jednak pomimo faktu, że od czasu wprowadzenia tego terminu „społeczno-
polityczny podział w teorii politycznej” przez S. Lipseta i St. Rokkana minęło 
prawie pół wieku i jeszcze nie osiągnięto jednolitej definicji. Często pod 
tym względem rozumiemy 1) wszystkie sprzeczności, które pojawiają się 
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w społeczeństwie z powodu zróżnicowania społecznego, różnic kulturowych, 
regionalnych i innych, oraz 2) wyłącznie ich zinstytucjonalizowane formy 
w systemach partyjnych.

Naszym zdaniem, najbardziej celowym jest wskazanie trzech rodzajów 
podejść do zrozumienia społeczno-politycznych różnic, a mianowicie: konflik-
towy, instytucjonalny, socjalny i kulturowy. Podejście konfliktowe odwołuje się 
do tego, że w podstawie różnic leżą różnego rodzaju konflikty – zarówno struk-
turalnie zakorzenione oraz potencjalne. Podejście socjalne i kulturowe wskazu-
je, że struktura społeczna określa społeczno-polityczny podział w kraju. Insty-
tucjonalne podejście zmniejsza polityczny podział wyłącznie instytucjonalne-
go konfliktu w społeczeństwie [8, s. 10-12]. Jako podział społeczno-polityczny 
należy rozumieć względnie stabilne różnice istniejące między przedstawiciela-
mi grup, którzy mają swoją własną tożsamość i reprezentacje instytucjonalną.

Nie ulega wątpliwości, że klasyczne różnice związane z państwami 
Europy Zachodniej w różnym stopniu, są charakterystyczne także dla kra-
jów postkomunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej, a mianowicie po-
działy dokonywane na podstawie różnic społecznych, ekonomicznych, języko-
wych, religijnych i terytorialnych. W tym samym czasie otwartym pozostaje py-
tanie - dlaczego w krajach o podobnych społecznych separacjach są tworzone 
różne systemy partyjne? Tak więc, E. Meleshkina zwraca uwagę na znaczenie 
instytucjonalnych progów, odnoszących się do społeczno-politycznych po-
działów, czyli progu legitymizacji, integracji, reprezentacji, rządów większości 
[6, s. 16]. Naukowiec wskazuje, że obecność wysokich progów ogranicza moż-
liwości instytucjonalizacji separacji, podczas gdy niski próg przeciwnie stymu-
luje ten proces.

Według S. Elisejewa, na proces konsolidacji systemów partyjnych w krajach 
postkomunistycznych wpływa kilka czynników, a mianowicie: 
1) instytucjonalne dziedzictwo autorytarnego reżimu oraz w pierwszej kolej-

ności: a) tradycje instytucjonalne i normy, b) partyjni spadkobiercy ideolo-
gicznych pozycji współczesnych reżimów, c) partie, które stworzone są na 
podstawie ruchów masowych i demokratycznych,

2) struktura instytucjonalna nowych demokracji, która obejmuje: a) formy rzą-
dów, b) format systemu wyborczego, c) wzmocnienie granic politycznych 
i prawnych [3, s. 65].
Należy zauważyć, że cechy społeczno-politycznych podziałów w pań-

stwach Europy Środkowej i Wschodniej wynikają przede wszystkim z histo-
rycznych cech rozwoju regionu, doświadczeń z czasów reżimów autorytarnych, 
specyfiki przemian demokratycznych. Szczególnie jasne jest to, że socjalistycz-
na przeszłość pozostawiła głębokie piętno na strukturze społecznej, kierunkach 
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politycznych, a także na tradycjach organizacji politycznej w większości krajów 
postkomunistycznych. 

Jak zauważył K. Lawson, wyraźną cechą istniejących podziałów społecz-
no-politycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest podział między 
mniejszością, „która rozwija się w procesie postkomunistycznej transformacji” 
i większością „tych, którzy żyją nieszczęśliwie”, próbując zwolnić i zachować 
przedrewolucyjną sytuację. Partie dążą do wspierania nadziei większości, ale po 
osiągnięciu władzy, zazwyczaj stosują się do woli mniejszości [5, s. 53].

Koncentrując się na specyficznych podziałach społeczno-politycznych 
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, A. Rommele wnioskuje, że kla-
syczna teoria podziałów nie wytrzymuje sprawdzianu w rzeczywistości post-tota-
litarnej. Wskazuje również na cztery główne różnice w politycznych podziałach 
w Europie Środkowej i Wschodniej, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej.

Jest to, po pierwsze, przebieg i trudność tranzytu. Postkomunistyczna Euro-
pa rzeczywiście przeżywa potrójny tranzyt, który oferuje nie tylko demokraty-
zację, ale również na dużą skalę przejście do gospodarki rynkowej oraz budowy 
państwa. Fakt, że w Europie Zachodniej zajęło to kilka wieków (od stworzenia 
państwa narodowego do kapitalizmu, a ostatecznie do demokracji), kraje post-
komunistyczne muszą zrealizować to jednocześnie w jak najkrótszym czasie. 

Po drugie, różnica elektoratu. Chociaż zachodnie systemy partyjne, praw-
dopodobnie już nie są bardziej zamrożone i zachodnie sojusze wyborcze wska-
zują na coraz większą niestabilność w systemie partyjnym, który rozwinął się 
na Zachodzie, wciąż pozostaje silna tendencja do następstwa oraz inercji. Z dru-
giej strony, w Europie Środkowej i Wschodniej elektorat jest znacznie bardziej 
otwarty oraz ulegający wpływom, znacznie bardziej niestabilny i niepewny. 

Po trzecie, różnice w rodzaju partii. W formie, w jakiej one powstały, partie 
Europy Zachodniej były w stanie zmobilizować zbiorowe tożsamości politycz-
ne. Gdy zaczęły tymczasowe relacje z tymi, którzy znajdowali się po jakiejś 
stronie ważnych różnic, były w stanie wykorzystywać potencjał już istnieją-
cej sieci organizacyjnej. Elektorat w ten sposób został skutecznie podzielony 
na bloki względnie stabilne i zamknięte. Okoliczności zniszczenia komunizmu, 
spowodowały dużą rezygnację z już istniejących wcześniej tożsamości i sieci 
oraz nie potrafiły dać nowym partiom w Europie Środkowej i Wschodniej ta-
kich zalet. Nowe strony stały się bardziej charyzmatycznymi i konsumenckimi, 
aniżeli programowymi.

Po czwarte, rola mediów. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej media 
podlegały ścisłej cenzurze i kontroli przez reżimy komunistyczne. Służyły one 
jako narzędzie elit rządzących, dzięki którym polityka państwowa oraz ideolo-
gia panująca stała się bardziej popularną [7, s. 42-44]. 
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D.-L. Sale, z kolei, uważa, że główna różnica między krajami post-komuni-
stycznymi oraz krajami zachodnimi, opiera się na doświadczeniu tych państw 
w „rewolucji międzynarodowej”. Zgodnie z tym pojęciem rozumie on przej-
ście od kapitalizmu do kapitalizmu ponownie przez socjalizm, który osiągnięty 
został przez byłe państwa komunistyczne [10, s.61-62]. 

Z kolei według A. Moreno, przejściowe demokracje krajów postkomu-
nistycznych Europy Środkowej i Wschodniej charakteryzują się obecnością 
trzech głównych podziałów wartości: wartości reformatorskich oraz antyrefor-
matorskich, wartości liberalno-demokratycznych, liberalnych i fundamental-
nych oraz demokratycznych i autorytarnych.

Pierwszy podział wartościowy obejmuje stosunek do reform gospodarczych 
– rząd przeciw własności prywatnej i indywidualizmowi gospodarczemu, sto-
sunek wobec reform politycznych i przemian społecznych oraz wobec aborcji, 
nacjonalizmu i religii. Bieguny tego podziału określone są jako liberalne, de-
mokratyczne oraz rynkowe z jednej strony, a także konserwatywne, autorytarne 
i statyczne preferencje z drugiej strony. Ta linia konfliktu określana jest jako po-
dział reform.

Jeśli chodzi o różnice określane na podstawie wartości liberalnych i funda-
mentalistycznych, to zawierają one stosunek wobec religii, autorytaryzmu oraz 
aborcji w różnych krajach. Liberalny i fundamentalistyczny podział przyciąga 
wartości kulturowe, takie, jak religia i nacjonalizm oraz kontrastuje z bardziej 
liberalnymi poglądami, które pojawiły się w analizie postaw wobec aborcji.

Trzecią różnicą jest postawa wobec autorytaryzmu, a także bardziej otwar-
tego i demokratycznego rządu. Ten podział jest tylko obecny we wszystkich 
społeczeństwach postkomunistycznych. Zauważyliśmy, że wokół dominują-
cych wartości politycznych i toczy się główna walka sił politycznych w krajach 
postkomunistycznych, która określa również odpowiednią konfigurację syste-
mu partyjnego [13].

Należy podkreślić, że w latach 90-tych powstały dwa punkty widzenia na 
temat wpływu podziałów na kształtowanie przestrzeni politycznej w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej. W pierwszym podejściu – pojęcie „czysta 
deska” (R. Markowska, P. Mayer) – przestrzeń polityczna charakteryzuje się 
brakiem struktury i chaotycznością oraz tym, że podziały społeczno-polityczne 
powstały tylko po upływie okresu przejściowego [12].

W drugim podejściu, reprezentowanym przez G. Kitchelta – podziały spo-
łeczno-polityczne powstają pod wpływem czynników (ekonomicznych, spo-
łecznych, kulturowych, wartościowych, ideologicznych, itp.), tak zwanej „linii 
przyczynowości” [11, s. 112-143].

G. Koks przedstawia założenie, że rozdrobnienie systemów partyjnych 
w Europie Środkowej i Wschodniej może być postrzegane, jako problem 
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koordynacji działań elit politycznych, a mianowicie systemy partyjne stabili-
zują się i „zamrażają się” według strukturyzacji propozycji partyjnej. Tak więc, 
proces instytucjonalizacji podziałów wygląda w następujący sposób: partie 
określają swoje założenia programowe w zależności od społecznych, wartościo-
wych, ideologicznych oraz behawioralnych cech swego elektoratu, a następ-
nie przekazują je do systemu partyjnego. Po formułowaniu propozycji partyjnej 
i upolitycznieniu głównych kierunków podziałów, następuje kształtowanie 
przestrzeni politycznej i „zamrożenie” systemu partyjnego [1, s. 105–106].

Jednak O. Donowa odrzuca taką koncepcję, przedstawiając argumenty prze-
ciw „zamrożenie” systemu partyjnego w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej, a mianowicie:
1. Podczas tranzytu instytucjonalny obraz jest bardzo niestabilny i prowadzi 

do powstania względnie niestabilnych zasad gry.
2. Demokratyzacja występuje w warunkach niedojrzałości społeczeństwa oby-

watelskiego, które gromadzi interesy i przesyła je do systemu politycznego; 
struktury gospodarcze nie ułatwiają rozwoju niezależnych organizacji spo-
łecznych lub tożsamości zbiorowych.

3. Przez to, że partie nie zostały ustalone w ramach rozszerzonego prawa wy-
borczego na nowe grupy społeczne (jak w Europie Zachodniej), a w warun-
kach wyborów powszechnych, relacje między elektoratem i elitą od począt-
ku były bardzo słabe. W warunkach reżimu komunistycznego nie istniały 
konkurujące partie polityczne, które mogłyby służyć jako obiekty przycią-
gania wyborców, oraz w nowych demokracjach przez brak świadomości na 
temat grup społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, partie były two-
rzone nie z dołu go góry, tylko z góry do dołu [1, s. 106–107].
Według Donowoii, struktury społeczne i polityczne podziały w państwach 

Europy Środkowej i Wschodniej są bardzo odmienne od podziałów, które ist-
nieją w Europie Zachodniej. A przede wszystkim odzwierciedla się to w umy-
słowych cechach wyborców, zwłaszcza w wartościowych instytucjach silne-
go państwa i silnego lidera. Określa to również podstawowy konflikt między 
komunistycznym elektoratem i demokratycznie zorientowanymi wyborcami 
lub konflikt pokoleń. Doprowadziło to do powstania wielu „kolorowych” rewo-
lucji, które przetoczyły się w byłych republikach radzieckich - młodymi tranzy-
towymi demokracjami.

Zanim przejdziemy bezpośrednio do rozpatrywanie funkcji społeczno-poli-
tycznych podziałów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, należy zauwa-
żyć, że klasyczne podziały, które tworzą strukturę przestrzeni politycznej i pro-
mują tworzenie odpowiedniej konfiguracji systemów partyjnych są tu również 
korzystne [9]. Rozważmy krótko cztery klasyczne różnice Lipseta-Rokkana 
w odniesieniu do praktyki politycznej w krajach postkomunistycznych.
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Pierwsza różnica jest między centrum, które ustanawia narodową kulturę 
oraz zbuntowanymi mieszkańcami podbitych prowincji, które różnią się cechami 
etnicznymi, religijnymi i językowymi. Socjalizm przyczynił się do umocnienia 
podziału, dając początek nowym partiom, które wyraziły zainteresowanie cen-
trum i peryferii.

Po upadku reżimów radzieckich w wielu krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej pojawiły się nacjonalistyczne organizacje, które wyrażały intere-
sy centrum (zwykle największej grupy etnicznej), a także wielu partii peryferyj-
nych, które chroniły interesy mniejszości narodowych i etnicznych (jak na przy-
kład partia węgierska w Słowacji).

Druga różnica jest rozpatrywana między państwem narodowym oraz przy-
wilejami kościoła. Przed wojną w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
było wiele partii chrześcijańskich demokratów. Po upadku reżimów komuni-
stycznych konflikty między kościołem a państwem często występowały odno-
śnie własności, która została skonfiskowana przez rządy komunistyczne.

Trzeci konflikt interesów istniał między mieszkańcami wsi, przemysłowca-
mi oraz przedsiębiorcami, który umocnił się pod czas rewolucji przemysłowej.

Jednakże, zgodnie D.-L. Sale, oddzielenie się miasta od wsi w krajach post-
komunistycznych jest przede wszystkim spowodowane ekonomicznych podsta-
wami. Najlepiej to jest widoczne na Węgrzech, gdzie do teraz podział na tejże 
podstawie istnieje w systemie partyjnym.

Czwarty konflikt był to konflikt pomiędzy właścicielami a pracownikami 
lub konflikt na tle społeczno-gospodarczym. Tak, jak w Europie Zachodniej 
rozwój stosunków kapitalistycznych, ze szczególnym naciskiem na rozwój 
prywatnej przedsiębiorczości, miał wyraźnie określony charakter, to w Eu-
ropie Wschodniej 40 lat reżimu komunistycznego miały największy wpływ 
zwłaszcza na tę konfrontację. Kolektywizacja produkcji, wywłaszczenie kapi-
tału zniszczyły ten podział. Jednak redystrybucja majątku została podporząd-
kowana interesowi rządu, partyjnej nomenklatury, wielu biurokratów. Przed 
dołączeniem do reżimu komunistycznego, większość krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej nie posiadały wystarczająco rozwiniętego systemu kapitalistycz-
nego, aby opierając się na konflikt pomiędzy dwoma podstawowych klasami, 
tworzyć partie [10, s. 59–61].

Wyraźne zróżnicowanie w Europie Środkowej i Wschodniej można zoba-
czyć na konkretnych przykładach Węgier, Rumunii, Słowacji, Polski i Litwy.

Przykład Rumunii pokazuje, że zamiana tradycyjnego podziału: komuniści 
oraz antykomuniści, spowodowała pojawienie się kwestii kompetencji i korup-
cji. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza doprowadziła również do powstania 
podziałów społeczno-gospodarczych.
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Jeśli chodzi o Węgry, badania empiryczne wskazują na to, że najbardziej 
stabilnymi czynnikami, które mają wpływ na wybór partyjny, są religia, przy-
należność do partii komunistycznej, miejsce zamieszkania (miasto czy wieś), 
a także wiek. Obecny system partyjny na Węgrzech koncentruje się na spo-
łeczno-ekonomicznych podstawach zróżnicowania. Jest wyraźnie przedstawio-
ny podział Wschód-Zachód, gdzie Zachód bardziej koncentruje się na spektrum 
partii prawicowych a uprzemysłowiony Wschód – na lewicę.

Geografia wyborcza Litwy wskazuje na główny podział prawica i lewica. 
Gospodarczo stabilne południe wspiera większość partii prawicowych, ze 
względu na fakty historyczne, ponieważ w okresie między wojnami świato-
wymi tutaj znajdowała się stolica oraz również mała liczba mniejszości et-
nicznych. Środkowa i wschodnia części kraju preferowały lewicę, pod wpły-
wem tradycyjnego wsparcia socjalistycznych i radykalnych ideologii, zacofania 
gospodarczego.

W kategoriach geopolitycznych główne linie działów w Republice Czeskiej 
istniały pomiędzy centrum (duże miasta przemysłowe) i peryferią (reszta kraju). 
W Czechach jest duża liczba emigrantów i imigrantów (zwłaszcza z Rumunii), 
którzy przeprowadzili się tu w poszukiwaniu pracy. Ponadto, przyczyną podzia-
łów w Czechach jest religia, a Morawia zawsze występowała, jako konserwa-
tywny katolicki region, wspierającym chrześcijańskich demokratów. W rezul-
tacie, określona jako konfesjonalna i partyjna strona linii podziału – między 
regionami katolickimi i innymi regionami.

Polska wykazała obecność dwóch klasycznych podziałów: centrum-pery-
ferie, lewica-prawica. Istnieje zależność wyników głosowania wobec zatrud-
nienia w sektorze przemysłowym. Tradycyjne konserwatywne przemysłowo 
rozwinięte regiony na wschodzie Polski głosują w większości na prawicę oraz 
centrum i północ – na lewicę.

Słowacja charakteryzuje się wyraźnym podziałem na bazie etnicznej mię-
dzy słowacką większością i mniejszością etniczną Węgier. Istnieje wyraźna róż-
nica między Bratysławą, regionami południowymi oraz niektórymi północnymi 
prowincjami, co zbiega się z podziałem centrum-peryferie. Trzeci podział jest 
na osi wschód-zachód [2, s.93–96].

Podsumowując, możemy zauważyć, że schemat struktury poznawczej 
podziałów jest bardzo skomplikowany: historyczne linie podziałów na spo-
łeczno-ekonomicznych, językowych, terytorialnych, religijnych podstawach, 
opierają się na wartościach obywateli państw post-komunistycznych i upo-
rządkowane są, jako nowoczesna konfiguracja systemów partyjnych. Naszym 
zdaniem, te dwie teorie wpływu społeczno-politycznych podziałów na strukturę 
przestrzeni politycznej – „czystej deski” oraz współzależności od przeszłości 
historycznej, ta ostatnia zasługuje na większą uwagę naukowców.
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Głównym podziałem w krajach postkomunistycznych ze względu na prze-
szłość historyczną i cechy umysłowe wyborców pozostaje konflikt między 
postkomunistami, minimalistami i zwolennikami gospodarki społecznej z jed-
nej strony oraz demokratami i maksymalistami i ultraliberałami – z drugiej, co 
często prowadzi do konfliktu pokoleń.

Bezsporny jest fakt, że społeczno-polityczny podział w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej nosi piętno historycznej retrospektywy oraz wpływu 
przeszłości komunistycznej, również określający cechy struktury instytucjonal-
nej, systemu partyjnego, tradycji i norm, które rozwinęły się, formą rządów, 
rodzajem systemu wyborczego, w szczególności rolą mediów, a co najważniej-
sze, specyfiką przemian demokratycznych.
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In this article specific of political cleavages in the countries of East and 
Central Europe was defined, the main accent made on new lines of political 
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Magdalena Białobłocka

Rządy technokratyczne państw 
Europy Środkowej i Ukrainy

Zdefiniowano pojęcia „rząd technokratyczny” i „rząd semi-technokratycz-
ny”. W celu zobrazowania rządów technokratycznych, sięgamy do przykładów 
funkcjonowania takich rządów w państwach Europy Środkowej i Ukrainy. Do-
konano oceny markerów i indykatorów wywierających wpływ na formowanie 
(kształtowanie) gabinetów technokratycznych. Wskazano na wzajemną zależ-
ność, z jednej strony, struktury rządów technokratycznych , a z drugiej, systemu 
politycznego i reprezentacji partii w parlamencie.

Słowa-klucze: rząd, gabinet rządowy, rząd technokratyczny, rząd semi-tech-
nokratyczny, rząd przejściowy (mieszany).

Idea decyzji o charakterze technicznym, jako bardziej racjonalnych, takich 
które leżą u podstaw skutecznego rozwoju gospodarczego i zarządzania na Za-
chodzie, między innymi również i w USA, spowodowała pojawienie się w na-
uce nowatorskich wizji zasadności rządzenia w oparciu o zasady technokra-
cji. W tym przypadku, technokracja pojmowana jest jako sposób zarządzania 
i rządzenia, który opiera się na jasnych zasadach zastosowań specjalistycznych 
umiejętności i technik, a także sposobie podejmowania decyzji opartych na 
rekomendacjach zalecanych przez ekspertów. Technokratyczny sposób zarzą-
dzania może być oceniany jako atrakcyjny, a nawet być postrzegany jako nie-
zbędny, w przypadku „ogólnego osłabienia władzy wielkich instytutów i braku 
skuteczności działań podejmowanych przez rządy, będące w większym stopniu 
obciążone problemami finansowymi oraz kompletowością urzędów państwo-
wych” [25]. Zaproponowany sposób postrzegania istoty omawianego pojęcia, 
wyłania na światło dzienne dwie kwestie ważne dla technokracji: jej stosunek 
wobec polityki (w kontekście podejmowania i realizacji decyzji), a także wobec 
działalności w środowisku „minimalnej opozycji”. 

Żadna z wymienionych uwag, na pierwszy rzut oka, nie posiada oznak pro-
blematyczności: polityka i technokracja, powstają w formie niezliczonych ilo-
ści symbiotycznych relacji. Polityka, postrzegana poprzez pryzmat reżimów 
i państw, potrzebuje technokracji dla całościowego i skutecznego postępowa-
nia wobec procesu politycznego, realizacji należytego wyboru politycznego 
i optymizacji podejmowanych decyzji. Technokracja, która zakłada korzysta-
nie z usług ekspertów-technokratów, potrzebuje polityki i sankcji władzy, żeby 
być zauważona, nie mówiąc już o wydajnym i skutecznym jej użytkowaniu. 
W idealnych warunkach, politycy korzystają z technokracji pod określonymi 
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warunkami i w konkretnych celach, odgraniczając ją od nacisków i ingeren-
cji, aby technokracji mogła funkcjonować „bez strachu i pasji”. W tym kontek-
ście, nie jest wyjątkiem działalność gabinetów rządowych – kolegialnych insty-
tutów władzy wykonawczej, wśród których są wyodrębniane rządy technokra-
tyczne i niepartyjne.

Obiektem badań są rządy państw Europy Środkowej i Ukrainy, przed-
miotem natomiast jawią się rządy technokratyczne państw Europy Środkowej 
i Ukrainy. Cel badania, polega na wypracowaniu jasnego wyobrażenia istoty 
rządów technokratycznych, a także wskazaniu w jaki sposób wpływają one na 
realizacje kolegialnej władzy wykonawczej w państwach, w których są realizo-
wane technokratyczne założenia. Głównym zadaniem opracowania jest empi-
ryczne wypełnienie pojęcia rządu „technokratyczny” oraz „semi-technokratycz-
nego”, a także przeprowadzenie analizy porównawczej na podstawie przykła-
dów państw Europy Środkowej i Ukrainy.

W części teoretycznej opracowania oraz części poświeconej analizie porów-
nawczej atrybutów rządów technokratycznych oraz technokratycznego sposobu 
sprawowania władzy, korzystamy z teoretycznych i empirycznych źródeł 
zaczerpniętych w większości z zachodniej literatury przedmiotu, będącej pod-
stawą do stworzenia metodyki oceny rządów technokratycznych. Skorzystali-
śmy z prac takich badaczy jak: О. Аnomira Neto [1], J. Blondela i Muller-Rom-
mela [4], J. Budge’a [6], М. Cotta і L. Verzichelli [9, 10], J. Druckmana i P. War-
wicka [12], J. Huberta і R. Ingleharta [14], G-Е. Isakssona [15, 16], B. Kraw-
chenka [20], J. Lane’a i S. Ersona [21], М. Lavera [3, 22], О. Protsyka [26], 
М. Shugarta [29], a także P. Silvy [30, 31], L. Hoogherta [13], H. Klingemanna 
[19], L. Rey’a [27], i wielu innych. 

Podejście partyjno-politycznego mówi o rządach partyjnych i niepartyj-
nych. Ostatnie z nich powoływane są wtedy, gdy partie parlamentarne nie mogą 
osiągnąć porozumienia w kwestiach powołania jednopartyjnego/koalicyjnego 
rządu, a rozwiązanie parlamentu (bądź jej drugiej izby) nie jest postrzegane jako 
najlepsze wyjście z sytuacji. Rządy te, są określane jako technokratyczne, rządy 
urzędników, przejściowe, techniczne bądź rządy biurokratyczne. Do jego składu 
wchodzą w większości bezpartyjni specjaliści, co nie wyklucza możliwości 
udziału w rządzie także przedstawicieli określonych partii politycznych, ale 
jednak przynależność partyjna, w tym przypadku, nie odgrywa znaczącej roli. 
Okres kadencji takich rządów często nie trwa długo, realizują one postawione 
zadania do czasu powołania rządu partyjnego. Rząd techniczny/biurokratyczny 
często powoływany jest aby wyprowadzić państwo z kryzysu, kiedy zaufanie do 
głównych aktorów politycznych przybywa na niskim poziomie. 

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że rządowe gabinety technokra-
tyczne, w żadnym przypadku, nie są „rządami które sprawują obowiązki”, bądź 
gabinetami, na czele których stoi premier oznaczony jako „p.o.” – „pełniący 
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obowiązki”, czyli rządami tymczasowymi. Światowe doświadczenie pokazuje, 
że rządy tymczasowe mogą być zarówno technokratyczne jak i partyjne1.

Zaniepokojenie u naukowców wywołują te gabinety rządowe, które są two-
rzone przez partie parlamentarne (w procesie strukturyzacji gabinetu większości 
albo mniejszości, kiedy to tak czy inaczej, niezbędne jest poparcie większości 
inwestyturnej (utwierdzającej)) i w których stanowisko premiera nie jest przy-
znawane według kwot żadnej z partii parlamentarnych. Warunkowo określa-
my takie gabinety jako „pół-partyjne”, tak jak znaczenie premiera wydaje się 
w tym przypadku niezaprzeczalne, a utrata przez jakąkolwiek z partii potencjal-
nych „wygód” związanych z przydzieleniem stanowiska premiera jej przedsta-
wicielowi wpływa na skuteczność podziału wpływów pomiędzy częścią par-
tyjną i technokratyczną. Tylko na podstawie danych empirycznych można oce-
nić na ile działalność omawianego rodzaju rządów, zbliżona jest do partyjnych 
i niepartyjnych formatów. Z drugiej strony, hipotetycznie zakłada się możliwość 
powstania wyznaczonego wzorca gabinetu rządowego, gdzie stanowisko pre-
miera należy przedstawicielowi partii, a większość (mogą być nawet wszyscy) 
ministrów nie należą do żadnej partii i są określani jako pozapartyjni. Przed-
stawiony kształt gabinetu, należy również określić jako mieszany [hybrydowy] 
bądź pół-partyjny (albo jako semi-technokratyczny).

W tym kontekście należy powiedzieć o tym, że z metodologicznego punk-
tu widzenia, odnoszącego się do technokratycznej metody powoływania rządu 
bądź tworzenia takiego rządu według kryterium kompetencji zawodowych jego 
członków a nie pobudek politycznych, sięgają państwa w przypadku kryzysu 
politycznego czy jakiegokolwiek innego kryzysu2 . W celu zobrazowania opisa-
nej sytuacji sięgamy do skonsolidowanego zestawu przypadków powoływania 
technicznych/biurokratycznych rządów w państwach Europy Środkowej: 

W Bułgarii dwukrotnie powstawały rządy technokratyczne – rząd L. Berowa 
(30.12.1992–02.09.1994) i R. Indżowa (18.10.1994–18.12.1994). Pierwszy 
z nich, L. Berow, nieformalnie przewodniczył Aliansowi Byłych Komunistów 
i Przedstawicieli Etnicznych Turków w Bułgarii. Berow po dwóch latach spra-
wowania urzędu, w maju 1994, utracił zaufanie rządu (a dokładniej, wciągu 
kolejnych trzech miesięcy cieszyć się zaufanie 240 osobowego parlamentu), 

1  Za najbardziej udane metodologicznie potwierdzenie tego, należy uznać praktykę stosowaną w Finlandii, 
gdzie wszystkie rządy technokratyczne były rządami tymczasowymi [15, 16]. Podobny stan rzeczy, 
swojego czasu, miał miejsce także w Grecji – technokratyczne i semi-technokratyczne tymczasowe rządy 
J. Griwasa і К. Zolotasa. Wśród krajów Europy Zachodniej, taką konstrukcję gabinetów rządowych 
wprowadzono swojego czasu także w Portugalii i Francji (mamy na myśli rządy semi-technokratyczne) 
[17]). W Europie Środkowej, rządy technokratyczne powstawały w Bułgarii, Czechach itd.

2  Ze względów metodologicznych, trzeba powiedzieć o tym, że przykładem reprezentacyjnym praktyki 
parlamentarno-rządowej są nie tylko kraje Europy Środkowej, ale także i Włoch (rząd technokratyczny 
К. Ciampi, L. Dini [9, 10], kilka pół-partyjnych rządów А. Fanfani, К. Ciampi, G. Аmato), Finlandii (rząd 
К. Lііnаmаа [24]) oraz Francji (mówimy o rządach semi-technokratycznych [17]), itd.
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po czym 2 września 1994 r. podał się do dymisji [8]. W związku z czym, rząd 
ten należy określić jako rząd technokratycznej mniejszości. Drugi wariant nie-
partyjnego rządu w Bułgarii, powstał od razu po dymisji pierwszego – rząd 
R. Indżowa. Gabinet rządowy Indżora oceniamy bardziej jako rząd tymczaso-
wy, ponieważ pod koniec grudnia 1994 r. przeprowadzono wybory parlamen-
tarne, w wyniku których powołano rząd partyjny Ż. Widenowa [23]. Gabinet 
rządowy o podobnej konstrukcji odtworzono w Bułgarii w okresie 13.02.1997 
– 21.05.1997, kiedy to powstał tymczasowy rząd technokratyczny S. Sofijan-
ski: z formalnego punktu widzenia mówimy o technicznym/biurokratycznym 
rządzie, w rzeczywistości rząd ten cieszył się poparciem SDS (Związek Sił 
Demokratycznych) – centroprawicowej partii politycznej, dysponująca 69 man-
datami w 240 osobowym parlamencie. Rząd ten przestał sprawować funkcje, 
w wyniku powołania jednopartyjnego rządu większościowego I. Kostowa, 
który powstał po wyborach parlamentarnych w kwietniu 1997 r. i cieszył się 
poparciem zjednoczonej koalicji wyborczej kilku partii wchodzących w skład 
Zjednoczonych Sił Demokratycznych (ODS).

Trzeba także wspomnieć o tym, że w Bułgarii także działały rządy semi-
technokratycznych – mówimy o nadmiernie-zwycięskiej kolacji D. Popowa 
(07.12.1990–08.11.1991) – czasami wymieniona konstrukcja rządu określana 
jest jako „wielka koalicja”, powstała ona bowiem na oparciu o trzy partie 
polityczne: BSP (Bułgarska Partia Socjalistyczna), SDS (Związek Sił Demo-
kratycznych) i BZnS (Bułgarski Ludowy Związek Chłopski). W podsumowa-
niu koalicja naliczała 371 deputowanych (w tym okresie organ ustawodawczy 
składał się z 400 deputowanych). W tym przypadku, doświadczenie rządu semi-
technokratycznego służy wzorem próbnej techniki rządowej w procesie odej-
ścia od reżimu komunistycznego:

TABLICA 1
Pół-partyjna wielka koalicja D. Popowa 

(Bułgaria, 07.12.1990)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa orientacja 

ideologiczna

BSP (Bułgarska Partia 
Socjalistyczna)

211 - 3,3

SDS (Związek Sił 
Demokratycznych)

144 - 6,1

BZnS (Bułgarski Ludowy 
Związek Chłopski)

16 - 5,8

Inni (bezpartyjni) - + -

Ogółem / pełny skład 371 / 400 - -
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Wartym uwagi jest przypadek utworzenia w Czechach pierwszego i do tego 
czasu jednego w historii tego państwa, technokratycznego rządu. Republikę Cze-
ską przez wielu badaczy oceniana, na podstawie wyliczeń stabilności rządowej, 
jako państwo w miarę stabilne w porównaniu z innymi państwami Europy Środ-
kowej. Nie zważając na ten fakt, 8 maja 2009 w Czechach powołano rząd J. Fi-
schera, który utrzymał się do 19 maja 2010 r. i jest określany jako rząd techno-
kratyczny. Po uchwaleniu wotum nieufności wobec centroprawicowego rządu 
mniejszościowego M. Topolanka w marcu 2009 r., w okresie sprawowanie przez 
Czechy prezydencji w Unii Europejskiej, J. Fischerowi, w kwietniu 2009, zapro-
ponowano objęcie stanowiska premiera. Ciekawostką jest także fakt, że rząd ten 
uzyskał nominacje czeskich partii parlamentarnych (Obywatelska Partia Demo-
kratyczna (ODS) i Czeska Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD) liczących na to, 
że w krótkim czasie, w październiku 2009, miałyby odbyć się przedterminowe 
wybory parlamentarne. W wyniku nieoczekiwanego rozwój wydarzeń w Trybu-
nale Konstytucyjnym i Izbie Poselskiej, wybory rozpisano jednak na maj 2010 
r. W związku z czym J. Fischer postanowi do tego czasu nadał pełnić złożone na 
niego obowiązki, a jego działalność zaowocowała wzrostem jego popularności. 

W nawiązaniu do przywołanego przykładu, proponujemy także przywołać 
przykład rządu J. Tošovskiego. Z formalnego punktu widzenia J. Tošovský w okre-
sie sprawowania urzędu 02.01.1998 – 16.07.1998, był urzędnikiem pozapartyjnym. 
W rzeczywistości Tošovskiego kojarzono z ugrupowaniem politycznym o charak-
terze centroprawicowym – Unia Chrześcijańskich Demokratów – Czechosłowac-
ka Partia Ludowa (KDU-ČSL). W tym okresie powstał pół-partyjny (z formalnego 
punktu widzenia) koalicyjny rząd mniejszościowy składający się z trzech partii.

TABLICA 2
Pół-partyjna mniejszościowa koalicja J. Tošovskiego 

(Czechy, 02.01.1998)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa orientacja 

ideologiczna

ODS (Obywatelska Partia 
Demokratyczna)

68 - 7,3

KDU-ČSL (Unia 
Chrześcijańskich Demokratów 
– Czechosłowacka Partia 
Ludowa)

18 - 6,0

ODA (Obywatelski Alians 
Dmokratyczny)

13 - 7,1

Inni (bezpartyjni) + -

Ogółem / pełny skład 99 / 200 - -
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Kreatywną wersję rządu technokratycznego można zaobserwować na przy-
kładzie Estonii. Mamy na myśli jeden w historii Estonii przykład niepartyj-
nego rządu, który działał w okresie od 30.01.1992 do 20.10.1992 r., na czele 
z premierem T. Vähi. W składu rządu nie wszedł nikt z grona deputowanych. 
Oprócz tego w Estonii powstał także rząd semi-technokratyczny (pół-partyjny) 
z premierem A. Tarandem, działający w okresie od 08.11.1994 do 17.04.1995 
r. – mówimy tu, z formalnego punktu widzenia, o minimalnie-zwycięskiej 
koalicji do której weszły pięć partii, która przestała istnieć w momencie sformo-
wania, w wyniku wyborów parlamentarnych z marca 1995 r., minimalnie-zwy-
cięskiej koalicji na czele z T. Vähi. Ogólnie rzecz biorąc konstrukcja gabinetu 
A. Taranda wyglądała w następujący sposób: 

TABLICA 3
Pół-partyjna minimalnie-zwycięska koalicja A. Taranda 

(Estonia, 02.01.1998)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

RKI (Narodowa Koalicja 
na rzecz Ojczyzny)

29 - -

ERSP (Estońska 
Narodowa Partia 
Niepodległości)

10 - 4,1

SDE-M (Partia 
Socjaldemokratyczna 
– Moderaci)

12 - 7,8

L/ER (Liberałowie / 
Estońska Partia Reform)

- - -

P (Prawe Skrzydło) - - -

Inni (bezpartyjni) - + -

Ogółem / pełny skład 51 / 101 - -

Na Łotwie naliczyliśmy dwa przykłady rządów semi-technokratycznych, są 
to głównie nadmiernie-zwycięskie koalicję (o które można także określać jako 
wielkie koalicje). Rząd A. Šķēle (pierwsza kadencja (21.12.1995–12.02.1997.) 
do którego weszły 8 partii – DPS (Partia Demokratyczna „Sajmnieks” („Gospo-
darz”)), LC (Łotewska Droga), TB (Dla Ojczyzny i Wolności), LVP (Łotew-
ska Partia Jedności), KDS (Związek Chrześcijańsko-Demokratyczny), LNNK 
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(Łotewski Narodowy Ruch Niepodległości), LZP (Łotewska Partia Zielonych) 
oraz LZS (Łotewski Związek Rolników), pod warunkiem pozapartyjności sta-
nowiska premiera3; druga (13.02.1997–28.07.1997) – w tym samym składzie, 
z wyjątkiem Łotewskiej Partii Jedności:

TABLICA 4
Pół-partyjny rząd A. Šķēla

(Łotwa, 13.02.1997)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

DPS (Partia 
Demokratyczna 
„Sajmnieks”

18 - -

LC (Łotewska Droga) 17 - 6,1

TB (Dla Ojczyzny i 
Wolności),

14 - -

KDS (Związek 
Chrześcijańsko-
Demokratyczny)

5 - -

LNNK (Łotewski 
Narodowy Ruch 
Niepodległości)

4 - 8,4

LZP (Łotewska Partia 
Zielonych)

4 - 4,4

LZS (Łotewski Związek 
Rolników)

3 4,4

Inni (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 65 / 100 - -

Litwa – kraj, w którym u zarania jego niepodległości powołano dwa rządy 
semi-technokratyczne. Pierwszy na czele z premierem G.Vagnoriusem w okre-
sie 13.01.1991 – 21.07.1992, utworzony w oparciu o dwie partie – LKDP (Li-
tewscy Chrześcijańscy Demokraci) oraz SK (Koalicja Sajudis), którym tak na-
prawdę udało się jedynie utworzyć rząd mniejszościowy. Partia premiera, jak 

3  W rzeczywistości rząd powstał w wyniku zgody udzielonej przez wymienione partie, tym nie mniej należy 
odnieść do rządów technokratycznych, ze względu na brak przynależności ministrów do poszczególnych 
partii.
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i żadna z partii należących do koalicji rządowej, nie miała swoich przedstawi-
cieli w parlamencie, a partia LKDP jedynie dwóch. W związku z czym, gabi-
net ten możemy odnieść do rządów technokratycznych. Drugi rząd kierowa-
ny przez A. Abišala również został powołany według analogicznej kompozycji 
rządowej. Działał w okresie 21.07.1992–02.12.1992 i był sformułowany w po-
dobny sposób jak poprzedni, i co ciekawe, również przez te same partie co i po-
przedni. Oprócz tego na Litwie powołano jeden tymczasowy pół-partyjny rząd 
na czele z formalnie pozapartyjnym B. Lubysom, który uzyskał poparcie rzą-
dowej Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy (LDDP). Rząd działał w okresie 
02.12.1992–15.03.1993. Charakterystyczną cechą tego rządu było to, że powstał 
on od razu po wyborach parlamentarnych, ale mimo to był określany jako rząd 
tymczasowy – kolejny rząd (pełnowartościowy gabinet rządowy) powołano 
także w oparciu o tą samą partię co i poprzedni (jednopartyjny rząd większości).

Rumunia – państwo któremu również właściwym jest duża ilość rządów 
semi-technokratycznych – pięć w okresie od 1990 do 2011, dwa z nich powsta-
ły w oparciu o nadmiernie-zwycięskie koalicje, a rząd T. Stolojana (16.10.1991 
– 18.11.1992) utworzono na podstawie wielkiej koalicji z czterech partii – FSN 
(Front Ocalenia Narodowego), PNL (Narodowa Partia Liberalna), MER (Ruch 
Ekologiczny Rumunii) i PDAR (Rumuńska Demokratyczna Partia Agrarna), 
która liczyła 313 deputowanych (w 341 osobowym parlamencie) – stanowisko 
premiera zarezerwowano dla osoby pozapartyjnej: 

TABLICA 5
Pół-partyjna wielka koalicja T. Stolojana

(Rumunia, 16.10.1991)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

1 2 3 4

FSN (Front Ocalenia Narodowego) 263 - 4,4

PNL (Narodowa Partia Liberalna) 29 - 5,7

1 2 3 4

MER (Ruch Ekologiczny Rumunii) 12 - -

PDAR (Rumuńska Demokratyczna 
Partia Agrarna)

9 - 5,6

Inni (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 313 / 341 - -
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Należy także wspomnieć o nadmiernie-zwycięskiej koalicji M. Isărescu 
(22.12.1999 – 27.12.2000), do której weszły trzy partie (w sumie 200 manda-
tów z 343 osobowej drugiej izby parlamentu) – CDR (Rumuńska Konwencja 
Demokratyczna), USD (Związek Socjaldemokratyczny), UDMR (Demokra-
tyczny Związek Węgrów w Rumunii), stanowisko premiera również i w tym 
przypadku, należało do osoby pozapartyjnej: 

TABLICA 6
Pół-partyjna nadmiernie zwycięska koalicja M. Isărescu

(Rumunia, 22.12.1999)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

CDR (Rumuńska Konwencja 
Demokratyczna)

122 - 6,3

USD (Związek 
Socjaldemokratyczny)

53 - -

UDMR (Demokratyczny 
Związek Węgrów w Rumunii)

25 - 5,9

Inne (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 200 / 343 - -

Trzy kolejne rządy nosiły charakter mniejszościowy (dwa z nich mniejszo-
ści jednopartyjne, albo jeszcze inaczej, dwie kompozycje gabinetów rządowych 
na czele z N. Văcăroiu (13.11.1992–17.08.1994 i 02.09.1996–11.12.1996).

TABLICA 7
Pół-partyjny jednopartyjny rząd mniejszościowy N. Văcăroiu

(Rumunia, 02.09.1996)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

FDSN (Demokratyczny Dront 
Ocalenia Narodowego)

117 - 5,6

Inne (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 117 / 343 - -
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Następny rząd semi-technokratyczny wspomnianego już premiera 
N. Văcăroiu działał w okresie 18.08.1994–01.09.1996, i w tym przypadku, 
o czym wspominamy wcześniej, jest to rząd mniejszościowy, ale tym nie mniej 
koalicyjny, składający się z dwóch partii – FDSN і PUNR (Partia Narodowej 
Jedności Rumunów), w którym stanowisko premiera również nosiło charakter 
pozapartyjny. 

TABLICA 8
Pół-partyjny mniejszościowy rząd koalicyjny N. Văcăroiu

(Rumunia, 18.08.1994)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

FDSN (Demokratyczny 
Dront Ocalenia 
Narodowego)

117 - 5,6

PUNR (Partia Narodowej 
Jedności Rumunów)

30 - 5,6

Inne (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 147 / 343 - -

Praktyka rządów pół-partyjnych funkcjonowała również na słowackiej sce-
nie politycznej. Mamy na myśli mniejszościowy rząd koalicyjny J. Moravčíka. 
Z formalnego punktu widzenia, premier był postrzegany jako osoba pozapar-
tyjna, w rzeczywistości kojarzony był z partią DuS (Związek Demokratycz-
ny). Gabinet powstał w oparciu o pięć rządowych i nie rządowych partii poli-
tycznych (dwie z nich były reprezentowane w parlamencie) i działał w okresie 
16.03.1994–12.12.1994. Partia z którą kojarzono premiera nie była reprezento-
wana w parlamencie. Konstrukcja rządu wyglądała w następujący sposób:
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TABLICA 9
Pół-partyjny mniejszościowy rząd koalicyjny J. Moravčíka

(Słowacja, 16.03.1994)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

SDL (Partia Demokratycznej 
Lewicy)

29 - 2,8

KDH (Chrześcijański Ruch 
Demokratyczny)

18 - 6,7

DuS (Związek Demokratyczny) 0 + -

Ads (Alians Demokratów) 0 - -

Nds (Partia Narodowo 
Demokratyczna)

0 - -

Ogółem / pełny skład 47 / 150 - -

Węgry – państwo, gdzie praktyka powoływania rządów semi-technokra-
tycznych ogranicza się do gabinetu G. Bajnai’a (14.04.2009–25.04.2010), 
będącego z formalnego punktu widzenia mniejszościowym rządem jednopartyj-
nym (MSzP – Węgierskiej Partii Socjalistycznej), który należy jednak odbierać 
jako rząd semi-technokratyczny, tak jak stanowisko premiera nosiło charakter 
pozapartyjny. Ciekawostką jest fakt, że na Węgrzech funkcjonowała praktyka 
powoływania tylko większościowych rządów koalicyjnych:

TABLICA 10
Pół-partyjny jednopartyjny rząd mniejszościowy G. Bajnai’a

(Węgry, 14.04.2009)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

MSzP (Węgierska Partia 
Socjalistyczna)

190 - 2,8

Inne (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 190 / 386 - -
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Wśród rządów koalicyjnych, zasadnym będzie wyodrębnienie przypad-
ku pół-partyjnego rządu P. Medgyessy, który powstał w oparciu o dwie partie: 
MSzP i SzDSz (Związek Wolnych Demokratów), które razem dysponował 198 
mandatami w 368 osobowym parlamencie. Stanowisko premiera w tym rządzie, 
z formalnego punktu widzenia, nosiło charakter pozapartyjny (na ten temat są 
różne zdania, w tym przypadku odwołujemy się oficjalnych źródeł statystycz-
nych4, które mówią o tym, że premier był osoba pozapartyjną, w rządzie jednak 
był kojarzony z MSzP). Sprawował władzę w okresie 27.05.2002–19.08.2004, 
i dlatego rząd ten należy rozpatrywać jako wzór pół-partyjnych gabinetów, ka-
dencja którego w znaczeniu względnym i bezwzględnym trwała najdłużej, 
w porównaniu z innymi państwami Europy Środkowej. Struktura gabinetu wy-
glądała w następujący sposób: 

TABLICA 11
Pół-partyjny minimalnie-zwycięska koalicja P. Medgyessy

(Węgry, 27.05.2002)

Partia
Mandaty partii 

rządowych 
w parlamencie 

Stanowisko 
premiera

Prawicowa-
lewicowa 
orientacja 

ideologiczna

MSzP (Węgierska Partia 
Socjalistyczna)

178 - 2,8

SzDSz (Związek Wolnych 
Demokratów)

20 - 4,0

Inne (bezpartyjni) 0 + -

Ogółem / pełny skład 198 / 386 - -

Podsumowując, w oparciu o praktykę życia politycznego, można powie-
dzieć o tym, że w okresie 1990–2011 w Europie Środkowej powstało pięć 
gabinetów technokratycznych – trzykrotnie w Bułgarii, oraz po jednym w Cze-
chach i Estonii. W pozostałej części państw tego regionu, nie powoływano rzą-
dów technokratycznych, ale tworzono natomiast rządy pół-partyjne/semi-tech-
nokratyczne – ogółem powstało szesnaście takich gabinetów. Największą ilość 
takich gabinetów rządowych powołano w Rumunii, rządy semi-technokratyczne 
działały także na Łotwie, Litwie i Węgrzech. W Polsce i w Słowenii nie powstało 
nie powołało żadnego rządów technokratycznego jak i pół-partyjnego/semi-
technokratycznego.

4  http://en.wikipedia.org/wiki/Medgyessy 
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W celu dokładniejszego przyjrzenia się technokratycznym rządom, uważa-
my za niezbędne dokonanie oceny ich stabilności, co pomoże porównać stabil-
ność ich konstrukcji w stosunków do rządów partyjnych w państwach Europy 
Środkowej:

TABLICA 12
Analiza porównawcza konstrukcji technokratycznych, pół-partyjnych i partyj-

nych rządów w państwach Europy Środkowej w okresie 1990–2011

Indykator
Rząd 

technokratyczny 
Rząd pół-
partyjny 

Rząd partyjny5 Wszystkie gabinety 
rządowe 

Trwałość latach. 0,77 0,98 1,55 1,47

Indeks trwałości 0,19 0,25 0,39 0,37

Najbardziej trwały rząd technokratyczny w Europie Środkowej powstał 
w Bułgarii, chodzi tu o gabinet L. Berowa (1,65 r.). Najmniej trwały rząd dzia-
łał też w Bułgarii i był to rząd R. Idżowy (0,16 r.). Średnia trwałość rządu 
w tym regionie wynosi 0,77 r. Najdłużej działającym gabinetem pół-partyjnym 
był rząd z Węgier, i mamy tu na myśli minimalnie-zwycięską koalicję P. Med-
gyessy (2.20 r.), najkrócej działający gabinet tego typu, utworzono w Rumunii 
– jeden z mniejszościowych gabinetów (jednopartyjny) na czele z N. Văcăroiu 
(0,27 r.). Średni okres działania rządów pół-partyjnych/semi-technokratycznych 
w Europie Środkowej wynosi 0,98 r. Całościowo rzecz ujmując, wymienione 
typy rządów są mniej stabilne, a dlatego, prawdopodobnie, są miej skuteczne 
w porównaniu z tradycyjnymi partyjnymi rządzami działającymi w demokra-
cjach skonsolidowanych. W związku z czym, parametry stabilności rządowej 
są rozmieszczony w analogiczny sposób. Mówiąc o parametrach stabilności 
rządowej, mamy na myśli wskaźnik mierzony w procentach, który wskazuje 
na odcinek czasu w stosunku do maksymalnie możliwego czasu trwania ka-
dencji parlamentu przewidzianego przez konstytucje działał rząd [21, s. 304]. 
Wskaźnik ten wpływa na krotność powstawania typów rządów: rządy techno-
kratyczne w porównaniu z rządami tradycyjnymi, nie są właściwe państwom 
Europy Środkowej i dlatego rzadko napotykamy na przykłady takich gabinetów 
rządowych6.

5  Na podstawie danych z okresu 1990-2008 [8].
6  Podobny wniosek możemy wypracować i w stosunku do innych krajów, w tym także państw Zachodniej 

i Południowej Europy. W tym regionie działały rządy o charakterze technicznym i semi-technokratycznym 
w takich krajach jak: Włochy, Francja, Grecja, Portugalia, Cypr, Bośnia i Hercegowina, Albania. Poza 
Europą rządy technokratyczne działały w następujących krajach: Indonezja [5, 28], Czyli [7, 31], Turcja 
[11], Korea Południowa [30], Singapur [2], Filipiny [18] a także w Chinach [32]. Analiza przypadków 
rządów działających w w.w. państwach wymaga poświęcenia im odrębnego opracowania, oprócz tego 
państwa te nie mieszczą się w granicach metodologicznych tego badania.
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Grupa państw Europy Środkowej nie ogranicza się tylko do krajów nale-
żących do Unii Europejskiej. W celu dokonania szerszej oceny rządów techno-
kratycznych warto wziąć pod uwagę ten fakt. Tak jak duża ilość rządów tech-
nokratycznych i semi-technokratycznych działała, bądź działa w europejskich 
krajach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw. Są to, w pierwszej 
kolejności, takie państwa jak: Ukraina, Białoruś, Rosja i Mołdowa, o czym mię-
dzy inny mówi O. Protsyk [26]. W naszym badaniu skoncentrujemy się tylko 
na Ukrainie. 

Na Ukrainie, w większości przypadków, w naturalny sposób stosuje się za-
sadę technokratycznego sposobu powoływania rządów. Żaden z gabinetów rzą-
dowych, który powstały po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości i do 2006 
r., nie utworzono w oparciu o formalną zasadę partyjną: partyjna przynależność 
ministrów stanowiła element drugorzędny, na pierwsze miejsce stawiany był 
fakt komitywy z prezydentem.

Cechą charakterystyczną technokratycznych gabinetów na Ukrainie w okre-
sie 1991-2005, uważamy zasadę podziału uprawnień i odpowiedzialności, od-
biegającą od tradycji właściwych krajom z demokracją parlamentarną. Rządy, 
które powstały w tym czasie, oprócz formalnej przynależności partyjnej czę-
ści ministrów, nie miały oznak instytucji politycznej. I w związku z tym, czę-
sto było niezrozumiałym jakiego rodzaju polityka odpowiedzialności przed par-
lamentem, miała być realizowana. Oprócz tego, wobec ukraińskiego systemu 
politycznego w tym okresie, nie można stosować koncepcji władzy parlamen-
tu wobec rządu: uprawnienia parlamentu w czasie tworzenia rządu, nie przewi-
dywały odrębnego głosowania wobec stanowisk ministrów (czyli głosowanie 
inwestyturne). W przypadku rządów, powoływanych w tym okresie bardziej 
stosowano wymogi głosowania według obowiązujących zasad w systemie pre-
zydenckim: i dlatego powstawały sytuacje, gdy rząd miał zdobyć zaufanie pre-
zydenta, co sprawiło, że rolę wiodącego i dominującego aktora dla procesu 
kształtowania gabinetów rządowych i odwoływania tychże gabinetów, prak-
tycznie zawsze pełnił głowa państwa.

Zaistniałą sytuacje, powstała w wyniku słabo rozwiniętego systemu par-
tyjnego, niskiego poziomu mobilizacji partii – co nie było cechą właściwą dla 
omawianych państw Europy Środkowej – a najważniejsza różnica polegała na 
tworzeniu gabinetu rządowego przez prezydenta. W związku z czym możemy 
wnioskować, że na Ukrainie nie wprowadzono w życie w czystej formie środ-
kowoeuropejskiego modelu powoływania rządów technokratycznych. Następ-
nie, rządami niepartyjnymi należy uznać nie tylko rządy technokratyczne, dys-
ponujące poparciem większości parlamentarnej, a i rządy które nie powstały 
w wyniku tworzenia przez partie parlamentarne większości czy mniejszości 
parlamentarnej. Tak więc większość/mniejszość partyjna, nie wpływa na kształt 
rządu, chociaż do składu gabinetu rządowego mogą wejść przedstawiciele partii 



Magdalena Białobłocka

90

RZĄDY TECHNOKRATYCZNE PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I UKRAINY

91

parlamentarnych bez rekomendacji partii na obejmowane stanowisko. Wej-
ście do składu rządu nosiło charakter indywidualny i było określane przez 
poziom relacji polityka z głową państwa. Rządy „techniczne”, w znaczeniu eu-
ropejskim, są rządami w których uczestniczą niepartyjni urzędnicy i kiedy człon-
kowie partii reprezentowanych w parlamencie, świadomie (bądź z innych po-
wodów) nie uczestniczą w kształtowaniu gabinetu rządowego. I dlatego mówić 
o ukraińskich rządach sprawujących władzy do 2006 r., jako o rządach tech-
nokratycznych byłoby błędem. Uważamy za słuszne określić rządy działające 
w okresie 1991-2006 jako takie które „zostały powołane przez prezydentów”. 
Dowodem na to są dane zamieszczone w kolejnej tablicy: 

TABLICA 13
Przyczyny odwołania niepartyjnych gabinetów rządowych na Ukrainie 

w okresie 1992–2006

Premier
Wnioskodawca odwołania rządu 

Poparcie gabinetu 
Prezydent Prezydent

W. Fokin – + niepartyjna mniejszość

L. Kuczma + – niepartyjna mniejszoś

Ju. Zwiahilskyj + – niepartyjna mniejszość

W. Masol + – niepartyjna mniejszość

Je. Marczuk + – niepartyjna mniejszość

P. Łazarenko + – niepartyjna mniejszość

W. Pustwojotenko – + niepartyjna mniejszość

W. Juszczenko – + niepartyjna mniejszość

A. Kinach + – niepartyjna mniejszość

W. Janukowycz + – niepartyjna większość 

Ju. Tymoszenko + – niepartyjna większość

Ju. Jechanurow – + niepartyjna większość

Okres sprawowania władzy przez rządy nie partyjne, będące czymś nor-
malnym u zarania ukraińskiej niepodległości, średnio sprawowały swoje funk-
cje przez okres 397 dni, albo inaczej 1,09 r., co przewyższa analogiczny okres 
w państwach Europy Środkowej, gdzie kadencji rządów o podobnym charakte-
rze, jako wyjątek z reguł parlamentarnego sposobu kształtowania rządów, wy-
nosił 0,77 r. W przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę główne gabinety rządowe 
działające w państwach Europy Środkowej, i utworzone na podstawie partyjnej, 
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wyraźnie widać, że sprawują złożone na nich funkcje średnio o 0,46 r., czyli 
o 170 dni dłużej od ukraińskich rządów. I dlatego, z dużą dozą pewności, mo-
żemy mówić o tym, że prezydencki albo pseudo-prezydencki model powoływa-
nia organów władzy wykonawczej, daje początek nie trwałym gabinetom rzą-
dowym. Analogiczne wnioski mamy także w przypadku wskaźników stabilno-
ści rządowej. Na Ukrainie powstała zajmująca praktyka ich obliczania: w okre-
sie 1995-2006 wskaźniki stabilności wyliczamy na podstawie relacji trwało-
ści rządów i rzeczywistego okresu kadencji sprawowanej przez prezydentów 
(a nie parlamentów), ponieważ, w tym przypadku, prezydent jawił się osobą 
decydującą przy powoływaniu rządów. Do 1994 obliczamy w odniesieniu do 
parlamentów.

TABLICA 14
Wskaźnik stabilności rządów niepartyjnych na Ukrainie w okresie 1991–2006

Premier
Okres 

sprawowania władzy

Trwałość 
rządowa 
w latach

Wskaźnik 
stabilności 
rządowej

W. Fokin 24.08.1991 – 01.10.1992 1,11 0,31

L. Kuczma 13.10.1992 – 21.09.1993 0,93 0,26

Ju. Zwiahilskyj 27.09.1993 – 16.06.1994 0,71 0,20

W. Masol 16.06.1994 – 04.04.1995 0,79 0,22

Je. Marczuk 08.06.1995 – 27.05.1996 0,96 0,22

P. Łazarenko 28.05.1996 – 05.07.1996 0,10 0,02

P. Łazarenko 11.07.1996 – 02.07.1997 0,96 0,22

W. Pustowojtenko 16.07.1997 – 30.11.1999 2,34 0,54

W. Juszczenko 22.12.1999 – 28.04.2001 1,33 0,27

A. Kinach 29.05.2001 – 16.11.2002 1,44 0,29

W. Janukowycz 21.11.2002 – 05.01.2005 2,09 0,42

Ju. Tymoszenko 04.02.2005 – 08.09.2005 0,52 0,42

Ju. Jechanurow 22.09.2005 – 04.08.2006 0,87 0,41

Średnio - 1,09 0,29

Nie zważając na to, że idea rządu nie partyjnego jest zajmująca – zamiana 
gabinetu rządowego opartego o partyjne fundamenty na ekipę ekspertów bądź 
formalnych reprezentantów określonych partii – stwarza jednak nie małe prze-
szkody dla oceny skuteczności przyjmowania decyzji. Rządy nie partyjne muszą 



Magdalena Białobłocka

92

RZĄDY TECHNOKRATYCZNE PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I UKRAINY

93

się uporać z problemami z zakresu mobilizacji poparcia politycznego dla realiza-
cji reprezentowanej przez siebie polityki przed parlamentem. Ostatni z nich, czyli 
parlament, wyrażając zgodę na powołanie rządu przedłożonego przez prezyden-
ta, nie ponosi odpowiedzialności za działania tegoż rządu. W związku z czym nie-
partyjny rząd, w większości przypadków, odnosząc się do warunków panujących 
na Ukrainie, w parlamencie może liczyć na poparcie sytuacyjnej większości. Za-
istniała sytuacja, tworzy poczucie niepewności codo okresu kadencji rządu. 
Niebezpieczeństwo utraty poparcia prezydenta i parlamentu, wymusza na rzą-
dach częstą zmianę polityki aby móc sprostać interesom grup polityków, od po-
parcia których uzależniony jest dalszy los tegoż gabinetu rządowego.

Nie jest to jedyne i ostatnie niebezpieczeństwo, na które narażone są rządy 
niepartyjne na Ukrainie. Proces przyjmowania decyzji odbywa się na zasadzie 
kolegialności, tym nie mniej właściwa jest mu fragmentacyjność i personifi-
kacja. Powodem takiej sytuacji jest to, że wymiana stanowisk odbywa się na 
zasadzie indywidualności. Ministrom przydzielano teczki ministerialne nie we-
dług przynależności do ekipy politycznej, a na podstawie personalnych zasług/
układu przed/z głową państwa. I dlatego właśnie, ministrom, nie będąc repre-
zentantami partii korzystniej jest stosowanie strategii skierowanej na zbudowa-
nie własnej popularności, a nie działać na rzecz ulepszenia wizerunku gabinetu 
będącego zespołem fachowców. Taki stan rzeczy uzupełniany jest składem ilo-
ściowym niepartyjnych rządów działających na Ukrainie, które po pierwsze 
miały oznaki niestabilności i nadmiernej elastyczności, a po drugie miały cha-
rakter mieszany i poza-delegacyjny. 

Oprócz tego, niepartyjny charakter zmian stanowisk ministerialnych, pro-
wadzi również do ograniczeń w podejmowaniu decyzji związanych ze zdefinio-
waniem podejmowanych działań w ramach rządów przez sprawujących funk-
cje urzędników. Ministrowie, interesy zawodowe których ulokowane są w prze-
strzeni ich umiejscowienia, utożsamiały się z potrzebami i żywotnymi interesami 
interesującej ich branży, a nie z interesami i potrzebami rządu. Przydzielone im 
stanowiska sługowały do reprezentowania w rządzie interesów swojej branży, 
i skierowane były na spełnienie wymagań stawianych przez ich mocodawców.

Duża ilość rządów na Ukrainie powołanych przez prezydenta kontrastuje ze 
zmianami zachodzącymi w innych dziedzinach funkcjonowania rządów. Przy-
czyną czego, według B. Kravchenka, jest Aparat Gabinetu Ministrów, upraw-
nienia którego stanowiły główną przeszkodę na drodze do optymizacji organi-
zacji pracy gabinetu, a także wzmocnienia stanowisk poszczególnych ministrów 
[20]. Mimo to, instytucja przeżyła zasadniczą reformę dopiero w 2000 r., co 
było przewidziane Tymczasowym Regulaminem Gabinetu Ministrów Ukrainy. 
Zreformowany skład rządu zapełniał zgodność ministerialnych inicjatyw po-
litycznych i przyjmowanych przez rząd rozporządzeń z celami strategicznymi 
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rządu. W tym samym czasie, z powodu specyficznych postaw wyrażanych przez 
niektórych z ministrów, rząd nie zdołał wypracować jedynej polityki.

W 2006 dokonano formalnego przejścia do partyjnych gabinetów rządo-
wych. W praktyce, wszystkie powstałe rządy w okresie 2006–2010, nie można 
było do końca określić jako rządy partyjne. Z formalnego punktu widzenia, po-
wstawały one w oparciu o koalicje frakcji parlamentarnych, ale niektórych mi-
nistrów oddelegowano w oparciu o pozapartyjne priorytety. W związku z czym, 
w tym przypadku, należy mówić o tym, że z formalnego punktu widzenia po-
wstałe rządy były rządami partyjnymi, w rzeczywistości jednak należy je okre-
ślać jako pół-partyjne: wszyscy premierzy z pewnością możemy określić jako 
premierów partyjnych” (Ju. Tymoszenko, Ju. Jechanurow, i W. Janukowycz), 
ale nie wszyscy ministrowie byli powołani na podstawie ich wyselekcjonowa-
nia przez poszczególne partie w ramach przypisanych im kwot koalicyjnych.

Od 2010 r. (w wyniku unieważnienia reformy politycznej i zmian do Kon-
stytucji z 1996 r., które były wprowadzone w 2006 r.), państwo wróciło do tech-
nokratycznego sposobu powoływania rządów. Według oficjalnych danych, rząd 
M. Azarowa powołano w oparciu o zasadę partyjną powołania rządów i koali-
cyjnych uzgodnień (w myśl przypisów Konstytucji z 2004 r.), w rzeczywistości, 
a z czasem także oficjalnie, premier i poszczególni ministrowie są traktowani jako 
dysponenci skonkretyzowanych technicznych atrybucyjnych żądań prezydenta 
Ukrainy. W oparciu o zaistniałą sytuacje, dokonując interpretacji istoty wymie-
nionego gabinetu rządowego, trzeba powiedzieć o tym, że w momencie jego po-
wstania był to rząd partyjny, ale w wyniku zmian ustawodawczych (zniesiono po-
jęcie „koalicja frakcji parlamentarnych”) przekształcił się on w rząd niepartyjny. 
W celu dokonania oceny ustanowionego formatu rządu, proponujemy określić 
go jako „rząd przejściowy” (rząd w systemie mieszanym), wektorowość którego 
charakteryzuje się zmiennością od partyjnego do niepartyjnego i na odwrót.

TABLICA 15
„Przejściowy” od partyjnego do niepartyjnego rząd M. Azarowa 

(Ukraina, 11.03.2010)

Frakcja
Ilość mandatów 
w parlamencie

Ilość mandatów 
w parlamencie 

w %

Ilość wice-
premierów

Ilość 
ministrów 

Partia Regionów (PR) 172 38,22 % 5 17

Komunistyczna Partia 
Ukrainy (KPU)

27 6,00 % - -

„Blok Lytwyna” (BL) 20 4,44 % - 3

Inne (i poza-frakcyjni) 23 5,11 % 2 1

Ogółem 242 (450) 53,77 % 7 21
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Na przykładzie powołania tego rządu, da się zauważyć naruszenie zasad 
partyjności tego instytutu władzy. Partyjność rządu przewiduje poparcie więk-
szości parlamentarnej, reprezentowanej przez przedstawicieli tychże partii, któ-
re powołują gabinet (w warunkach ukraińskich) – pod warunkiem powołania 
rządu większości, ponieważ według konstytucji, rząd mniejszości nie może 
być powołany. Rząd ten, powstał w wyniku utworzenia koalicji z trzech partii 
(PR, KPU i BL) wyłonionej po wyborach parlamentarnych, które umożliwiły 
wymienionym partiom uzyskać w sumie 219 miejsc w parlamencie, co jednak 
nie umożliwiało utworzenia większościowej koalicji parlamentarnej. I dlatego 
z przekonaniem można powiedzieć o tym, że powołując rząd Azarowa, naru-
szono Konstytucje w części regulującej wymóg koalicyjności bądź jednopar-
tyjnego statusu większości, która może powołać rząd. Z dniem 11 września 
2010 rząd uzyskał status „przejściowego”, co po części odnosi go do kategorii 
rządów pół-partyjnych według ustanowionych regulacji prawnymi dotyczących 
powoływania rządów obowiązujących w tym czasie.

Kolejnym dowodem na pół-partyjność rządu Azarowa, jawi się przynależ-
ność partyjna wicepremierów. Dwóch z siedmiu stanowisk wicepremierów, nie 
należało do kolacji parlamentarnej: są to W. Semynożenko (pozapartyjny wi-
cepremier ds. humanitarnych, pełniący funkcje w okresie 11.03–02.07.2010) 
i S. Tihipko (wicepremier ds. gospodarczych, pełniący obowiązki od 11.03.2010, 
reprezentujący Partię „Silna Ukraina”, która nie dysponuje frakcją parlamentar-
ną). Wartym uwagi jest także kwestia związana ze specyficznym reprezentowa-
niem partii politycznych na poziomi ministerialnym. Ministrami w rządzie, są 
przedstawiciele PR i BL, ale nie ma wśród nich przedstawicieli KPU. Oprócz 
tego proponujemy zwrócić uwagę także na pozapartyjnych ministrów obecnych 
w gabinecie Azarowa. W pierwszej kolejności, należy wymienić ministra gospo-
darki W. Cuszka (były członek Socjalistycznej Partii Ukrainy), pełni obowiązki 
ministra z 11.03.2010, a także ministra ds. nadzwyczajnych W. Balohu (Partia 
„Jedyne Centrum”), który uzyskał nominacje na stanowisko 12.11.2010. 

Następnym argumentem, na korzyść technokratycznej istoty rządu M. Aza-
rowa, jest polityka osobowa prezydenta Ukrainy w stosunku do Gabinetu Mi-
nistrów. Po tym jak Trybunał Konstytucyjny przywrócił Konstytucje z 1996, 
powstała potrzeba zreformowania struktury gabinetu: w myśl przywróconej 
Konstytucji, rząd ma się składać z 3 wicepremierów i 1 pierwszego wicepre-
miera, wtedy jak ówczesny rząd dysponował 6 wicepremierami i 1 pierwszym 
wicepremierem. 13 października 2010 r. prezydent odwołał ze stanowiska wi-
cepremiera W. Siwkowycza i W. Slawutu. W następnej kolejności, w grudniu 
2010, dokonano systemowej reformy rządu, co bezpośrednio wskazuje na po-
wrót do struktury niepartyjnych rządów: prezydent odwołał 15 ministrów i mia-
nował 10 z nich, każdy z wicepremierów staną na czele ministerstwa, skład ga-
binetu zredukowano do 16 członków. Cechą charakterystyczną „przejściowego” 
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rządu Azarowa było to, że na czas jego powstania był to najliczniejszy instytut 
kolegialnej władzy wykonawczej w Europie (średnio 16–18, tylko we Włoszech 
24). Odpowiednikiem rządu ukraińskiego można by uznać białoruską Radę 
Ministrów, która składa się z 30 urzędników, ale mimo to kolegialne decyzje 
podejmuje prezydium i prezydent, co wydaje się bezpośrednim dowodem na 
technokratyczny charakter władzy.

Podsumowując, trzeba powiedzieć o tym, że historia rządu Ukrainy składa 
się z trzech etapów stanowienia – technokratyczny (rządy powoływane przez 
prezydenta), pół-partyjne (formalnie partyjne), i na końcowym etapie, powrót 
do gabinetów technokratycznych.

Całościowo rzecz ujmując, staje się zrozumiałym, że rządy technokratyczne 
(w tym także na Ukrainie), są mniej skuteczne i ich kadencja trwa krótszy okres 
czasu, w porównaniu z rządami partyjnymi; rządy te (technokratyczne) powo-
dują powstanie szeregu problemów i nieporozumień i są odbierane jako takie, 
które powstają w przypadku niedopuszczenia kryzysów systemowych o znacze-
niu społeczno-gospodarczym i politycznym. Tym nie mniej, badania nad tym 
fenomenem rządów należy i nadal kontynuować, ponieważ za pomocą zdefinio-
wanych zestawów przypadków, nie da się w pełnym wymiarze określić istoty 
i atrybutów technokratycznego sposobu sprawowania władzy.
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АНОТАЦІЯ

Визначено поняття „технократичний уряд” та „напівтехнократичний 
уряд”. Запропоновано розгляд технократичних урядів на прикладі країн 
Центральної Європи та України. Оцінено маркери й індикатори, які 
впливають на формування технократичних кабінетів. Представлено 
взаємозв’язок структури технократичних урядів, з однієї сторони, 
а також політичної системи та представництва партій у парламенті, з іншої 
сторони.

Ключові слова: уряд, урядовий кабінет, технократичний уряд, 
напівтехнократичний уряд, перехідний (змішаний) уряд.

SUMMARY

TECHNOCRATIC CABINETS IN CENTRAL EUROPEAN 
COUNTRIES AND UKRAINE

The article is dedicated to analyzing the concept of „technocratic govern-
ment” and „semi-technocratic government”. The author made the considera-
tion of technocratic governments’ cases in study of Central European countries 
and Ukraine; investigated markers which affect the formation of technocratic 
cabinets; logically described the relationship between the structure of techno-
cratic government, on the one hand, and political system and representation of 
parties in parliaments, on the other hand.

Keywords: government, governmental cabinet, Central Europe, technocra-
tic government semi-technocratic government, transitive (mixed) government, 
Ukraine.
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Tomasz Białobłocki

Instytucjonalizacja rosyjskiej 
mniejszości narodowej na Ukrainie 

na poziomie partii politycznych

Partie – immanentny instytut demokratycznego sposobu rządzenia. Ważnymi 
indykatorami wyróżniającymi partie polityczne są: struktura organizacyjną, dą-
żenie do władzy oraz ukierunkowanie ideologiczne. Wynikają one z głównych 
zadań, które według R. Daltona i M. Wattenberga1, stawiają przed sobą partie 
polityczne: uproszczenie i strukturyzacja procesów wyborczych; organizacja 
i mobilizacja kampanii; wyrażanie i łączenie sprzecznych interesów, komunika-
cja, konsultacja i debaty; strukturyzacja okręgów wyborczych, think tank poli-
tyki, kształtowanie rządu. I dlatego wydaje się oczywistym, że partie politycz-
ne, na dzień dzisiejszy, są postrzegane jako podstawowe narzędzia do walki 
podejmowanej przez mniejszości narodowe na rzecz przysługujących im praw 
i interesów (nie tylko o charakterze władczym). 

Obiektem badania naukowego dla tego opracowania, jest system partyjny 
Ukrainy, a przedmiotem są partie jako obrońcy interesów rosyjskiej mniejszości 
etnicznej na Ukrainie. Cel badania natomiast polega na wypracowaniu jasnego 
wyobrażenia istoty partii stojących na straży interesów rosyjskiej mniejszości 
narodowej i rosyjskojęzycznej ludności na Ukrainie. Zadanie główne zakłada 
sporządzenie klasyfikacji partii broniących interesów rosyjskiej mniejszości na 
Ukrainie, a także wypracowanie rekomendacji z zakresu pojmowania potoczne-
go rozwoju takiego rodzaju partii politycznych na Ukrainie.

W części teoretycznej, rozpatrującej funkcjonowanie partii politycznych 
działających na rzecz obrony interesów rosyjskiej mniejszości etnicznej na 
Ukrainie, a także przy analizie porównawczej ich dokumentów programowych, 
korzystamy z metodologicznych i empirycznych opracowań zaczerpniętych 
z zachodniej i ukraińskiej literatury przedmiotu. W przypadku ukraińskiej lite-
ratury przedmiotu, dokonującej oceny i definiującej kondycje partii prorosyj-
skich na Ukrainie, korzystamy z opracowań takich autorów jak: М. Badery2, 

1  Dalton R. Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies / Russell 
Dalton, Martin Wattenberg. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 314 p.

2  Bader Max. Against All Odds : Aiding Political Parties in Georgia and Ukraine. – Amsterdam University 
Press, 2010. – 202 p.
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О. Subtel’neho3, Ja. Buhajskiego4, P. Pitichneho5, Z. Barani i R. Mozera6, А. J. 
Deya7, А. Kulika i S. Pshizova8, S. Lacroixa9, Т. Kuzia10, V. Koroliova11, V. Ko-
zliakova12, А. Romaniuka i Ju. Shvedy13.

Próba klasyfikacji partii politycznych, które celowo bądź pośrednio sta-
wiając sobie za cel obronę praw i wyrażanie interesów rosyjskiej mniejszości 
etnicznej na Ukrainy, ma być realizowana w oparciu o podejście wielokierun-
kowe. Po pierwsze, należy mówić o podziale partii na ogólno-ukraińskie i re-
gionalne; po drugie należy wskazać na możliwość powstawania partii etnicz-
nych (ukraińskie prawo nie zabrania stosowania takich praktyk14), w związku 
z czym uważamy za zasadne stosowanie podziału ukraińskich partii na etnicz-
ne i nie-etniczne, powstałe na zasadach ogólnych (kadrowo-ideologiczne15). 
Odrębną kwestią pozostaje sprawa ukierunkowania działań partii broniących 

3  Subtelny Orest. Ukraine: a history. – University of Toronto Press, 2000. – 736 p.
4  Bugajski Janusz. Political parties of Eastern Europe : a guide to politics in the post-Communist era. – 

M. E. Sharpe, 2002. – 1055 p.
5  Potichnyj Peter. Formation of political parties in Ukraine. – Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und 

internationale Studeien, 1994. – 44 p.
6  Barany Zoltan, Moser Robert. Ethnic politics after communism. – Cornell University Press, 2005. – 282 

p.
7  Day Alan John. Political parties of the world. – John Harper, 2002. – 604 p.
8  Kulik Anatoly, Pshizova Susanna. Political parties in post-Soviet space: Russia, Belarus, Ukraine, 

Moldova, and the Baltics. – Greenwood Publishing Group, 2005. – 271 p.
9  Lacroix Stephane. Center parties in Ukraine: increased electoral success in divided country. – Carleton 

University, 2001. – 274 p.
10  Kuzio Taras. Contemporary Ukraine: dynamics of post-Soviet transformation. – M.E. Sharpe, 1998. 

– 290 p.
11  Korolev Viktor. Politicheskie partii Ukrainy i Kryma : istorija i sovremennost’. – Tavrija, 2001. – 184 s.
12  Kozljakov Vladimir. Nacional’nyj vopros i neonarodnicheskie partii : nachalo XX v. – konec 20-h gg. : 

na materialah Rossii, Belarusi, Ukrainy. – Belorusskij gos. tehnologicheskij universitet, 2001. – 246 s.
13  Romanjuk Anatolіj, Shveda Jurіj. Partії ta elektoral’na polіtika. – L’vіvs’kij nacіonal’nij un-t іm. Іvana 

Franka, Centr polіtichnih doslіdzhen’. – L. : CPD „Astroljabіja”, 2005. – 366 s.
14  Według szacunkowych obliczeń w warunkach gdy Ukraina zamieszkiwana jest przez 140 mniejszości 

narodowych, działa 10 partii etnicznych, które mogą być uznane za etniczne jedynie częściowo. Są to 
takie partie jak: Demokratyczna Partia Węgrów Ukrainy i Partia Polityczna KMKS „Partia Węgrów 
Ukrainy”, Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”, Partia „Rosyjski Blok” i inne. Rzeczywistym 
i jedynym ugrupowaniem politycznym o charakterze etnicznym jest „protopartyjny” Medżlis Krymskich 
Tatarów. Obrona interesów grup etnicznych, w dzisiejszych warunkach odbywa się bardziej poprzez 
lobbing przedstawicieli władzy i biznesu. W związku z czym, partie etniczne nie stwarzają potencjalnych 
zagrożeń. Sytuację tą należy oceniać jako taką, która posiada wartość pozytywną: wielu badaczy 
zajmujących się teorią i praktyką partii etnicznych rozpatruje fakt ich istnienia używając negatywnych 
zabarwień. D. Gorovic, stwierdza między innymi, że partie etniczne stanowią główny element 
wprowadzający konflikty etniczne do polityki partii (Gorovіc D. Mіzhetnіchnі konflіkti / Per. z angl. 
O. Kіvshik. – Harkіv : Karavela, 2004. – 684 s.). M. Djuverzhe traktuje partie etniczne jako element, 
który w przyszłości będzie powodować konflikty etniczne (Djuverzhe M. Politicheskie partii / Per. 
s franc. – M. : Akademicheskij Proekt, 2000. – 538 s.).

15  Należy wyraźnie zaznaczyć, że stricte partii ideologicznych na Ukrainie jest mało: główny powód 
– powstawanie i działanie partii na scenie politycznej jako struktur klanowo-oligarchicznych, co 
przeszkadza w powstawaniu tradycyjnych (europejskich) platform partyjnych.
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interesy Rosjan: w tym przypadku należy mówić o prorosyjskim i proukraiń-
skim wektorze strategicznych priorytetów wewnętrznego i zewnętrznego kie-
runku „partii rosyjskich” Ukrainy, a dokładniej o ich radykalnym i umiarkowa-
nym charakterze.

Według naszych obliczeń, więcej niż 75 % partii politycznych na Ukrainie 
w żaden sposób nie odnosi się do pozycjonowania rosyjskiej mniejszości w pro-
cesie politycznym. Cała reszta ugrupowań politycznych, w różny sposób czuje się 
związana z kwestiami przebywającymi w bezpośredniej bądź pośredniej zależno-
ści do problemów kategorialnych w definiowaniu form udziału przedstawicieli 
rosyjskiej mniejszości narodowej w ukraińskim procesie politycznym, a także do 
dodatkowych (niebezpośrednich) problemów znajdujących się w przestrzeni reali-
zacji statusu rosyjskiej ludności na Ukrainie (sprawy językowe, wyznaniowe itd.).

Partie polityczne (o zasięgu regionalnym i ogólnopaństwowym, etniczne 
i nie etniczne), które utożsamiają się z reprezentowaniem interesów rosyj-
skiej mniejszości narodowej na Ukrainie, należy połączyć w grupy w oparciu 
o ideologiczne usytuowanie po lewej czy prawej stronie spektrum politycznego. 
Historycznie tak się złożyło, że od czasu dezintegracji ZSRR ruch prorosyjski na 
Ukrainie (jak i w innych republikach związkowych), powstawał pod wpływem 
pozostałości dotychczas działających bytów komunistycznych, odpowiednio 
o charakterze lewicowym (część z nich o nastawieniu radykalnym a część umiar-
kowanym). W konsekwencji, na różnych etapach rozwoju niepodległej Ukrainy, 
partie polityczne ujmujących się za rosyjską mniejszością (w tym także ludno-
ścią rosyjskojęzyczną) znajdowały się na takich oto pozycjach: 1) radykalnie 
nastawione16 partie polityczne stały na stanowisku anulowania rozpadu ZSRR, 
a także potrzeby odrodzenia stalinowskiego modelu rządów, przyznanie domi-
nującej roli Rosjanom w „przyszłym związku”, oprócz tego optowali za wzno-
wieniem socjalistycznej dyktatury proletariatu i za proletariacki „internacjo-
nalizm socjalistyczny”, gdzie Ukrainę można by było postrzegać jedynie jako 
nieodłączną część związku (poprzez unieważnienie Umów Białowieskich) 

16  Do grona tego rodzaju partii (a także ich organizacji afiliowanych) należy odnieść następujące: 
Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików, „Jedność na rzecz Leninizmu i Ideałów 
Komunistycznych”, Partia Komunistów (Bolszewików) Ukrainy, Blok Lewicy Obwodu Ługańskiego, 
Zjednoczony Front Robotników Ukrainy, Ruch „Komuniści Ukrainy” i Ruch Narodowy „Sojusz”, 
„Priama Dija”, Sojusz Komunistów Ukrainy – Komunistyczna Partia Ukrainy, Rewolucyjna Młodzież 
Komunistyczna, Komunistyczna Partii Robotników i Rolników, Progresywna Socjalistyczna Partia Ukrainy, 
„Rodzina” (przed tym jako Progresywno-Demokratyczna Partia Ukrainy), Partia „Ruś Kijowska”, Partia 
„Sojusz”, Partia „Rusiczi” itd. (Jurov Ju. Dva poljusi lugans’kogo polіtikumu // Geneza. – 1994. – No1. 
– S. 200-201.; Postanovlenie bjuro CK VKPB po Ukraine // Bol’shevik. – 1995. – No 5. – S. 1.; Andreeva 
N. Za sovetskuju rodinu // Bol’shevik. – 1994. – No 14. – S. 3.; Belyh S. Tovariszi marksisty // Edinstvo. 
– 1995. – No 14. – S. 1.; Programma dejstvij socialisticheskih trudjaszcihsja Ukrainy ih peredovogo otrjada 
– PK(b)U // Za socіal’nu spravedlivіst’. – 1995. – No 1. – S. 3.; Antipov A. Lozung vosstanovlenija SSSR 
i rabochee dvizhenie // Iskra. – 1995. – No 4. – S. 2.; Vladimirov A. Vseukrainskaja konferencija „Sojuz” 
// Iskra. – 1995. – No 4. – S. 3.; Jabrova T. Doklad na IV Konferencii KPU (KPSS) // Slovo Kommunista. 
– 1994. – No 12. – S. 2.; Maevskij A. Glavnyj vopros // Slovo Kommunista. – 1994. – No 8. – S. 2.).
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– sprowadzały się do szowinizmu rosyjskiego; 2). bardziej umiarkowane17 par-
tie polityczne stawiają wymóg przyznania językowi rosyjskiemu statusu języ-
ka urzędowego, a także powołanie międzypaństwowego związku Rosji, Ukrainy 
i Białorusi, mówią o potrzebie wejścia Ukrainy do Jedynej Przestrzeni Go-
spodarczej oraz zmiany ustroju unitarnego na federacje, zbudowania nowego 
„Związku” na podstawie nowego wzoru, wdrożenie praktyki podwójnego oby-
watelstwa a także wzmocnienie WNP, skutecznej walki z narodowym szowini-
zmem oraz przyznanie prymatu rosyjskiemu wzorcowi prawosławia, osiągnięcie 
porozumienia w sprawie bezterminowej dyslokacji Rosyjskiej Floty Czarnomor-
skiej na Krymie.

U zarania ukraińskiej niepodległości, polityzacja rosyjskiej mniejszości 
etnicznej dokonywana była, w większości, przez ugrupowania radykalnie le-
wicowe: partie polityczne zmuszano do szerzenia konceptów ideologicznych, 
które sprowadzały się do niedopuszczalności rozpadu Związku Radzieckiego 
i „jedności” narodów wschodniosłowiańskich. Niezachwianym atrybutem tego 
etapu rozwoju, był oficjalny bądź nieoficjalny charakter organizacji dominują-
cej w świadomości społecznej Rosjan. Wartym uwagi był fakt, że na tym etapie 
kwestia językowa na Ukrainie, nie była ostro podnoszona w programach partii 
politycznych o charakterze prorosyjskim: odnowienie Związku Radzieckiego 
było najwyższym celem, który sam w sobie nosił atrybuty spraw związanych 
z językiem i kulturą rosyjską. Partie radykalnie lewicowe, przedstawiciele ro-
syjskiej mniejszości narodowej, wszczęły aktywną działalność jeszcze przed 
ogłoszenie niepodległości Ukrainy i kontynuowały ją, szczególnie dynamicz-
nie, w pierwszym dziesięcioleciu rozwoju młodego państwa. Umiarkowanie na-
stawione lewicowe prorosyjskie partie komunistyczne, powstają w większości 
już po ogłoszeniu Aktu Niepodległości Ukrainy, jako wyraz skutków kryzysu 
gospodarczego. Wada tych organizacji – drobiazgowy i niezorganizowany cha-
rakter ich działalności. Przykładem czego jest umiarkowane skrzydło tych-
że partii, dla którego charakternym jest manewrowanie w granicach spektrum 
politycznego pomiędzy lewą a centro-lewą jego częścią18.

17  Do grupy umiarkowanych lewicowych ugrupowań (i centrolewicowych) należy odnieść (w tym także 
ich organizacje afiliowane): Forum Ojczyźniane, Komunistyczna Partia Ukrainy, Kongres Obywatelski 
Ukrainy, Sojusz Obywatelski, Partia Pracy, Słowiańska Partia, „Rosyjski Blok”, Socjalistyczna Partia 
Ukrainy (oraz jej skrzydło ortodoksyjne, które działało w partii w latach 90-ych), Sojusz Lewicowych 
Sił, Kontrola Obywatelska, „Front Pracy” (Kacman V. Socialisty ne vo vsem soglasny s kommunistami 
// Kievskie vedomosti. – 9 aprelja 1993. – S. 3.; Jurov Ju. Partіja pracі Ukraїni // Geneza. – 1994. – No 1. 
– S. 208.; Bozhko O. Osnovnі tezi peredvibornoj programi // Tovarish. – 1994. – No 5. – S. 3.; Bozhko A. 
Socialisticheskaja Partija Ukrainy. Oktjabr’ 1994 g. // Tovarish. – 1994. – No 44. – S. 5.; Bozhko A. Byt’ 
ili ne byt’? Vot v chem vopros!.. // Tovarish. – 1994. – No 53. – S. 4.).

18  Przykładem niech będą Kongres Obywatelski Ukrainy, Sojusz Obywatelski, Partia Pracy i Słowiańska 
Partia.
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Na Ukrainie słabo są reprezentowane prawicowe partie polityczne jako re-
prezentanci interesów ludności rosyjskiej19. Działały one, wyjątkowo, w pierw-
szej połowie lat 90-tych minionego wieku i domagały się realizacji następu-
jących podstawowych zasad programowych: ustrój federalny (podział upraw-
nień regionów i centrum); prawo obywatela na podwójne obywatelstwo; ujed-
nolicone strategiczne stanowiska słowiańskich i tradycyjnie z nimi związanych 
państw będących zbiorowo zarządzane według zasady „jedno państwo – jeden 
głos”; przyjęcie terminu „Ukraina Ruś”, „który oznacza jedność korzeni kul-
turowych i historycznych Rusi i Ukrainy („Ruś-Ukraina” ma być właśnie cen-
trum zjednoczenia słowiańskiego świata”); sojusz gospodarczy zawarty między 
Ukrainą, Rosją i Białorusią; zbudowanie systemu języków urzędowych w za-
leżności od specyfiki regionu; jedność narodów ukraińskiego, rosyjskiego i bia-
łoruskiego zjednoczonych w jeden odrębny naród – „rusiczów”.

Od początku XXI wieku (w znacznie mniejszym stopniu w latach 90-tych 
XX wieku) ważne miejsce w działalności politycznej Rosjan na Ukrainie zaj-
mowały partie o ideologii centrowej. U podstaw ich działalności, w większo-
ści przypadków, znajduje się kwestia statusu języka rosyjskiego. W związku 
z czym, należy podkreślić, że do głόwnych zasad zawartych w programach 
takich partii20 (pod względem statystycznym stanowią one większość wśród 
organizacji o charakterze prorosyjskim) należy odnieść następujące kwestie: 
przyznanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka urzędowego, roz-
poczęcie szerokiej dyskusji o ustroju federalnym (częściowym), ustanowie-
nie jedynej przestrzeni gospodarczej wspólnie z Rosją oraz zatwierdzenie sta-
tusu Ukrainy jako kraju neutralnego. Wszystkie centrowe partie (z włączeniem 
poszczególnych elementów zaczerpniętych z lewego spektrów ideologicznego), 
w sprawach związanych z rosyjską mniejszością na Ukrainie zakumulowały się 
w Partii Regionów – największym ugrupowaniu politycznym, zadanie której 
polega (oprócz innych kierunków jej działalności) na obronie interesów rosyj-
skiej i rosyjskojęzycznej ludności zamieszkującej Ukrainę. 

Partia Regionów (i dlatego właśnie centrowy wektor ideologiczny syste-
mu partyjnego Ukrainy) stała się największą i najbardziej skuteczną organizacją 

19  Należy mówić tylko o jednej organizacji o takim charakterze – Partia Jedności Słowiańskiej Ukrainy, 
która powstała w wyniku zjednoczenia się rosyjskich organizacji narodowych: ukraińska filia 
„borkaszowców” oraz Słowiański Sojusz i „Dzikie Łabędzie” (Kremen’ V., Bazovkіn Ye. Polіtichnі partії 
Ukraїni : porіvnjal’nij analіz programnih dokumentіv. – K., 1993. – Vip. 18. – S. 81.).

20  Do prorosyjskich partii centrowych (przedstawicieli interesów rosyjskiej mniejszości) należy odnieść: 
Wszechukraińska Partia Jedności i Pokoju, Liberalno-demokratyczna Partia Ukrainy, Partia Narodowo-
gospodarczego Rozwoju Ukrainy, Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy (w granicach skrzydła 
„wielkopaństwowców-socjalistów), Narodowa Partia „Nowa Demokracja”, Partia Polityki Putina (przed 
tym „Jedyna Ruś” i Słowiański Sojusz Narodowo-Demokratyczny), „Ruska Jedność” (przed tym Partia 
„Awangard”), Partia „Derżawa”, „Jedyna Ukraina”, „Ojczyzna” („Otiecziestwo”), „Partia Obrońców 
Prawa”, Partia „Trudowa Ukraina”, Chrześcijańsko-Liberalna Partia, Partia Rosyjsko-Ukraiński Sojusz 
(RUS’), Partia Odrodzenia Gospodarczego, „Wicze”, „Władza Narodowa” i Partia Regionów.
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prorosyjską pod względem instytucjonalizacji i polityzacji rosyjskiej narodo-
wości na Ukrainie na początku XXI w. W wyniku wyborów samorządowych 
w 2010, udało się jej uzyskać na Krymie (ARK) 80 mandatów ze 100 możli-
wych (5 – Komunistyczna Partia Ukrainy, 5 – Ruch Narodowy Ukrainy, 5 – So-
jusz, 3 – Rosyjska Jedność, 2 – Silna Ukraina). Całokształt przedstawicielstwa 
partii prorosyjskich wygląda następująco: 

TABLICA 1
Przedstawicielstwo partii w Radach Obwodowych i ARK, z którymi 

utożsamiają się przedstawiciele rosyjskiej mniejszości na Ukrainie, 2010 r.21

Region / Obwód PR, % S, % PKU, % RJe, % R, % SPU, % Razem, %
Autonomiczna 
Republika Krym (ARK) 

80,0 5,0 5,0 3,0 - - 93,0

Winnicki 46,9 - - - - 0,8 47,7
Wołyński 27,5 - 1,3 - - - 28,8
Dnipropetrowski 65,7 - 7,9 - - - 73,6
Doniecki 92,2 - 5,0 - - - 97,2
Żytomierski 37,5 - 6,3 - - 0,9 44,7
Zakarpacki 34,3 - - - - - 34,3
Zaporożski 74,0 - 8,0 - - 1,0 83,0
Iwano-Frankowski 9,6 - - - - - 9,6
Kijowski 64,2 - - - - 0,7 64,9
Kirowogradzki 61,0 - 5,0 - - - 66,0
Ługański 85,5 - 10,5 - - - 96,0
Lwowski 8,6 - - - - - 8,6
Mikołajowski 67,7 - 12,5 - - - 80,2
Odesski 66,7 - 3,0 - 2,3 - 72,0
Połtawski 47,5 - 5,8 - - 5,8 59,1
Rówieński 32,5 - - - - 1,3 33,8
Sumski 50,0 - 5,0 - - 1,0 56,0
Tarnopolski 11,7 - - - - - 11,7
Charkowski 68,4 - 5,9 - - 2,9 77,2
Chersoński 69,0 - 10,7 - - - 79,7
Chmielnicki 42,3 - - - - - 42,3
Czerkaski 54,8 - 3,8 - - - 58,6
Czarniowiecki 47,1 - - - - 0,9 48,0
Czernihowski 45,0 - 5,0 - - 11,0 61,0
m. Kijów 5,0 - - - - - 5,0
m. Sewastopol 60,5 - 13,2 - - - 86,8

21  PR – Partia Regionów, S – „Sojusz”, KPU – Komunistyczna Partia Ukrainy, RJe – „Rosyjska Jedność”, 
R – „Rodina”, SPU – Socjalistyczna Partia Ukrainy. Inne partie nie miały swojego przedstawicielstwa w 
jednostkach samorządu terytorialnego (bądź miały przedstawicieli wchodzących do składu bloków wyborczych 
i dlatego nie były uwzględniane). W Sewastopolu – „Rosyjski Blok” і Progresywna Socjalistyczna Partia.
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W pełni uzasadnioną wydaje się potrzeba wyszczególnienia regionów Ukra-
iny według oceny siły wyborczej, potencjału wyborczego partii w poszczegól-
nych regionach kraju. W celu szczegółowego oznaczenia markierów, proponuje-
my podział regionów według całkowitego poparcia partii prorosyjskich, a także 
według określonych rodzajów partii, tak jak może to nam pomóc w opisywaniu 
ideologicznej orientacji zarówno lewicowej jak i centrowej. Przez co zrozumia-
łym jest podział wszystkich jednostek administracyjnych według czterech grup 
kategorialnych: 1. granice wpływu absolutnego partii prorosyjskich – Krym, 
obw. Doniecki, Ługański, Zaporożski, Mikołajowski, Charkowski oraz Sewa-
stopol (w tych regionach poparcie wacha się od 75 do 100%); 2 granice wspły-
wu przeważającego partii prorosyjskich – obw. Dnipropetrowski, Kijowski, Ki-
rowogradzki, Odeski, Połtawski, Sumski, Czerkaski i Czernichowski (poparcie 
wacha się od 50 do 75%); 3. granice wspływu limitowanego partii prorosyjskich 
– obw. Winnicki, Wołyński, Żytomierski, Zakarpacki, Rówieński, Chmielnic-
ki i Czarniowiecki (poparcie wacha się do 25 do 50%); 4. granice wpływu neu-
tralnego partii prorosyjskich – obw. Iwano-Frankowski, Lwowski, Tarnopolski 
oraz Kijów (poparcie wacha się od 0 do 25%). Należy rozumieć, że mówimy tu 
przeważnie o dominacji problematyki języka rosyjskiego oraz ochrony intere-
sów jego dysponentów, ponieważ na liście przedłożonych partii rolę dominującą 
przejęła na siebie partia centrowa – Partia Regionów.

TABLICA 2
Reprezentacja partii prorosyjskich w parlamentach Ukrainy 

w okresie od 1994 do 2007 r. 

Partia (Blok) 1994 1998 2002 2006 2007

KPU 90 121 65 21 27
SPU 14 35 23 33 -
PP 5 1 - - -
KOU 2 - - - -
POGU 1 - - - -
PSPU - 16 - - -
PS - 1 - - -
PR - - 40 186 175
TU - - - -
BJ - - 3 - -
PRNGU - - 1 - -
Ogółem 112 / 336 174 /445 132 / 450 240 / 450 202 / 450
Procent od całości, % 33,3 39,1 29,3 53,3 44,9
Ogółem ze 
składu partyjnego 

112 / 168 174 / 328 132 / 356 240 / 450 202 / 450

Procent od składu 
partyjnego, %

66,7 53,0 37,1 53,3 44,9
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Zauważalnym jest postępujący spadek znaczenia lewicowych partii proro-
syjskich, a dokładnie ich wpływu wyborczego. W tym przypadku chodzi o Partię 
Komunistyczną Ukrainy, która w żadnym z regionów nie cieszy się poparciem 
większym niż 15%. Oznacza to, że jesteśmy obserwatorami przemieszczania się 
partii w stronę centrum i powolnego odejścia od idei komunizmu – zjawisko to 
obserwowane jest od 2002 r. kiedy zaczęło spadać poparcie dla partii w całym 
kraju. Pozwala to na sformułowanie wniosku o podwójnym podłożu: po-pierw-
sze, ciągłe podziały prorosyjskich partii prowadzą do niskiego poziomu popar-
cia tychże partii; po drugie, widocznym przedstawicielem problemu związanego 
z językiem rosyjskim, na dzień dzisiejszy, jest stanowisko centrowego gru-
powania, a nie ultralewicowego, jak u zarania ukraińskiej niepodległości czy 
lewicowego (centrolewicowego) na skrzyżowaniu wieków. Taka sytuacja po-
zwala powiedzieć, że wchodząc w tej czy innej formie do przestrzeni politycz-
nej, rosyjska mniejszość narodowa oraz ludność rosyjskojęzyczna stają się bar-
dziej pragmatyczne w wyrażaniu przekonań politycznych.

Świadczą o tym uzyskane dane liczbowe: po pierwsze wskazują na przemiesz-
czenie się organizacji prorosyjskich w stronę środka spektrum politycznego; po 
drugie, mówią nam o początku zanikania ideologii komunistycznej na Ukra-
inie; po trzecie, kształtowanie się centrowego spektrum, oznacza powolne odej-
ście od radykalnego nastawienie obecnego na początku lat 90-tych XX wieku; 
po czwarte, na obecną chwilę oficjalnie uznano praktycznie wszystkie proro-
syjskie (nie są to już organizacje półoficjalne bądź takie na które został rozpo-
wszechniony zakaz rejestracji, jak to miało miejsce prawie 20 lat temu); po piąte, 
pojawia się za każdym razem mniej wątpliwości co do integracji dysponen-
tów rosyjskiej tożsamości w proces polityczny niepodległej Ukrainy – jeśli na 
początku lat 90 minionego wieku mieliśmy podstawy mówić o dominacji (co 
głosiły niektóre ugrupowania polityczne) ugrupowań reprezentujących rosyj-
ski ruch polityczny o charakterze radykalnym i pro-związkowym, to dzisiaj za-
sadnym jest mówienie o rosyjsko-ukraińskim kierunku interesów politycznym 
o charakterze centrowym; po szóste, główny element, tak zwanego problemu 
rosyjskiego, przekształcił się w polemikę międzynarodową dotyczącą statusu 
języka rosyjskiego na Ukrainie.

Zaczynając od 2010 r., należy mówić o jeszcze jednej i ważnej tendencji 
dla rozwoju partii prorosyjskich – ich powiększenia (powiększania się poprzez 
łączenie). Proces ten obserwujemy jeszcze wcześniej i zaczął się on od kształ-
towania i wzmocnienia stanowiska Partii Regionów. Tym nie mniej, proces ten, 
w obecnej chwili, przybrał jakościowo innych, nowych atrybutów. Osiągnięto 
już porozumienie w kwestiach powołania „Rosyjskiego Wiecu” – instytucji któ-
ra będzie koordynować i realizować działania wszystkich rosyjskich organiza-
cji na Ukrainie. Innymi słowy rozpoczęło się poszukiwanie wspólnych punktów 
stycznych, co nieformalnie świadczy o zwiększeniu potencjału prorosyjskich 
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organizacji w niedalekiej przyszłości22. Wyrazem powiększenia i centralizacji 
rosyjskich partii i organizacji na Ukrainie jest także powstanie Bloku Sił Lewi-
cowych i Centrolewicowych – bloku wyborczego ukraińskich partii prorosyj-
skich, który utworzono w przededniu wyborów prezydenta Ukrainy w 2010 r. 
Pomimo to koordynatorem w procesie powiększenia prorosyjskiego kierunku 
systemu partyjnego Ukrainy, pozostaje Partia Regionów, co wskazuje na dalszą 
konsolidacje centrowego kierunku w czasie formowania ukraińskiego systemu 
partyjnego. W związku z czym, należy oczekiwać dalszego osłabienia nastro-
jów radykalnych rosyjskich ugrupowań.

Trzeba powiedzieć także o tym, że poziom ogólnonarodowy nie jest domi-
nujący w polityzacji rosyjskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, w związku 
z czym należy skoncentrować się na przedstawicielstwie regionalnym, proro-
syjskich (w tym również etnicznych) partii politycznych. W celu wytłumacze-
nia wyników reprezentacji partii rosyjskich w jednostkach samorządu terytorial-
nego, narodowych oraz praktycznie (nieformalnie) regionalnych, proponujemy 
zastosować ocenę politologiczną wyników ostatnich wyborów samorządowych 
z 2010 r. Postawione zadanie zrealizujemy za pomocą wskazania na skutecz-
ność udziału prorosyjskich ugrupowań, które są oznaczone poprzez pryzmat 
uzyskanych wniosków (w pierwszej kolejności oceny partii politycznych jako 
prorosyjskich) – i w tym przypadku zwrócimy się do danych całościowych (po-
chodzących z całej Ukrainy), a także danych pochodzących z poszczególnych 
regionów, które mogą być zastosowane w formie indykatora oceny rozwoju re-
gionalnego Ukrainy w oparciu o udział Rosjan w procesie politycznym. W celu 
przeprowadzenia pełnowartościowej analizy, sięgniemy do informacji wskazu-
jącej na przedstawicielstwo prorosyjskich partii politycznych w regionalnych 
instytucjach władzy – poprzez pryzmat zarówno całościowej ilości deputowa-
nych (Tabl. 1), jak i wybranych przewodniczących rad gminy i rad miasta. 

Etap pierwszy polega na ocenie stanowisk przewodniczących rad. Informa-
cyjnie, trzeba wspomnieć o tym, że ponad połowa z nich sami zgłosili swoją 
kandydaturę (70,07 %), i w związku z tym będzie nie uzasadnionym przepro-
wadzenie badanie ich preferencji partyjnych. W przypadku powoływania struk-
tur jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o system proporcjonalny, 
sytuacja wyglądną jednoznacznie: 

22  Rosіjani v Ukraїnі virіshili ob’ednatisja v „Rosіjs’ke Vіche” [Elektronnij resurs] // Rezhim dostupu do 
іnformacії: http://ua.politics.comments.ua/2011/01/25/141299/rosiyani-v-ukraini-virishili.html 
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TABLICA 3
Przedstawicielstwo partii prorosyjskich wśród przewodniczących 

i deputowanych rad jednostek samorządu terytorialnego 
w wyniku wyborów samorządowych w 2010 r.23

Partia
Ilość 

głosów
Procent 

głosów, %
Ilość 

deputowanych
Ilość 

deputowanych, % 

PR 3694 32,20 75897 33,75

KPU 237 2,07 7561 3,36

SPU 139 1,21 3059 1,36

RJe 4 0,03 105 0,05

SP 4 0,03 - -

SCzU 3 0,03 99 0,04

WN 2 0,02 87 0,04

S 1 0,01 108 0,05

POP 1 0,01 16 0,01

SLS 1 0,01 23 0,01

Р - - 39 0,02

PSPU - - 38 0,02

RB - - 33 0,01

SU - - 25 0,01

O (О) - - 9 0,005

W - - 7 0,004

TU - - 3 0,002

ChLP - - 3 0,002

„Ruś” - - 2 0,001

LDP - - 1 0,001

Ogółem 4086 35,62 87115 38,75

Ogółem 
(bez PR)

392 3,42 11217 4,99

Zgłaszanie 
własnej 
kandydatury 

5744 50,07 92477 41,12

23  PR – Partia Regionów, KPU – Komunistyczna Partia Ukrainy, SPU – Socjalistyczna Partia Ukrainy, 
RJe – Partia „Rosyjska Jedność”, SP – Słowiańska Partia, SCzU – „Sojusz. Czarnobyl. Ukraina”, 
WN – „Władza Narodu”, S –„Sojusz”, POP – „Partia Ochrony Prawa”, SLS – „Sojusz Lewicowych 
Sił”, R – „Rodina”, PSPU – Progresywna Socjalistyczna Partia Ukrainy, RB – „Rosyjski Blok”, SU 
– „Socjalistyczna Ukraina”, O (О) – Partia „Ojczyzna” („Otiecziestwo”), W – „Wicze”, TU – „Trudowa 
Ukraina”, ChLP – Chrześcijańsko-Liberalna Partia, LDP – Liberalno-Demokratyczna Partia. Obliczenia 
dokonano na podstawie danych CWK: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wp001 
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Wybory samorządowe będące najbardziej obiektywnym źródłem informa-
cji dla oceny państwotwórczych możliwości rosyjskiej mniejszości na Ukra-
inie (tak jak reprezentują one najbardziej aktualny obraz polityzacji Rosjan na 
przestrzeni całego kraju), wskazują na kilka ważnych (udowodnionych wyżej) 
wniosków: 1). przesunięcie przekonań politycznych Rosjan w kierunku cen-
trum; 2). osłabienie lewicowo radykalnego kierunku w rosyjskim tworzeniu 
partii na Ukrainie; 3). praktyczne udowodnienie faktu istnienia na Ukrainie par-
tii regionalnych, które realizują swoje przedstawicielstwo wyłącznie na pozio-
mie regionalnym (międzyregionalnym). 

W celu dokładniejszego zbadania tej kwestii, proponujemy interpreta-
cje udziału partii regionalnych w procesie wyborczym, we wspominanych już 
wyborach z 2010 r., zadaniem czego będzie wskazanie faktu, iż polityzacja 
rosyjskiej mniejszości na Ukrainy sprzyja pojawianiu się nowych kategorii dla 
ukraińskiej nauki o polityce:

TABLICA 4
Przedstawicielstwo „regionalnych” partii w jednostkach samorządu 

terytorialnego, na podstawie wyniku wyborów samorządowych w 2010 r. 
(w oparciu o fakt przedstawicielstwa)24

Jednostka samorządu 
terytorialnego

S RJe КМКS R O (O) RB PSPU OАК

Rada Najwyższa АRК 5,00 3,00 - - - - - -

Symferopolska Rada Miasta 5,26 3,94 - - - - - -

Użhorodzka Rada Miasta - - 3,33 - - - - -

Odeska Rada Obwodowa - - - 2,26 - - - -

Odeska Rada Miasta - - - 11,67 - - - -

Chersońska Rada Miasta - - - - 4,00 - - -

Kijowska Rada Miasta - - - - - - - 6,66

Sewastopolska Rada Miasta - - - - - 11,84 3,95 3,95

Partie regionalne, jak widać na przedstawionej tablicy, przedstawione są 
w takich obwodach jak: Zakarpacki (KMKS – Partia Węgrów Ukrainy), Ode-
ski (Partia „Rodina”), Chersońskim (Partia „Ojczyzna”), Autonomicznej Repu-
blice Krym (Partia „Sojusz” i „Rosyjska Jedność”), a także w miastach ze spe-
cjalnym statusem – Kijowie („Obywatelscy Aktywiści Kijowa”) i Sewastopolu 
(Partia „Rosyjski Blok”, a także Progresywna Socjalistyczna Partia). Z zapro-
ponowanej listy partii, tylko jedna z nich nie jest partią reprezentującą interesy 

24  S – Partia „Sojusz”, RJe – „Rosyjska Jedność”, KMKS – Partia Węgrów Ukrainy, R – „Rodina”, O (О) 
– „Ojczyzna” („Otiecziestwo”), RB – Partia „Rosyjski Blok”, PSPU – Progresywna Socjalistyczna Partia 
Ukrainy, OAK – Partia „Obywatelscy Aktywiści Kijowa”.



Tomasz Białobłocki

112

INSTYTUCJONALIZACJA ROSYJSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NA UKRAINIE ...

113

jakiejkolwiek mniejszości narodowej – Partia „Obywatelscy Aktywiści Kijo-
wa”. W reszcie przypadków należy konstatować fakt, iż regionalne partie są po-
wiązane z mniejszościami narodowymi, a w większości są to partie o charak-
terze prorosyjskim. Zaistniała sytuacje daje nam dowody na to, że partie regio-
nalne na Ukrainie, w większości przypadków, są zbliżone do partii etnicznych, 
albo odwrotnie – etniczne partie Rosjan są partiami regionalnymi. W związku 
z tym zaproponowane pojęcie wymaga (w przyszłości) głębszej analizy pod 
względem prawnym. Należy wskazać także na inne partie, które (w rzeczywi-
stości) działając w specyficznych regionach Ukrainy – na Krymie25, w Doniec-
kim Zagłębiu Węglowym26, w Obwodzie Doniecki27, są partiami regionalnymi.
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ABSTRACT

INSTITUTIONALIZATION OF THE RUSSIAN NATIONAL 
MINORITY IN UKRAINE: IN TERMS OF POLITICAL PARTIES

The article is dedicated to analyzing the history of party formations, and fe-
atures of pro-Russian political parties programs and activities in Ukraine. The au-
thor suggests the classification of parties that advocate for protecting interests of 
Russian minority in Ukraine; researches phase formation of different ideological 
directions among parties, which defend the interests of Russian minority in Ukra-
ine; assesses the success of pro-Russian parties, which participate in regional and 
national elections. The article also earns recommendation for understanding the 
current development of political parties in Ukraine, dealing with the protection of 
minority interests of Russians and Russian-speaking population in Ukraine.

Keywords: political party, Russian minority, Ukraine, ideological spectrum 
of political parties, nationwide parte, regional parte, ethnic parte, radical par-
te, moderate Party, left-wing party, right-wing party, centrist party, the limit of 
pro-Russian parties influence, Russian speakers.

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
МЕНШИНИ В УКРАЇНІ НА РІВНІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Проаналізовано історію формувань, а також особливості програм 
і діяльності проросійських політичних партій в Україні. Запропоновано 
класифікацію партій, які виступають за захист інтересів російської меншини 
в Україні. Досліджено фази становлення різних ідеологічних спрямувань 
у середовищі партій, які захищають інтереси російської меншини в Україні. 
Оцінено успішність проросійських партій, які приймали участь у регіональних, 
також всеукраїнських виборах. Напрацьовано рекомендації з приводу 
розуміння поточного розвитку політичних партій України, які займаються 
захистом інтересів російської меншини, а також російськомовного населення 
України. Означено межі політичного впливу проросійських партій.

Ключові слова: політична партія, російська національна меншина, 
Україна, ідеологічний спектр партій, всеукраїнські партії, регіональні партії, 
етнічні партії, радикальні партії, помірковані партії, ліві партії, праві партії 
та центристські партії, російськомовні, межі впливу проросійських партій.



Tomasz Białobłocki

114

OBIEG PARLAMENTARNY – KATEGORIĄ POLITOLOGICZNĄ ...

115

Nadija Panchak-Białobłocka

Obieg parlamentarny – kategorią 
politologiczną w kontekście dokonywania 
oceny zmienności parlamentarnej państw 

Europy Środkowej i Zachodniej

Opisano charakterystyczne cechy obiegu parlamentarnego, będącego teo-
retycznym i empirycznym indykatorem dla modelu strukturalizacji politycz-
nej parlamentu. Skonstruowano kompletną strukturę obiegu parlamentarnego, 
z uwzględnieniem atrybutów partyjnych i wyborczych organów władzy ustawo-
dawczej. Skorzystano z metodyki oceny strukturyzacji politycznej parlamentów 
przez pryzmat ich zmienności – wskaźnika przemieszczeń deputowanych róż-
nych kadencji. Wyszczególniono zespoły informacji, za pomocą czego rozwią-
zano problem obiegu parlamentarnego – poprzez wyniki zdefiniowania partii 
i ich przywódców oraz restrukturyzacje ustawodawstwa wyborczego.

Słowa-klucze: obieg parlamentarny, zmienność parlamentarna, struktura-
lizacja polityczna parlamentów, płynność kadr, parlament, partia, wybory, de-
putowani.

Jednym z markerów strukturalizacji politycznej parlamentów, jest zmien-
ność parlamentarna. W naukach o polityce nie istnieje całościowego ujęcie po-
jęcia „zmienności parlamentarnej”: w celu jego zdefiniowania teoretycy sięga-
ją do pojęć „płynność legislacyjna” oraz „obieg (zmiana) parlamentarny (legi-
slacyjny)”, zmienność natomiast cechują w oparciu o dokładne dane, opisujące 
przemieszczenie deputowanych różnych kadencji parlamentarnych. Ukraińska 
nauka o polityce nie posiada konceptualnej definicji obiegu parlamentarnego, 
i dlatego właśnie, analiza politologiczna wymienionej kategorii wymaga opra-
cowań o charakterze teoretyczno-metodologicznym i empirycznym.

Obiektem badań tego opracowania, będą parlamenty państw Europy Środ-
kowej i Zachodniej, przedmiotem badań – obieg parlamentarny jako kategoria 
w kontekście oceny zmienności parlamentarnej w poszczególnych europejskich 
państwach. Cel badania – wypracowanie jasnego wyobrażenia istoty zmien-
ności parlamentarnej, w kontekście teoretyczno-metodologicznego pojmowa-
nia zmienności parlamentarnej w odniesieniu do przykładu państw Europy Za-
chodniej i Środkowej. W związku z czym zadanie fundamentalne naszego ba-
dania polega na naukowym wypełnieniu pojęcia „obieg parlamentarny”, a także 
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przeprowadzeniu analizy porównawcza badanej kategorii na przykładzie parla-
mentów państw Europy Środkowej i Zachodnie.

Zmienność parlamentarna omawiana jest w zagranicznej literaturze przed-
miotu, w nawiązaniu do zagadnień związanych z pojęciem „obiegu parlamen-
tarnego”. W związku z czym, obydwa te pojęcia postrzegamy jako wskaźniki 
(indykatory) strukturalizacji parlamentów. W celu zbudowania podstaw teore-
tyczno-metodologicznych i empirycznych dla interesującego nas pojęcia obie-
gu parlamentarnego odwołujemy się do prac naukowych takich badaczy jak: 
J. Hibbing [15, 16], N. Polsby [34], А. Somit [41], D. Judge [18], P. Kopecky 
[19], D. Olson і W. Crowther [27], G. Moncrief [23], D. Ostrow [28], R. Ma-
tland i D. Studlar [21], S. Roper i W. Crowther [37], J. Swain [43], J. Jackson 
[17], К. Anderson i S. Thorson [1], Т. Casstevens i W. Denham [4], М. Chiru 
[6], R. Darcy i J. Choike [7], М. Fiorina, D. Rohde, P. Wessel [9], W. Francis i L. 
Kenny [10], M. Gallaghen [12], L. Young [46], К. Eliassen [8], J. Graham [13], 
D. Matthews [22], P. Squire [42] i W. Patzelt [30].

Ciekawym i wartym uwagi, po dokładnym przyjrzeniu się obecnemu stanu 
badań w zakresie zmienności parlamentarnej jest fakt, że w literaturze zachod-
niej problem ten, będąc szeroko omawiany przez wiele badaczy i podniesiony do 
wysokiego poziomu naukowego, określa się za pomocą pojęcie „obieg” odpow-
iednikiem którego jest angielskie słowo „turnover”. Wydaje się oczywistym, że 
częściowo pojęcie „obiegu” znajduje odzwierciedlenie w takich pojęciach jak: 
zmiany, przestawienia, przejścia. Każdy z wymienionych pojęć nacechowane 
specjalnymi znaczeniami sektoralnymi. Pojęcie „obieg parlamentarny” łączy 
w sobie natomiast wszystkie wymienione terminy, rozszerzając jednocześnie 
ich znaczenie oraz nadając im charakteru procesualnego. Za zasadnością 
odwołania się do pojęcia „obieg” stoją następujące argumenty: 1. obieg prze-
bywa we współzależności z innymi kategoriami naukowymi, funkcjonującymi 
w obiegu naukowym zarówno krajowym jak i zagranicznym, a także ro-
zszerza ich zakres; 2. obieg – proces który trwa nieprzerwalnie, i dlatego 
właśnie, z większą dokładnością opisuje zmienność parlamentarną; 3. obieg 
– wszechobejmująca kategoria zmienności, w odróżnieniu od odpowiedników 
funkcjonujących w krajowym obiegu nauk o polityce.

Dodatkowo, pojęcie obieg, wzmacnia znaczenie kategorii, właściwej dla 
ekonomii, płynność kadr (w przypadku zmienności parlamentarnej należałoby 
siłą rzeczy mówić o płynności legislacyjnej (parlamentarnej) bądź płynność 
kadr w parlamencie) – w tym przypadku natomiast mówimy o procesualności 
przyczynowo-skutkowej, w czasie zmiany kadr w obrębie następujących po 
sobie parlamentów. Ograniczanie się tylko do pojęcia płynności, w przy-
padku instytucji ustawodawczych wydaje się czymś niewykonalnym, tak jak 
zmiany dokonywane są nie tylko w gronie parlamentarzystów, ale także we 
frakcjach, koalicjach i komitetach parlamentarnych itd. W związku z czym 
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należy wnioskować, że obieg parlamentarny dokonuje operacjonalizacji 
pojęcia zmienności parlamentarnej, którą należy pojmować jako proces funk-
cjonowania parlamentu, zmian instytucyjnych i konceptualnych zachodzących 
w tymże parlamencie na każdym z etapów jego rozwoju.

Obieg parlamentarny opiera się na osiągnięciach teorii cyrkulacji elit (w tej 
części gdzie omawiane są kwestie zmiany kadr instytucji ustawodawczych na 
poziomie deputowanych). Dowodem na to są idee G. Mosci [24], V. Pareto [29], 
R. Putnama [35], J. Schlesingera [39] oraz P. Norrisa [25]. K. Jackson przetacza 
argumenty mówiące o tym, że niedostateczną objętość obiegu parlamentarnego 
tworzy niebezpieczeństwo powstania trzech fenomenów społeczno-indywidu-
alnych – zarozumiałość, apatia i atrofia [17, s. 270]. W przypadku gdy, szybka 
cyrkulacja elit właściwa okresom kryzysów politycznych i gospodarczych, to 
umiarkowany obieg deputowanych wydaje się niezbędny, według R. Putnama, 
w okresie stosunkowego spokoju i równowagi politycznej dla utrzymania 
stabilności społecznej i politycznej [35, s. 65-68].

Początki funkcjonowania pojęcia „obiegu parlamentarnego” w obiegu nau-
kowym, zaczynają się wraz ze słowami wypowiedzianymi przez R. Putmana 
o tym, że „obieg parlamentarny” stanowi nieodłączną część teorii cyrkulacji 
elit [35, s. 68], funkcjonujących pomiędzy dwoma granicami paradoksu. Niższa 
jego płaszczyzna przewiduje nie duży obieg równy autokratycznemu, ograni-
czonemu kierownictwu politycznemu, sytuacji która wcześniej czy później spo-
woduje deficyt legitymizacji władzy. Górna płaszczyzna również traktowana 
jest jako destrukcyjna, ponieważ wywiera wpływ na jakość pracy parlamentar-
nej, a także naraża na niebezpieczeństwo przebieg (proces) opracowania taktyki. 
Kierownictwo parlamentu, według naukowców reprezentowanych K. Shep-
slem, może ograniczać wydatki (w tym także informacyjne) i tworzyć wzorce 
nowej współpracy, ale jednak większe zaangażowanie nowych deputowanych 
wiązać się będzie z niską dyscypliną partyjną oraz klientalizmem interesów 
nowych deputowanych w stosunku do okręgów wyborczych [40]. Kontekst 
reprezentacji – jeden z najbardziej istotnych ocen parlamentów, staje potwier-
dzeniem w.w. zjawisk. Według L. Rieselbach indykatorami obiegu w parlamen-
cie są sprawozdawczość, reprezentacja i odpowiedzialność [36].

Wśród innych argumentów, odwołujących się do obiegu parlamentarnego 
w kontekście współczesnych elit, należałoby wymienić kompilacje u następują-
cym charakterze: idee korzyści w teoriach cyrkulacji urzędów M. Petracca [31] 
oraz „przesiewu oszustów” S. Rothenberga [38]. K. Chi i D. Lutherby twierdzą, 
że zmiana uprawnień deputowanych „sprzyja demokracji gwarantując alterna-
tywne wybory tak jak wprowadza bardziej otwarte miejsca” [5, s. 4]. J. Fund 
z kolei twierdzi, że kadencje deputowanych udoskonalają prawo, ponieważ 
redukują znaczenie seniorażu: „ustawodawca, który pełni funkcje od 1 do 20 
lat, staje się wpływowym (możnym)” [11, s. 235-236]. Kadencja ustawodawcy 
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według J. Vile, stanowi uzupełnienie do jakiejkolwiek propozycji o udoskonale-
nie systemu politycznego [44, s. 160-161].

Na podstawie czego można by wnioskować o tym, że obieg parlamentarny 
stanowi ważny element idei demokratycznej. Współczesna teoria suwerenności 
demokratycznej, definiuje jakiekolwiek rządy jako projekcje „pragnień ludzi”. 
To właśnie oni realizują pośrednią i bezpośrednią władzę nad systemem, będą-
cy ich tworem. Oznacza to, ze możliwość odwoływania wybranych przez nich 
przedstawicieli, którzy nie są zdolni do przestrzegania woli o charakterze ogól-
nonarodowym wydaje się priorytetowa dla ludzi, tak jak pomaga im w określe-
niu skuteczność reprodukcji systemu politycznego.

Szczególną wartość, według teorii przedstawicielskich, stanowi parlament 
jako miejsce, gdzie według H. Pitkina i N. Polsby, zrealizowano reprezentacje 
różnych grup społeczno-gospodarczych. W przypadku przedwczesnego wyłą-
czenia z walki o miejsca w parlamencie, grupy te wskazują na potrzebę sprawie-
dliwej reprezentacji, i wtedy nikły obieg parlamentarny staje się pewnego ro-
dzaju „kotwicą”, która przeszkadza państwu w powstawaniu tendencji do utwo-
rzenia kierownictwa o charakterze przedstawicielskim. 

Obieg parlamentarny wpływa również i na państwową politykę. Różne pod-
mioty w sposób społeczny, gospodarczy czy ideologiczny dążą do utrzymania 
swoich dotychczasowych pozycji we władzy, w związku z czym ich prioryte-
ty strategiczne w zasadniczy sposób różnią się od siebie. W związku z czym 
innowacje z punktu widzenia składu personalnego, formują wspólne stanowi-
sko parlamentu jako instytucji władzy państwowej. C. Wolbrecht twierdzi, że 
zmiana składu personalnego w parlamencie, nawet w przypadku gdy kontrola 
partyjna nad jego funkcjonowaniem nie doznała żadnych zmian, prowadzi do 
dramatycznych zmian w zasadach strategicznych urzędującej władzy ustawo-
dawczej.

Kontynuując proponujemy kolejne determinanty obiegu parlamentarnego: 
1. partie polityczne, a szczególnie partie w krajach parlamentarnych i semi-
prezydencjalnych, stanowią mechanizm procesu obiegu parlamentarnego (udo-
wodniono poprzez odwołanie sie do idei naukowych J. Hibbinga [15], D. Brady 
[3] oraz przywołanego już C. Wlbrechta [45] – uzupełniają obieg parlamentarny 
pojęciem obiegu wewnątrzpartyjnego); 2. przyczynami wywierającymi wpływ 
na zmiany obiegu parlamentarnego są: wskaźniki istotnej ilości konkurujących 
ze sobą partii politycznych oraz posiadanego przez nich potencjału wpływu; 
rolę konkurencji w mianowaniu na stanowiska w partii; typy systemów wy-
borczych; cechy szczególne redystrybucji władzy; możliwość dalszej kariery 
w instytucji ustawodawczej oraz innych instytucjach państwowych; profesjona-
lizm legislacyjny (na co wskazują prace D. Metthewsa [22] і P. Squira [42]); 3. 
zdecydowana większość wskaźników obiegu parlamentarnego odwołuje się do 
wewnętrznych czynników parlamentarnych i pomija według R. Halla [14] ich 
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relacje z czynnikami zewnętrznymi; 4. obieg parlamentarny uważany jest za 
indykator instytucjonalizacji parlamentów (w myśl N. Polsby [34], Z. Mansfel-
dovej і D. Olsona [20], Ph. Nortona [26], a także J. Blondela [2]).

W związku z czym, w badaniach naukowych korzysta się z dwóch zesta-
wów danych niezbędnych przy rozwiązywaniu problemów obiegu parlamen-
tarnego. Pierwszy z nich zakłada analizę obiegu na podstawie określenia par-
tii i przywódców politycznych, będących politycznie odpowiedzialni za spra-
wowanie władzy, i dlatego usprawnienie obiegu parlamentarnego, zakłada za-
stosowanie procedury nie udzielania poparcia dla wspomnianych partii. Drugi 
wariant procedury określenie restrukturyzacje prawa wyborczego w określo-
nych krajach. 

Kierując się źródłami o charakterze teoretyczno-metodologicznym określa-
jące istotę obiegu parlamentarnego, proponujemy spojrzeć na przykład funkcjo-
nowania tego zjawiska na przykładzie krajów Europy Zachodniej i Środkowej. 
W pierwszej kolejności sięgamy do przykładu państw Europy Zachodniej. Oce-
niane jako demokracje skonsolidowane, mamy na myśli państwa zachodnio-
europejskie, mogą nam pomóc zobrazować rzeczywiste i aktualne wskaźniki 
obiegu parlamentarnego. Aby pozbyć się jakiegokolwiek subiektywizmu, 
w przypadku Europy Zachodniej odwołamy się do okresu 1979–1994, w przy-
padku natomiast krajów Europy Środkowej sięgniemy do okresu 1990–2010. 
Wybrane okresy czasu stanowią odzwierciedlenie najbardziej zbliżonych faz 
rozwoju społeczno-politycznego dwóch regionów. Zastosowanie podobnych 
okresów, dla analizy interesujących nas procesów w wymienionych grupach 
krajów, mogłoby natomiast zaburzyć prawidłowe pojmowania natury obiegu 
parlamentarnego. 
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TABLICA 1
Wskaźniki obiegu parlamentarnego (na podstawie powrotu deputowanych 
do parlamentu) w krajach Europy Zachodniej w okresie 1979–1994 [16, 25]

Państwo Ilość wyborów
Obieg parlamentarny 

Pomiędzy kadencjami, % Każdego roku, %
Austria 4 61,4 10,29
Belgia 4 69,5 9,45
Grecja 6 64,4 13,43
Dania 6 74,6 10,22
Irlandia 6 76,1 9,30
Islandia 4 66,4 10,47
Hiszpania 4 56,0 12,36
Włochy 4 64,5 8,97
Luksemburg 4 64,7 7,03
Malta 3 71,5 5,55
Niderlandy 5 63,7 10,68
Norwegia 4 60,7 9,85
Wielka Brytania 4 75,7 5,58
Portugalia 5 54,8 19,10
Finlandia 4 65,0 9,03
Francja 3 57,7 9,76
RFN (Republika 
Federalna Niemiec)

3 78,7 5,77

Szwajcaria 4 64,3 8,94
Szwecja 6 74,1 8,63
Średnio, % 4 66,5 9,71

Aby móc zmierzyć obieg parlamentarny, zebrano dane o kandydatach którzy 
uzyskali poparcie w wyborach ustawowych bądź przedterminowych do organu 
ustawodawczego (drugiej izby) wymienionych w tablicy krajów, w okresie 1979-
1994. Nie zmierzono obiegu parlamentarnego w oparciu o dodatkowe dane, 
uwzględniające wyniki wyborów uzupełniających bądź zamiany kandydatów 
na listach. Przedłożone podejście dotyczy tylko wyborów ustawowych do par-
lamentu. W badaniu zastosowano także wyjątki z zaproponowanej metodologii: 
1). ze względu na chęć uniknięcia uwzględniania zmian systemu wyborczego 
wyłączono z analizy wybory przeprowadzone we Włoszech w 1994 r.; 2). w celu 
uniknięcie potrzeby uwzględnienia danych po zjednoczeniu państwa, w przypad-
ku Niemiec odwołujemy się do obliczeń pochodzących z wcześniejszego okresu; 
3). w przypadku Francji, sytuacja także wydaje się nie jednoznaczna – dokonano 
zmiany systemu wyborczego (przedstawicielstwa proporcjonalnego na wyborach 
w 1986 r.), w związku z czym, wyliczenia obiegu parlamentarnego dokonano na 
podstawie wyników wyborów z 1978, 1981 i 1993 r., który odbyły się w oparciu 
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o system większościowy. W badaniu korzystamy z dwóch sposobów mierzenia 
obiegu parlamentarnego. Metoda bardziej rozpowszechniona, równoległa do 
danych w krajach Europy Środkowej, polega na zbadaniu proporcji obiegu par-
lamentarnego na podstawie informacji o powrocie deputowanych do parlamentu 
z wyborów na wybory. Metoda alternatywna, zaproponowana przez J. Hibbinga 
[15] i P. Norrisa [26], określa obieg parlamentarny w każdym roku.

W wyniku przeprowadzonej oceny staje się oczywistym, że w badanym 
okresie największą stabilnością, według wskaźników obiegu parlamentarne-
go, wykazały się parlamenty RFN, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji; 
do grona najmniejszą stabilnych należy odnieść parlamenty Francji, Hiszpanii 
i Portugalii. Średnio, poziom powrotu deputowanych do swoich poprzednich 
stanowisk wyborczych (obieg parlamentarny) w regionie wyniósł 65 procent. 

Kontynuując, proponujemy spojrzeć na zmienność parlamentarną na przykła-
dzie państw Europy Środkowej, gdzie obieg parlamentarny reprezentowano na 
podstawie dokonywania oceny wyników planowych wyborów parlamentarnych:

TABLICA 2
Obieg parlamentarny w krajach Europy Środkowej w okresie 1990–2010

Państwo 
/Wybory

Ostatnie 
komuni-
styczne 

– pierwsze 
demokra-

tyczne 

1-2 
wybory

2-3 
wybory

3-4 
wybory

4-5 
wybory

5-6 
wybory

6-7 
wybory

Średnio, 
bez 

przejścia 
komuni-

stycznego 

Zmiana

Bułgaria н.д. н.д. н.д. н.д.
61,2

(38,8)
76,2

(23,8)
-

68,7
(31,3)

Estonia
79,2

(20,8)
44,5

(55,5)
49,5

(50,5)
80,2

(19,8)
45

(55)
- -

54,8
(45,2)

↓

Łotwa
100
(0)

68,0
(32,0)

57,0
(43,0)

58,0
(42,0)

52,0
(48,0)

61,0
(39,0)

-
59,2

(40,8)
↓

Litwa
100
(0)

71,6
(28,4)

54,7
(45,3)

68,1
(31,9)

49,7
(50,3)

- -
61,0

(39,0)
↓

Polska
76,1

(23,9)
69,6

(30,4)
60,9

(39,1)
60,4

(39,6)
63,9

(36,1)
46,5

(53,5)
-

60,3
(39,7)

Rumunia
69,8

(30,2)
58,4

(41,6)
56,5

(43,5)
57,2

(42,8)
55,1

(44,9)
63,7

(36,3)
-

58,2
(41,8)

Słowacja
97,3
(2,7)

60,7
(39,3)

47,3
(52,7)

50,7
(49,3)

67,3
(32,7)

56,0
(46,0)

49,3
(50,7)

55,2
(44,8)

Słowenia
90,0

(10,0)
65,6

(34,4)
67,8

(32,2)
48,9

(51,1)
46,7

(53,3)
56,8

(43,2)
-

57,2
(42,8)

↓

Węgry
94,8
(5,2)

63,7
(36,3)

52,8
(47,2)

35,2
(64,8)

28,4
(71,6)

57,5
(42,5)

-
47,5

(52,5)

Czechy
97,0
(3,0)

62,5
(37,5)

49,0
(51,0)

45,5
(54,5)

41,0
(59)

41,5
(58,5)

33,5
(66,5)

45,5
(54,5)
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Obieg parlamentarny przedstawiony w następujący sposób: górny wskaźnik 
– ilość, w procentach, nowych członków parlamentu; dolny wskaźnik – ilość, 
w procentach, powrotu poprzednich członków parlamentu. Do grupy najbardziej 
stabilnych w Europie Środkowej, należą parlamenty Węgier i Czech, a do naj-
mniej stabilnych zaliczany jest parlament Bułgarii. W żadnym z krajów Europy 
Środkowej wskaźniki powrotu deputowanych na dotychczasowe stanowiska, nie 
są zbliżone do średniego wskaźnika w zachodnich demokracjach skonsolidowa-
nych (średnio 43,3 %, w 2010 r., w porównaniu z 66,5 % w 1994 r.). W związku 
z czym, możemy mówić o tym, że parlamenty tego regionu nie są stabilizowa-
ne przez deputowanych. Stałe zmniejszenie obiegu deputowanych (wskaźniki 
zmian) właściwe Republice Czeskiej; zmiana stopniowa – Łotwie, Polsce, Ru-
munii, Słowacji i Węgrom; zmiana permanentna – Estonii, Litwie i Słowenii. 
O wzroście obiegu nowych deputowanych możemy mówić natomiast w przy-
padku Bułgarii. Na podstawie zaproponowanej klasyfikacji, proponujemy wy-
odrębnić trzy grupy parlamentów działających w państwach Europy Środkowej: 
umiarkowanie-stabilne (Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy i Węgry); umiarko-
wanie-niestabilne (Estonia, Łotwa, Litwa i Słowenia); oraz niestabilne (Bułgaria). 
W związku z czym, wydaje się nie zasadnym mówienie o parlamentach kra-
jów środkowoeuropejskich jako o takich, które są absolutnie stabilne, ponieważ 
zmienność ich deputowanych zasadniczo różni się od wskaźników obiegu parla-
mentarnego właściwych niektórym zachodnioeuropejskim demokracjom skonso-
lidowanym, parlamenty jakich mogą być oceniane jako bardzo stabilne – ponad 
65 % deputowanych powróciło na wcześniej sprawowane stanowiska w parla-
mencie (RFN, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Szwecja i Malta).

W wyniku zaproponowanej analizy, należy wnioskować, iż obieg parla-
mentarny, w wąskim znaczeniu, trzeba rozumieć jako zagregowany poziom 
„wyjść z parlamentu”, mogący dokonywać korelacji od poprzednich do następ-
nych wyborów, od wyborów kandydatów do drugiej izby w warunkach syste-
mu dwuizbowego do wyborów do jednej izby w parlamentach jednoizbowych; 
w szerokim rozumieniu, stanowi on poziom zmian w strukturze parlamentu na 
poziomie deputowanych, komitetów parlamentarnych, frakcji i kolacji.
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ABSTRACT

LEGISLATIVE TURNOVER AS THE CATEGORY OF POLITICAL 
SCIENCE IN THE CONTEXT OF THE OF PARLIAMENTARY VOLA-

TILITY EVALUATION IN CENTRAL AND WESTERN EUROPE

The article is dedicated to analyzing the concept of legislative turnover and 
its features as theoretical and empirical indicator in the model of political struc-
turing of parliaments. The author offered a coherent framework of legislative tur-
nover in view of party and election attributes of legislative power; implemented 
method of evaluating the political structuring of parliaments through their vola-
tility – an indicator of reshuffles of various parliamentary legislatures members; 
outlined data sets which solved a problem of legislative turnover - through the 
definition of parties and leaders and through the restructuring of electoral law.

Keywords: legislative (parliamentary) turnover, parliamentary volatility, politi-
cal structuring of parliaments, turnover of staff, parliament, party, elections, deputy.

Анотація

Охарактеризовано особливості парламентського обігу як теоретичного, 
а теж емпіричного індикатора у моделі політичної структуризації 
парламентів. Створено цілісну структуру парламентського обігу із 
врахуванням партійних та виборчих атрибутів органів законодавчої влади. 
Втілено методику оцінювання політичної структуризації парламентів через 
їх мінливість – показник перестановок депутатів різних парламентських 
скликань. Виокремлено набори даних, через які вирішено проблему 
парламентського обігу – через результати визначення партій та лідерів 
і через реструктуризацію виборчого законодавства.

Ключові слова: парламентський обіг, парламентська мінливість, 
політична структуризація парламентів, текучість кадрів, парламент, 
партія, вибори, депутати.
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Валерій Денисенко
ДОКТОР ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЛЬВІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА,

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

У статті автор досліджує деякі проблеми трансформації 
інституційної системи у контексті політичної транзитності 
українського суспільства. Запропоновані прикладні кроки щодо якісних 
змін інституційної системи політичних відносин та влади в Україні.

В статье автор исследует некоторые проблемы транформации 
институциональной системы в контексте политической транзитивности 
украинского общества. Предложены прикладные шаги, качественных 
изменений институционной системы политических отношений и власти 
в Украине.

The author of the article explores some of the problems of transformation 
of the institutional system in the context of political transitivity of Ukrainian 
society. Proposed application steps, the qualitative changes of the institutional 
system of political relations and power in Ukraine.

Ключові слова: трансформація, політична транзитність, політична 
інституційна система, політичний інститут, інститути державної 
влади, інститути політичної участі, парадигма самоорганізації 
політичних інститутів, легітимність політичної влади, політичні 
відносини, політична реформа.

Ключевые слова: трансформация, политическая транзитивность, 
политическая институционная система, политический институт, 
институты государственной власти, институты политического участия, 
парадигма самоорганизации политических институтов, легитимность 
политической власти, политические отношения, политическая реформа.

Key words: transformation, transitivity political, institutional political 
system, political institution, governmental institutions, institutions of political 
participation, political institutions self organizations paradigm, legitimacy of 
political power, political issues, political reform.
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ХXΙ століття для України це вже не тільки і не стільки час продовження 
пошуку свого соціально-політичного упорядження та геостратегічної 
ідентичності, скільки час суттєвої трансформації соціально-політичної 
сфери суспільства, в ході якого формується багатокомпонентна сукупна 
інституційна система суспільства. Тут мова йде не стільки про можливість 
украй стислої в історичному часі корінної зміни політичної інституційної 
системи, а скільки про становлення в Україні принципово концептуально 
нової цілісної інституційної системи в національно-державному, 
економічному, політичному та духовно-культурному аспектах. 

Пов’язуючи процеси політичної трансформації суспільства 
з інституційною системою суспільства, слід зазначити, що ігнорування 
інституційних основ соціального життя є безпосередньою передмовою 
виникнення соціальної (системної) кризи, яка має місце сьогодні 
в українському суспільстві. Тобто, існуюча деінституціоналізація 
суспільства (коли інститути в загалі перестали відповідати нормам та 
принципам соціального прогресу, ефективно виконувати свої функції), 
привела соціально-політичні інститути до низького кредиту довіри зі 
сторони громадян, що неминуче приводить до руйнування існуючого 
соціального порядку, критичного рівня соціальної нестабільності, 
соціально-політичної конфронтації, розвалу економіки, соціальних 
безладів і нового „інституційного перевороту” й у кінцевому рахунку 
безпосередньо веде – до авторитарної або тоталітарної політичних систем. 
Саме у такому векторі – сценарії розвитку й проходить сьогодні процес 
політичної транзитності українського суспільства. 

Головна небезпека полягає саме у тому, що створюваний нині 
політичний устрій інтенсивно відтворює „стару” суперечність між 
інтересами суспільства (більшості громадян) і державою (владною 
елітою), партією влади; між демократичною формою нового політичного 
устрою та його олігархічним змістом. Причому практика показує, що 
ці розбіжності щоденно посилюються, а суперечність набуває рис 
„революційного” конфлікту. Так, останні соціологічні дослідження 
переконливо підтверджують наростання відчуження народу від влади 
і політичних процесів. Жоден з соціологічних показників не свідчить про 
підтримку більшістю громадян України нових політичних реалій. Таким 
чином, проблема трансформації інституційного середовища суть якої 
є якісне переродження всієї соціальної системи є вирішальними в процесі 
демократичного транзиту України. Тільки усвідомивши об’єктивну 
внутрішню логіку даних процесів, можливо зробити адекватні висновки 
щодо просування по шляху формування нової стратегії інституційного 
розвитку (демократичного вектору) нашого суспільства.
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У цьому контексті однією з найгостріших проблем нашого суспільства 
є проблема, що пов’язана саме з трансформацією політичної інституційної 
системи суспільства. Тут слід зразу відзначити явну негативно налаштовану 
інституційну недостатність, тобто функціональну неспроможність 
політичних інститутів позитивно відтворюватись і відтворювати специфіку 
періоду політичної транзитності суспільства. З цього приводу, на нашу 
думку, провали інституційних, як і інших реформ в Україні, обумовлені зовсім 
не тим, що погано здійснюється загалом «ефективна політика» інститутів 
політичної системи. Причини невдач є набагато глибшими. Вони вкорінені 
в нерозуміння (а попросту – в некомпетентність) реформаторами (владою) 
самих основ процесу інституційних реформ, державного управління та 
ринкової економіки. Тобто, системна криза, яка має місце сьогодні в Україні 
– є наслідком саме несумісності вищевказаних елементів інституційної 
системи соціуму. 

З цього приводу, як мі вважаємо, процес трансформації інституційної 
політичної системи враховуючи її демократичний конструкт, змістовно 
повинен містити в собі наступні суттєві характеристики:
–  якісна нелінійна реструктуризація всієї політичної інституціональної 

системи, демократичних способів її взаємовідносин із соціальним 
середовищем (синергетична парадигма);

–  внутрішня, структурна трансформація політичних інститутів, їхня 
структуризація на основі принципів самоорганізації, ефективності та 
соціальної цілеспрямованості;

– зміна способів взаємодії між формуваннями в рамках однієї політичної 
системи, при збереженні її якісних функціональних характеристик;

– подолання цивілізованими демократичними методами розколу та 
налагодження консенсусу між державними та громадянськими 
політичними інститутами в поглядах на процес здійснення 
демократичного транзиту суспільства;

– підвищення потенційних можливостей, рівня і статусу політичних 
інститутів як головних суб’єктів демократичного транзиту;

– засвоєння всіма формуваннями політичної системи суспільства 
глибинних цінностей та норм політичного (демократичного) процесу.
У цілому, слід зазначити, що, перебуваючи у стані політичної 

трансформації українська держава специфічно вирішує виникаючі 
проблеми й дає власні відповіді на виклики часу. Як зазначалося вище, 
українське суспільство можна віднести до різновиду країн „демократичного 
транзиту” з явною кризою ідентичності. Тобто, в Україні як у державі 
транзитиного типу, спостерігається ситуація тривалої хиткої рівноваги, 
першочергове завдання якої – утримати суспільство, його інституційну 
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систему в рамках „неполярних” політичних інститутів, їх дій та лідерів, 
неавторитарного вектору розвитку. Таким чином, оцінюючи весь процес 
трансформації інституційної системи як єдиного цілого, можна виокремити 
в його „траєкторії” розвитку певні особливості, основними з яких є: 

По-перше, конфлікт інтересів суб’єктів політичних відносин, лідерів 
й інших акторів, наявність як позитивних, конструктивних, так 
і негативних, дезорганізуючих тенденцій в процесах демократичної 
транзитності суспільства.

По-друге, трансформації, які проводяться сьогодні керуючою елітою, 
суттєво не міняють ситуації в інституційній системі суспільства, соціумі 
у цілому, по суті не руйнують засад, що склалися у пострадянській 
дійсності. Тобто, нова влада не вносить істотні зміни в інституційну систему 
суспільства, в утворення нової системи політичних інститутів. Звісно, 
на перший погляд, з допомогою ЗМІ створюється враження, що сьогодні 
ситуація у даному контексті в цілому змінюється на краще. Але в дійсності 
вона практично залишається колишньою. 

По-третє, проблеми інституційної системи на сучасному етапі, 
кореняться у відсутності відповідних умов, які формують виникнення 
нових (модернованих) інституційних утворень та нового структурного 
інституційного дизайну. Тут на перше місце виходить проблема оптимізації 
взаємодії між інститутами президентства, парламенту, виконавчої 
влади, політичних партій та інститутів громадянського суспільства, 
а також зміни правил гри між ними на засадах закону, відповідальності 
і професіоналізму.

І нарешті, по-четверте, слід відзначити, хвилеподібний характер 
транзитного розвитку інституційних процесів, тобто коли позитивна 
уява та відношення громадян щодо демократичних реформ, цінностей та 
ідеалів змінюється виразно протилежним та негативним, тобто, зачасту 
реакційним.

Перспектива переходу українського суспільства до внутрішньо 
несуперечливої політичної інституційної системи пов’язана з можливістю 
розвитку так званої неоінституційної політики, заснованої на активності 
самодіяльних соціальних рухів та організацій, які сприяють освоєнню 
неоінституційного простору і нових форм демократичної, правової 
культури. 

У цьому контексті політичні інститути в сучасних умовах повинні 
виступати необхідною умовою та ініціаторами розвитку суспільства, 
взяти на себе роль головного агента інкорпорації, забезпечуючи процес 
економічної і політичної інтеграції, тобто повинні діяти як такі інститути, 
що організують та скеровують національну внутрішню та міжнародну 
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політику й порядок в русло нового історичного курсу демократичного 
розвитку. Зразу ж зауважимо, що політичні інститути як триєдина системна 
цілісність – установа, організація, норми, які діють у сфері соціально-
політичних відносин, покликані насамперед забезпечити здійснення 
політичної влади у суспільстві, служити задоволенню соціально-
політичних інтересів громадян, виконувати управлінські функції 
і виступати інтеграційним чинником упорядкування політичних відносин, 
підтримку санкціонованого суспільством порядку, погоджування інтересів 
і врегулювання виникаючих конфліктів між політичними силами, так 
і їхніми лідерами. Як правило, політичні формування, таким чином, 
виникають як наслідок боротьби за владу і розподілу ресурсів. Тому 
падіння ефективності інституційної системи, пов’язане насамперед 
з кризою легітимності політичної влади, що неминуче веде до необхідності 
інституційних змін.

Політичні інститути, як і політичні відносини та інтереси, змінюються 
разом із зміною суспільних систем, яким вони належать, а також 
з розумінням людьми ролі інститутів, їх значення в конкретно-історичній 
ситуації. Ми виходимо із того, що політичні інститути поділяються на 
інститути політичної влади і інститути політичної участі. До перших 
відносяться інститути, що здійснюють політичну владу на різному 
ієрархічному рівні, до других - інститути участі, які є відносно стійкими 
утвореннями, до складу яких входять політичні та громадські організації 
і структури, що підтримують офіційно або не підтримують прийняті 
норми і правила, регулюючі відносини суспільного життя. Сукупність 
політичних інститутів складають політичну інституційну систему 
суспільства як певну відповідну цілісність, що відтворює інтереси 
і органічну взаємодію суб’єктів політики та інших елементів політичної 
дійсності. Механізм політичної влади визначається характером діяльності 
політичних інститутів, використовуваних ними засобів і методів. 

Виходячи з цього визначення, процес дизайну розвитку інституційного 
середовища слід характеризувати як формування нових соціально-
політичних інститутів в трьох аспектах: 1) утвердження суспільством 
нових соціальних правил (законів, нормативних структур, традицій 
і системи цінностей); 2) створення інституційних формувань з легальним 
статусом і наявністю нової інституційної інфраструктури, яка формально 
забезпечує реалізацію регулятивних функцій та порядок дотримання даних 
правил; 3) формування такого відношення громадян до соціальних правил 
та організаційних структур, яке відображає їх лояльність до існуючого 
інституційного порядку [1, с.9–10].

Надалі ми виходитимемо з того, що політичні інститути мають різні 
статуси та різні рівні легітимності у суспільстві і відповідно, різні ступені 
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впливу на процеси політичної трансформації суспільства. Причому серед 
них найбільш повноцінним інтеграційним і стабілізуючим потенціалом 
володіють тільки ті, які наділені всіма інституційними атрибутами, тобто 
не тільки легальністю, легітимністю і інституційною інфраструктурою, 
динамічністю та ефективністю, але і й здатністю до самоорганізації, 
саморозвитку та інновацій.

Щодо легітимності інститутів політичної влади, то вона є саме 
формою підтримки, виправдання правомірності застосування влади та 
здійснення конкретної форми правління державою у цілому, або окремими 
її структурними підрозділами. Легітимність політичних інститутів багато 
в чому визначається розумінням значною частиною населення їхньої 
необхідності та інформованості щодо їх діяльності, що неможливо без 
наявності каналів безпосередньої взаємодії між інститутами та широкими 
верствами населення. 

Проблема динамічного взаємозв’язку громадської думки та політичних 
інститутів актуалізується саме в трансформаційні періоди, тобто під 
час зміни політичної інституційної системи, оскільки в такі періоди 
особливо гостро стоїть питання про визнання більшістю населення 
легітимності як нових, так і традиційних інститутів, які реорганізуються 
чи адаптуються. У цьому процесі, з нашої точки зору, можна виокремити 
три основні проблеми: по-перше, варто розуміти, що нові політичні 
інститути не відразу завойовують підтримку та визнання громадськості; 
по-друге, без дієвих роз’яснювальних кампаній у тому числі через засоби 
масової інформації, без підтримки з боку впливових політичних сил та 
лідерів нові політичні інститути не здатні вийти на політичну арену; 
по-третє, більшість існуючих, традиційних політичних інститутів не 
мають підтримки, звісно, і легітимності у більшості населення в зв’язку 
з їх неефективністю та здатністю вирішення проблем, які виникають 
сьогодні у суспільстві. Тому для держав транзитного типу, що стали на 
шлях актуальною є проблема саме ефективності політичних інститутів 
в поєднанні з демократичністю. Ця теза стає особливо важливою для 
України та деяких інших держав пострадянського простору де поширена 
думка щодо принципову неефективність демократичних інститутів, не 
відповідним національним традиціям держави. Аналіз ефективності 
демократичного розвитку дозволяє стверджувати, що демократичні 
політичні інститути стають дійсно прогресивними лише в результаті 
тривалого процесу їхньої адаптації щодо умов та традицій конкретного 
суспільства, про що свідчить передовий досвід демократичного розвитку 
в країнах заходу. Таким чином, проблема становлення демократичних 
політичних інститутів, як в Україні, так і в інших транзитних державах, 
пояснюється зовсім не у сумісності демократії та її інститутів 
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з національними традиціями і нормами, а тим, що вони можуть стати 
ефективними лише поступово адаптуючись до реальних політичних 
процесів. «Чтобы прийти к демократии, – затверджує американський 
політолог Д. Ростоу, – нужно не копирование конституционных законов 
или парламентской практики какой-то уже существующей демократии, 
а способность честно взглянуть на свои специфические конфликты и умения 
изобрести или позаимствовать эффективные механизмы их разрешения» 
[2, с.6–7|. У цьому контексті, можна стверджувати, що розвиток нових 
політичних інститутів проходить три базові фази. Перша – це фаза 
легалізації інституту, тобто його організаційно-правового формування та 
становлення. Друга – це фаза легітимізації, соціалізації та інтеріоризації, 
тобто активна адаптація інституту у суспільстві, суспільній свідомості, 
відповідність демократичним традиціям та нормам. Третя – це фаза 
зростання ефективності та спроможності інституту до самоорганізаційних 
(синергетичних) процесів. Слід зазначити, що друга фаза, як показує 
практика, є найбільш складною та тривалою, впродовж якої можуть 
здійснюватись авторитарні спроби утвердження демократичних норм та 
цінностей. Досвід передових країн, з розвинутою системою демократії 
засвідчує, що ключовою проблемою, від вирішення якої залежить 
ефективність політичних інститутів є їхня соціальна спрямованість на 
користь інтересів не політичної еліти чи олігархів, а саме широких кіл 
населення, тобто демократична спрямованость. У державах, де вдавалося 
поєднати демократичні інститути з ефективною соціальною політикою, 
такі інститути набули необхідну міцність та стійкість. В свою чергу, 
у державах, як правило, транзитного типу, Україні зокрема, де не вдалось 
об’єднати ці процеси, довіра до таких інститутів є досить рідкісним 
явищем, можливо навіть виключенням. Так, наприклад, неважко помітити, 
що за останній рік довіри в суспільстві до політичних інститутів явно не 
додалося, а за низкою позицій помітний деякий регрес. Про це свідчать 
дані опитів, що стосуються довіри основним інститутам політичної влади. 
Характерним є те, що низький рівень довіри до них, зафіксований у 2008-10 
р.р., залишається практично незмінним й на сьогодення. Аналіз отриманих 
даних показує, що кредит довіри до інститутів влади, зокрема - Верховній 
владі, Уряду, місцевій владі, політичним партіям за останній час (на 
березень-травень 2011р.) практично не збільшився, більшість респондентів 
– від 67% до 92% мають недовіру до них. На питання «Чи довіряєте Ви 
теперішній владі?» – 43,25% респондентів все ж таки розраховують на 
силу президентської влади; тільки у – 6,46% опитаних громадян є довіра 
до Верховної Ради; у 9,27% – до уряду; у 2,15% – до політичних партій 
і 36,78%!!! – опитаних громадян не довіряють нікому. Що ж стосується 
міської влади то на запитання «Ваше ставлення до міської влади?» 
більшість респондентів – 65, 89% !!! відповіли, що не довіряють місцевій 
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владі. Це означає, що інститути державної влади, як на рівні держави, 
так і на рівні регіонів не мають реальної підтримки з боку населення. 
На питання «З ким Ви більше сьогодні пов’язуєте свої надії?» – більшість 
опитаних громадян – 46,16% розраховують тільки на власні сили; 36,5% 
– свою надію пов’язують з Президентом України і тільки 7,85 % – з урядом; 
6,8% – з Верховною Радою, 4,6% – з опозицією. На запитання «У чому на 
Ваш погляд причина нестабільності влади?» – більшість респондентів 
– 62, 21% причину кризи влади бачать саме у «дерибані» влади; 39,28% 
– у прагненні її представників вирішувати саме власні інтереси і проблеми; 
11, 96% – у некомпетентності кадрів; 11, 42% опитаних причиною бачать 
питання, пов’язані з розподілом земельних ділянок; 7,5% – це кар’єра. На 
питання «На Ваш погляд чи є корупція в органах державної влади?» 
– більшість респондентів – 83,42% вважають, що влада це найбільш 
корумпований державний орган. Таким чином, як бачимо, довіра громадян 
до політичних інститутів є достатньо рідкісним виключенням. За останній 
час, початок 2011 року довіра громадян до деяких інститутів у суспільстві, 
її реформаційних змін явно не збільшилось, а по ряду позицій є деякий 
регрес. На запитання «Управління Україною повинно будуватися на 
(вибрати до 3-х варіантів)» переважна більшість громадян – 58,92% 
(особливо старшого віку) вважають – формування громадянського 
суспільства; 53,37% – розвиток демократії самоврядування; 56,78% 
– зміцнення виконавчої влади; 48,21% – розширення прав регіонів; 42,85% 
– розширення прав місцевих органів влади. Так, на запитання: «Чи бачите 
Ви ростки формування громадянського суспільства в Україні?», 
більшість громадян вважают – 66%, ще занадто рано говорити про розвиток 
громадянського суспільства в Україні. Таким чином, на думку як громадян, 
так і експертів, рівень розвитку громадянського суспільства в Україні 
є досить невисоким, і за нашими критеріями воно перебуває у зародковому 
стані. А це підтверджуєт той факт, що громадянське суспільство в Україні, 
як і у інших держав транзитного типу. ще має попереду довгий шлях 
свого формування і не стверджується в цільовий спосіб в межах заданих 
часових меж. На запитання «На Ваш погляд, що сьогодні необхідно для 
відродження України?» (респондентам було рекомендовано вибрати 
лише три варіанта відповіді) більшість – 80,34% акцент зробили саме на 
ліквідації корупції у владі; 54,28% – на впровадженні реальних реформ; 
69,23% – на зміцненні влади; 44,82% – на реструктуруванні економіки 
[2]. Таким чином, серед опитуваних громадян перереважає тенденція 
розглядати як основні наслідки сьогоднішньої демократизації це: 
погіршення матеріального і соціального становища населення, зростання 
корупції, недовіра до інститутів влади, а також ряд інших негативних явищ 
соціально-економічного характеру.
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З цього приводу виникає питання: „Якщо до існуючих (традиційних) 
політичних інститутів кредит довіри громадян приблизно близький нулю. 
Що безумовно впливає на легітимність даних інститутів у суспільстві, 
а нових легітимних демократичних інститутів поки що немає, то – які 
ж інституційні утворення можуть виконувати достатньо ефективно 
регулятивні, інтеграційні і стабілізуючі функції?’’ 

Для відповіді на це запитання, як нам вважається, необхідно 
розглянути специфічний характер сучасного інституціонального 
процесу в українському суспільстві, сутність якого можна визначити 
через феномен подвійної інституалізації. Варто зазначити, що такі, 
трансформаційні зміни нині переживають практично всі держави 
пострадянського простору. Достатньо глибоко цей феномен досліджений 
у працях вітчизняних соціологів Е.Головахи і Н.Паніної, де відзначається, 
що лише при подвійній інституалізації забезпечується вельми своєрідна 
інституційна повноцінність українського суспільства, заснованого на 
згоді людей жити в такому інституційному просторі, де діють і старі, 
і нові інститути, що забезпечують своїм суперечливим співіснуванням 
функціонування всіх необхідних для соціальної інтеграції і стабільності 
атрибутів інституальності. Причому, як відзначається, процес подвійної 
інституалізації - феномен тимчасовий і як такий явно гальмує процес 
демократичної трансформації суспільства. Створюючи рольову, 
нормативну і інфраструктурну перевантаженість інституційного простору, 
вона постійно відтворює у більшості людей відчуття соціальної 
безпорадності і незадоволеності соціальним положенням. Їх згода жити 
в умовах подвійного інституційного навантаження є швидше вимушеною 
і обумовлено особливостями соціально-культурного типу, історичний 
досвід якого все ще зберігає страх перед остаточною відмовою від старої 
інституційної системи, а новий пострадянський досвід свідчить про 
безперспективність роздвоєного інституційного порядку. Через подвійне 
нормативно-рольове навантаження в пострадянському суспільстві 
практично не залишається місця для неоінституалізаційного соціального 
простору, який, на переконання дослідників соціального капіталу і нових 
соціальних рухів, і є джерелом сучасного демократичного розвитку 
суспільства, інституційних інновацій, що забезпечують розвиток 
гармонійних суспільних відносин. Пояснити такого роду соціальні 
феномени з погляду інституційної теорії можна двома гіпотетичними 
припущеннями: 1) деінституціоналізація була тільки демонстративною 
і не торкнулася глибинних основ інституційного порядку, внаслідок чого 
старі інститути в нових соціальних умовах зберегли свою регулятивну 
функцію; 2) становлення нових соціальних інститутів відбувалося такими 
ж швидкими темпами, як і руйнування старих, а тому нові інститути 
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змогли виконати компенсаторну інтегруючу і стабілізуючу функцію 
[1, с. 16–17]. 

Саме тому сьогоднішня недовіра більшості громадян до політичних 
інститутів, особливо інститутів державної влади, відчуття своєї 
безпорадності та неповноцінності перед державою, владою, залежності 
від її „гідних” лідерів тощо – це зворотний бік феномену подвійної 
інституалізації. Єдиний шлях підвищення рівня суспільної довіри до 
таких інститутів, коли останні почнуть у суспільстві набувати легітимного 
статусу, людського визнання – це перш за все коли їхнє інституційне 
заснування буде не декларативним, заснованим «зверху», а саме на згоді 
людей, їхній участі у політичній діяльності, на нових демократичних 
принципах та нормах, відповідним цілям побудови демократичного 
суспільства, яке в Україні тільки що формується. Тільки у цьому випадку 
інституційна політична система почне набувати в суспільстві нового 
– демократичного характеру та сенсу.

Тут потрібні серйозні радикальні якісні перетворення. Досліджуючи 
цей складний суперечливий процес, можна виокремити декілька 
важливих проблем. Але спершу слід зазначити принципову позицію, 
сутність якої складається у тому, що функціональність політичних інститутів 
втрачається з тієї причини, що учасниками процесів, як правило, у них 
є не стільки самі громадяни як суб’єкти політики, скільки корумповані, 
прагнучі влади окремі політичні сили, їх «гідні» лідери, що саме й веде до 
формалізації й омертвлінню самоорганізаційної природи даних інститутів 
та самоуправлінського буття суспільства. За таких обставин, як правило, 
не спрацьовують не тільки косметичні трансформації, але й навіть 
реформи самої радикальної якості, так, як вони охоплюють лише окремі, 
а то й зовнішні аспекти або процеси функціонування соціуму, залишаючи 
суттєве поза змінами, тим самим не спонукають до саморозвитку, 
а лише компенсують його відсутність і до того ж спричиняють істотні 
й безповоротні витрати. Вихід із цієї ситуації існує, він знайдений досвідом 
багатьох розвинутих держав, застосування якого в Україні відповідно 
вимагає творчого ідентифікованого мислення, фактичної зміни практикуючих 
традиційних підходів. Мова тут йде не стільки про децентралізацію 
й деконцентрацію інституційної системи влади, скільки у визначенні та 
визнанні потреби їх нового інституційного устрою в якості відправної 
точки, складової частини політичної трансформації. 

Перша проблема, яку варто вирішити, полягає в з’ясуванні того, як 
і яким чином інституційна система, її політичні інститути можуть адекватно 
реагувати, тобто відображати, охоплювати та відтворювати систему 
різноманітних інтересів і намірів соціальних суб’єктів, забезпечувати 
здатність їх до самоорганізації та самоврядування. Головним тут для влади, 
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її окремих інститутів управління є пошуки та реалізація в управлінських 
об’єктах функціональних параметрів, а також важливих ресурсних інтересів, 
впливаючи на які можна зберігати або перетворювати їхній стан. 
Вирішення такої проблеми вимагає, насамперед, ефективного розподілу 
цілей та функцій державної влади в ієрархічній піраміді її інститутів та 
органів. Тут необхідна концепція скоординованого механізму розвитку 
самостійності й відповідальності політичних інститутів на рівнях інститутів 
влади, управління та місцевого самоуправління.

Одним із наявних прикладів вирішення таких завдань, що знаходяться 
у полі політичної трансформації України, є досвід деяких розвинутих 
держав, який свідчить, що їх трансформація приводять до появи 
інноваційних інституційних структур, що спонукають та контролюють 
проведення таких змін. Так, зокрема, доречним є досвід Канади, де 
були створені, спеціальні оперативні виконавчі органи реформування 
суспільства; Нідерландів – сформуванні автономні управлінські суспільні 
організації; Австралії – спеціальні громадянські виконавчі агентства 
тощо. З огляду на даний досвід Україні на цей час, більш доцільно було 
б в реформуванні політичної інституційної системи опиратися на вже 
існуючі потужні державні інститути влади, відомства, систему контролю 
тощо, включаючи громадські організації, механізми звітності, контролю 
з боку громадськості. Прикладом цього може бути Німеччина, де серед 
важливих способів трансформації інституційної системи «худої» держави 
був зроблений акцент на радикальне скорочення та раціоналізацію саме 
інститутів виконавчої влади федерального рівня, створення гнучкого 
бюджетного законодавства, скорочення чисельності держслужбовців. 
У Німеччині, також на основі концепції «Нової управлінської моделі» 
наголос був зроблений саме на залучення в інститути державної влади 
фахівців зі сторони громадськості, введення контрактної системи та 
приватизації на базі результатів більш гнучкого розподілу ресурсів. Варто 
відзначити, що функціонально інститути влади істотно просунулися шляхом 
здійснення таких реформ. У Фінляндії, наприклад, вдалося скоротити 
на 43% число службовців бюджетної сфери влади й зробити суттєві 
зміни в її інституційному устрою на макро- та мікрорівнях. Ця тенденція 
супроводжувалася делегуванням повноважень, що стосувалися прийняття 
управлінських рішень від галузевих міністерств і відомств до інститутів 
місцевого самоврядування, а саме це й привело до очікуваного скорочення 
числа службовців на рівні галузевих міністерств [3]. Тут думається, 
що одним із головних завдань для України є, насамперед, своєчасне 
виявлення та використання вже наявних досягнень загальнонаціонального 
характеру відносно цілей і завдань реформування інституційних основ 
влади, готовність до налагодження ефективних відносин з інститутами 
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регіональних адміністрацій, депутатським корпусом, а також до створення, 
особливо місцях та в центрі ефективних коаліцій, ділових взаємодій 
з недержавними організаціями. 

Сьогодні в Україні необхідно розробити в системі її інституційного 
устрою ряд ефективних радикальних дійових заходів, які можуть 
бути представлені в «Концепції реформування інституційної системи 
державної влади та управління», спрямованої на вирішенні проблем, 
що нині виникли у цій сфері відносин. Характер таких тактичних мір, 
повинен продемонструвати демократичну соціальну цілеспрямованість, 
ефективність інститутів влади саме в плані проведенні стратегії таких 
реформ. Прикладом щодо цього є досвід Південної Кореї, де у відповідь 
на економічну кризу був сформований Комітет з реформи державної 
влади, до складу якого ввійшли 22 фахівці-менеджери. Після публічного 
слухання і консультацій із представниками кожної галузі державної влади, 
Комітет представив остаточний варіант реструктурування інституційної 
системи державної влади. Національні збори прийняли Закон «Про 
організаційну структуру державної влади», задля якого було створено 
ефективну структуру інститутів влади з централізованими владними 
повноваженнями з одного боку, з іншого боку - орієнтацією на потреби 
та інтереси громадян, здатну оперативно реагувати на зміни у суспільстві 
[4]. Для України, це може означати необхідність вироблення серед 
інститутів влади, її лідерів, політичного плюралізму й толерантності щодо 
регіональних та місцевих інститутів влади, які можуть мати самостійне 
бачення реформування політичних відносин та влади у своєму регіоні. 
В цьому зв’язку цікавим для України є досвід модернізації інституційної 
системи влади і управління Великобританії, яка у цьому процесі досягла 
значних результатів. Однією із ключових ідей державної програми «Нове 
державне управління» є установка, що чим більш автономніші інститути 
політики від зовнішніх обмежень (мається на увазі центральних), тим 
більш реальніше і ефективніше досягати результатів і краще можуть 
бути використані наявні ресурси в рамках проведення реформ. Базові 
питання, що прагнули вирішити реформатори у сфері державної влади, 
пов’язанні по-перше з прийняттям персоналу на роботу, оплатою їх праці, 
по-друге з атестацією та підготовкою виконання управлінських рішень, їх 
фінансовим забезпеченням. Тут, на практиці керівники будь-якого рівня 
влади обов’язково звітують перед вищими, з подальшим проведенням 
парламентського чи громадського контролю. Здійснюється також стратегія 
інформаційного забезпечення модернизаційних процесів інституалізації 
системи влади, оцінки її діяльності та ефективності щодо поставлених 
раніше завдань[5]. Однак, це ще не варто розглядати саме як децентралізацію 
чи деконцентрацію інституційну систему влади, оскільки державні 
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службовці як і раніше входять до складу інститутів влади та звітують за 
результатами своєї діяльності напряму перед вищим керівництвом. Однак, 
варто зазначити, що низці держав (Бразилія, Фінляндія, Нідерланди тощо) 
все-таки вдалося забезпечити певний перерозподіл відповідальності 
між різними рівнями та гілками влади, їх інститутами й позбутися ряду 
обов’язків із надання управлінських послуг.

Друга проблема полягає в наданні інституційній системі, такого 
якісного стану й таких рис, які б, по-перше, дозволили весь їх потужній 
сукупний демократичний потенціал використати найбільш раціонально 
й продуктивно, а по-друге, спонукали б творчому, конкурентному прояву 
самоорганізаційних, самоуправлінських функцій громадян як суб’єктів 
політики. У цій частині цікавий для України досвід Британії, коли 
інститути влади, у т.ч. місцевого рівня самостійно розглядають питання 
про доцільність тієї або іншої конкретної владно-управлінської функції, 
аналізують цілі та завдання, яких вони досягли, сприяють ефективності 
й конкурентоспроможності системи управління, обмінюються досвідом. 
В останні роки особливо акцентується увага саме на підвищенні 
ефективності діяльності всієї системи інститутів влади та політичних 
відносин. У процесі їх модернізації за останні шість років активно 
впроваджується принцип «нетерплячого ставлення до посередності», що 
обумовлює появу прискіпливого контролю за результатами діяльності, 
моніторингу послуг усіх інститутів та рівнів влади (центральних, 
регіональних, місцевих) для виявлення найбільш ефективного способу 
підвищення якості та ефективності політичних рішень. Здається, такий 
принцип міг би стати ключовим і в реформуванні, особливо інституційної 
системи влади й в Україні. До того ж варто врахувати й той факт, що 
всі форми оплати праці в системі влади (із досвіду провідних країн, 
Великобританії включно) суворо повинні бути пов’язані з кінцевими 
результатами діяльності її інститутів, діяльністю їх службовців. У рамках 
програми «Модернізація державного управління» також здійснена 
спроба закріпити парадигму договірних відносин з акцентом саме на 
співробітництві та партнерстві в Британській системі державної влади 
й управління. Варто врахувати й досвід інших демократичних держав, 
які підвищили також гнучкість діяльності державних інститутів влади 
при одночасному зосередженні уваги на здійсненні контролю саме 
за результатами їх діяльності. Таким прикладом є нова управлінська 
модель Німеччини , яка включає в систему оцінки інститутів влади саме 
результати та підсумки їх діяльності та контрактну систему відносин, 
пролонгація такої практики базується саме за цим принципом. Нідерланди 
також зробили крок у напрямку договірної, контрактної системи практики, 
бюджетування служб, інституційних структур влади й управління саме 
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на основі результатів їх діяльності. Слід також відзначити, що деякі 
держави, наприклад: Польща, Угорщина, Бразилія та інші з невисоким 
рівнем інституційності в процесі політичної трансформації вже частково 
вирішили такі функціональні завдання (які сьогодні є проблемними для 
України): зміцнення й дотримання якісних управлінських вимог, тобто 
щоб вибір персоналу в інститути державної влади, просування по службі, 
стимулювання та визначення винагород спиралися на чіткі правила та 
правові норми, де значення особистих чи родинних зв’язків скорочувалось, 
а довіра до нормативних процесів та відносин удосконалювалась. Причому 
у таких державах, влада намагалася уникати голосних, вербальних заяв 
щодо певних досягнень у проведенні радикальних змін у сфері влади 
та управління. Практика показує, такі держави просувалися вперед 
поступово, опираючись на досягнуті поетапні результати і, як правило, 
найчастіше нерівномірно. Слід зазначити, загальною тенденцією для 
транзитних держав (за умовами близьких Україні) з відносно низьким 
рівнем політичної інституційності, що здійснюють реформи в сфері влади 
й політичних відносин є забезпечення поступового розвитку за рахунок 
змін, насамперед, у законодавчій системі саме з метою легітимного 
закріплення й забезпечення на практиці статусу їх інституційних структур 
на макро- і мікрорівнях, їхній субординації та підзвітності, стимулювання 
та розвитку ініціатив у сфері прийняття рішень. Нідерланди, як держава 
з відносно високим рівнем інституалізації у цьому напрямку, демонструє 
ряд ринкових рис, коли, наприклад, підвищення винагород та професійне 
просування в інститутах державної влади все більшою мірою залежить 
саме від конкретних результатів роботи персоналу. Відображенням такого 
процесу стало прийняття Закону «Про загальне державне управління» 
відповідно до якого будь-які рішення інститутів влади можуть бути 
оскаржені у незалежному суді, а не за допомогою окремих процедур 
оскарження офіційних рішень у спеціалізованих судах. Цей закон дав 
громадянам право на практиці боротися судовим чином проти будь-яких 
незаконних рішень зі сторони інститутів влади. У цих цілях в Нідерландах 
навіть був створений такий інститут як «попередні апеляційні комітети» 
для розгляду скарг громадян у різних сферах діяльності інститутів 
влади (реорганізація, перехід на іншу роботу, звільнення тощо). Це різко 
відрізняє від сформованої ситуації в інших країнах (серед яких варто 
особливо виділити Канаду), де декілька інститутів влади брали активну 
участь у процесі реформування сфери владних відносин, нарощуванні 
її місцевого самоорганізаційного потенціалу, підготовці персоналу, 
проведенні консультацій тощо. І ці принципи мали значення на всіх етапах 
проведення реформ. Інакше кажучи, дана проблема обумовлює актуальність 
реалізації потенціалу різного рівня інституційних структур влади й відносин. 
Тут дійсно потрібний системний підхід.
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Третя проблема, є більше проблемою інструментального 
характеру, що стосується певних процедурних методик, технологій тощо 
розроблені з урахуванням сучасного передового досвіду, які ефективно 
використовуються для забезпечення різноманіття й цілісності політичної 
інституційної системи. Цікавий у цій частині є досвід Канади, де між 
міністрами, заступниками та секретарем Таємної ради вкладаються 
контракти про досягнення конкретних результатів процесу реформування. 
Міністерство фінансів, діяльність якого спрямована на дотримання 
бюджету витрат видає директиви з питань кадрового управління для 
всіх внутрішньодержавних установ, відомств і, що важливо, звітує перед 
громадськістю. Створена комісія зі справ державної служби відповідає, 
насамперед, за дотримання принципу відповідності хисту та заслуг 
її працівників. Центр підготовки управлінських кадрів (ЦПУК), повністю 
відповідальний за підбір та підготовку службовців державного сектору. 
Слід зазначити, що заздалегідь поставлені канадським урядом цілі або 
ж вирішення проблем, пов’язаних з реформами у секторі влади знаходять 
свою реалізацію. У 2000 році Канадський уряд поставив завдання 
скоротити бюджетний дефіцит до 24,3 млрд. дол., або на 3% ВВП. Завдяки 
цьому вперше за останні роки намітилися тенденції до послідовного 
зниження бюджетного дефіциту. Для цього на 3 роки планувалося 
скоротити витрати на 29 млрд. дол. Вжиті заходи містили в собі скорочення 
45 тис. державних службовців, зменшення обсягу державних службовців 
комерціалізації, реструктуризацію 47 інших державних організацій. 
Цей процес набув як адміністративного, так і політичного характеру, 
ціль якого полягала в тім, щоб визначити основні функції та обов’язки 
федерального уряду і розподілити ресурси між пріоритетними областями 
для забезпечення високої ефективності й економічності інститутів 
влади. Комітет з посадових осіб під керуванням секретаря таємної ради 
(секретаря Кабінету Міністрів) розглядає доповіді кожного відомства 
щодо досягнення поставлених завдань реформ [6].  

Таким чином, аналіз трансформації інституційної системи 
в Україні дозволяє стверджувати, що цей процес не належить до розряду 
винятково особливих явищ. Наявність проблем, що стоять сьогодні перед 
реформаторами України, актуалізує необхідність вивчення творчого 
застосування сучасного передового досвіду, особливо тих країн, які 
зіштовхуються з подібними проблемами. Вивчення такого досвіду 
свідчить, що проведення реформ у інституційній системі влади держав 
транзитного характеру, України зокрема, необхідна своєрідна міжнародна 
конвергенція, реалізація емпірично накопиченого передового сучасного 
міжнародного досвіду з обліком використання специфічних національних 
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реалій, що відповідно вимагає зовсім нового ідентифікованого мислення, 
фактичної зміни практикуючих традиційних підходів. 

У цьому контексті, як ми вважаємо., основними перспективними 
тенденціями зміни сучасної інституційної системи України є: 
– збільшення публічності й відкритості політики, діяльності інститутів 

влади, виконання їхніх функцій та завдань; 
– часткове зменшення традиційних політичних ієрархій та поширення 

мережевої архітектури політичних інститутів; 
– розвиток „корпоративної стратегії”, як всередині інституційних 

утворень, так і на міжінституційному рівні; 
– модернізація базових політичних інститутів та віртуалізація політичних 

процесів; 
– зростання впливу соціокультурних та інших факторів на структуру 

й функціонування інститутів, політичної системи в цілому.
При цьому інституційна система політики як передумова антикризової 

стабільності України повинна відповідати ряду вимог:
по-перше, політична інституційна система повинна бути побудована на 

основі критерію структурно-функціональної універсальності політичних 
інститутів;

по-друге, інтеграція інститутів у рамках політичної системи, 
об’єднання їхнього функціонального потенціалу, спрямованого на 
ствердження антикризової стабільності суспільства;

по-третє, формування політичної інституційної системи повинне 
носити конкурентний, конструктивно-спрямований демократичний 
характер;

по-четверте, самостійність (автономність) політичних інститутів та 
їхня функціональна диференціація, яка збільшує адаптаційні можливості 
політичної системи й породжує суверенітет політичних інститутів, що 
у свою чергу, посилює їхні інтерактивні взаємозв’язки. Чим суттєвіше 
диференціюється діяльність політичних інститутів, чим більше 
спеціалізовану соціальну потребу вони відображають та реалізують, 
звісно, тим збільшується їхній соціальний зв’язок, взаємозалежність та 
зростає системність всієї політичної інституційної системи. 

Такий висновок передбачає ряд прикладних, негайних кроків, 
що базуються саме на науковому вивченні та творчому застосуванні 
сучасного апробованого передового досвіду трансформації 
інституційної політичної системи в Україні:
1.  Реалізувати децентралізацію і деконцентрацію інституційної системи 

влади на макро- та мікрорівнях. Це має супроводжуватися, насамперед, 
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делегуванням повноважень від центральних інститутів та відомств 
влади до інститутів регіонального та місцевого самоврядування, 
із залученням саме професіоналів, наданні їм свободи для 
інноваційності і маневрування, створення якісно-необхідних послуг 
у цій сфері діяльності. Досвід закордонних країн (Великобританія, 
Канада, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Польща тощо), свідчить, 
що це приведе до поступового, поетапного скорочення численності 
службовців, готовності до налагодження ефективних партнерських 
зв’язків з неурядовими організаціями, створенню ефективних 
коаліцій. 

2. Реалізувати перегляд пріоритету ролі міністерств та центральних 
відомств влади у тому, що стосується практики силового тиску 
в прийнятті й реалізації рішень, застосування санкцій з їх боку, 
підвищення й установлення вимог до якості управлінських послуг. 
У цьому зв’язку, важливо забезпечити можливість ефективного 
вивчення та використання міжнародного передового досвіду, 
отриманого в ході реформ. 

3.  Впровадити у владний інституційний процес принципу професійних 
якостей діяльності службовців, тобто, щоб прийняття на роботу 
в інститути влади, просування по службі, зміцнення відповідальності 
і дисципліни тощо, опиралися на чіткі легітимні норми й принципи та 
міжнародні стандарти, їх легітимного закріплення в діяльності влади 
на всіх рівнях, а не визначались фактором лише особистих зв’язків, 
кумівництва тощо, завдяки цьому довіра до сучасної влади в Україні 
поступово буде збільшуватись. 

4. Необхідно швидкими темпами просуватися в плані впровадження 
контрактної системи, використання тестування службовців у сфері 
діяльності інститутів влади й управління. Мають бути створені 
й розширені можливості винаймання держслужбовців саме на 
умовах контрактів з фіксованим терміном перебування на посаді, 
діяльність яких повинна періодично піддаватися аналізу і ревізії для 
визначення ефективної інституційної структури й кращих механізмів 
їх функціонування.

5. В системі державної влади й управління необхідно практикувати 
принцип оплати саме за результатами діяльності, де весь персонал має 
винайматися, просуватися службовими сходами і базуватися саме на 
принципах: «оплата за результат діяльності», «нетерпляче ставлення 
до посередності» тощо.

6.  З метою зміцнення орієнтації на результативність і відповідальність 
у системі влади як на рівні центрального держапарату, так і в окремих 
місцевих державних органах (міських та районних державних 
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адміністрацій, їхніх управлінь, відділів тощо) варто негайно 
впроваджувати практику подання щорічних звітів про результати їх 
діяльності, використання бюджетних коштів, забезпечення більш 
високої прозорості. Тут рівень прозорості в цілому повинен зростати 
завдяки більш широкому доступу громадськості до даних про 
результати діяльності інститутів влади. 

7.  Ще одним важливим кроком у проведенні трансформації інституційної 
системи є зміцнення системи стримувань і противаг. Сюди варто 
включити розширення повноважень зовнішніх незалежних 
аудиторських відомств, що здійснюють контроль діяльності інститутів 
влади. Прикладом, може служити досвід підвищення ролі фінансового 
управління, що інспектує діяльність уряду Великобританії, його 
місцевих органів влади, що вивчається незалежним аудитором, 
підлягає його постійному інспектуванню. 
Нарешті, треба зазначити як аксіому й те, що трансформація 

інституційної системи є системним процесом. Системний аналіз спонукує 
по-новому подивитися на зміст та перспективи кожного конкретного 
політичного інституту й на інституційну систему у цілому. При цьому 
особлива увага повинна приділятись таким аспектам, які можливо було 
б визначити як різновекторність організаційних і самоорганізаційних 
змін інституційної системи соціуму. Це означає перенесення 
акценту з організаційної визначеності інституційної системи саме на 
її самоорганізаційну процесуальність, тобто, по суті з інституційної статики 
на інституційну динаміку. Такий транзит акценту аналізу досліджуваної 
проблематики репрезентує себе через зростаючу увагу до неформальної 
та нелінійної практики формування сучасної інституційної політики. 
Цей підхід можна розглядати як ключовий момент, який корінним 
чином змінює дизайн та складну динаміку сучасної інституційної картини 
– від традиційно-формальних інституційних утворень до модерних 
з наявністю перехідних (транзитних) форм їх існування. Проте дана 
нелінійно – прогресивна схема політичного розвитку повинна бути 
завжди доповнюватися обліком цивілізаційно-демократичного аспекту, 
що накладає значний відбиток на суть і конфігурацію сучасної сукупної 
інституційної системи. 
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Партійна система України: особливості 
формування та функціонування

У статті розглядаються особливості становлення та функціонування 
партійної системи України, роль політичної еліти, ЗМІ, соціальних факто-
рів у формуванні та функціонуванні партійної системи України. 

Ключові слова: партійна система України, політичні партії України, 
політична еліта, трансформація. 

Серед інститутів плюралістичної демократії політичні партії 
займають визначне місце. Партії забезпечують залучення широких верств 
населення до участі у політичному процесі, уможливлюють проведення 
конкурентних виборів, функціонування організованої політичної опозиції. 
Однак, для того, щоб партії добре виконували свої соціальні функції, 
вони повинні мати певну традицію політичної боротьби і, бути не лише 
впізнаваними, але й знаними в суспільстві. Важливою ознакою розвиненої 
багатопартійності є збалансованість політичного спектра, тяжіння 
основних партій до центра, їх здатність виходити з конфліктних ситуацій 
через порозуміння. Крім того, партії повинні існувати не поодинці; у своїй 
сукупності вони повинні формувати відносно стійку партійну систему 
того чи іншого типу. 

Усе це в Україні було й залишається проблематичним. Політична 
реформа, включно з переходом на чисто пропорційну виборчу систему, 
що начебто була спрямована на зміцнення партій, їх пропорційне 
представництво в парламенті та підвищення ролі представницького 
органу, поки що не дали сподіваних результатів. 

Протягом першого десятиріччя створення і функціонування політич-
них партій в Україні здійснювалося відповідно до Закону України „Про 
об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р. Розвиток багатопартійної 
системи в Україні майже весь цей період відбувався переважно у спосіб 
збільшення кількості політичних партій. Суттєвий імпульс партійному 
будівництву надало прийняття виборчого законодавства, яке передба-
чувало змішану пропорційно-мажоритарну виборчу систему. Водно-
час, попри постійне кількісне зростання, партійна система в Україні не 
змогла досягти належного ступеня зрілості. Маючи зовнішні формальні 
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атрибути класичних партій, більшість українських партій характеризуються 
незначною чисельністю, відсутністю сталого електорату та стабільних 
зв’язків з ним, ідеологічною невиразністю та слабкістю організаційної 
будови.

У квітні 2001 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про 
політичні партії в Україні”, який надав ширші можливості громадянам 
України для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 
Законом визначено, що політичні партії є рівними перед законом [1]. 
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їхнім 
посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні 
політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним 
партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їхньої 
діяльності. 

Переважна більшість політичних партій в Україні, навіть деякі 
з тих, що представлені у парламенті, поки що не мають достатньо сталої 
суспільної бази. Внаслідок цього рівень довіри населення до політичних 
партій протягом усього періоду незалежності України не перевищував 
3-5 %. Водночас дедалі виразніше виявляються тенденції концентрації 
політичних сил, насамперед під час і задля вирішення виборчих завдань. 
Про це виразно свідчить зростання кількості нових партій напередодні 
парламентських виборів [1]: 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Динаміка реєстрації політичних партій у 1991–2003 рр.

Як засвідчили парламентські вибори чіткішого і окресленішого 
характеру набувають політичні орієнтації виборців, які надають свою 
підтримку переважно потужним політичним силам. Характерною ознакою 
останніх виборів до Верховної Ради України стало і те, що політичні сили 
правого і центристського спрямування спромоглися консолідуватися 
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у єдині виборчі блоки. Це забезпечило їм провідні позиції у новому складі 
українського парламенту. Разом з тим проблеми формування потужних 
партій як у правому, так і у центристському сегменті політичного спектру 
поки що надто далекі від свого розв’язання. 

Динаміка підтримки виборцями партій протягом 1998–2006 рр. [1].

Місце в політичному 
спектрі Партії та блоки

% голосів виборців

1998 2002 2006

Ліві та крайні ліві

КПУ – Комуністична партія України 24,65 19,98 3,66
СПУ – Соціалістична партія України 
(У 1998–виборчий блок „За правду, за 
народ, за Україну” з лівою СелПУ)

8,55 6,87 5,69

ПСПУ – Прогресивна соціалістична 
партія України 4,04 – –

Усього: 37,24 26,85 9,35

Антиолігархічна 
опозиція: правий 
центр або центр 

НРУ – Народний Рух України 9,40 ... ...

Блок Віктора Ющенка „Наша Україна” 
(У 2006 – просто в. блок „Наша 
Україна”)

... 23,57 13,95

Блок Юлії Тимошенко ... 7,26 22,29

Усього: 9,40 30,83 36,24

Прагматично-
олігархічний центр 
(„партія влади” у 
1998-2002 рр.)

НДП – Народно-демократична партія 5,01 ... –

Партія „Громада” 4,67 – –
Виборчий блок „За єдину Україну” ... 11,77 ...
Партія регіонів (самостійно) ... ... 34,14

Позірно - лівий 
центр (насправді 
теж „партія влади”)

СДПУ(о)–Соціал демократична 
партія України (об’єднана) 4,01 6,27 –

ПЗУ – Партія зелених України 5,43 – –
Усього: 19,12 18,04 34,14

Від самого початку партійній системі України була притаманна 
значна ідеологічна поляризація. У період становлення партійних систем 
нових демократій найвиразнішим є ідеологічний конфлікт між так 
званими партіями-спадкоємицями, що відстоюють ідеологічні позиції 
та організаційні ресурси цих режимів, а також партії, що сформувалися 
на базі масових рухів за демократію. В Україні роль партії-спадкоємиці 
відіграла КІІУ, а опонента - Народний Рух України (НРУ). Саме вони 
створили первинний ідеологічний каркас партійної системи України. 
На парламентських виборах 1994 р. відновлена Компартія протистояла 
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націонал-демократам па чолі з НРУ, хоча загалом на виборах домінували 
безпартійні кандидати. Ідеологічне протистояння Компартії і Руху мало 
продовження і на виборах 1998 р., які вперше в історії України відбулися 
за змішаною виборчою системою.

Для партійної системи України характерна також значна 
фрагментаризованість. Вона виражається насамперед у досить 
великій кількості партій, що претендують на представництво різних 
соціальних інтересів, і у високому рівні її нестабільності. З 30 учасників 
парламентських виборів 1998 р. у загальнодержавному виборчому окрузі 
тільки 7 суб’єктів виборчого процесу в такому ж вигляді взяли участь 
у виборах 2002 р., і тільки двом з них (КІІУ й СДІІУ(о)) вдалося знову 
подолати 4 % виборчий бар’єр. 
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ТАБЛИЦЯ 3 
Стійкість (тяглість) провідних політичних партій та партійних блоків 

України, що брали участь у роботі парламенту упродовж хоча 
б двох каденцій: 1994-2006. [2].

Назва політичної партії Рік заснування Отримано мандатів у парламенті 
за результатами виборів:

1994 1998 2002 2006
КПУ – Комуністична партія України 1993 (поновл.) 90 113 64 21
НРУ – Народний Рух України 1989 / 1992 22 44 блок* блок*
СПУ – Соціалістична партія України 1991 15

31
22 33

СелПУ - Селянська партія України 1992 21 блок* блок*
НДП – Народно-демократична партія 1996 - 29 блок* 0
ПСПУ – Прогресивна соціалістична 
партія України 1996 - 14 блок* блок*

СДПУ(о) - Соціал демократична 
партія України (об’єднана) 1996 - 17 31 блок*

АПУ - Аграрна партія України ** 1996 - 8 блок* блок -0
ПРП – Партія „Реформи і порядок” 1997 - 3 блок* блок -0
Всеукраїнське об’єднання 
„Батьківщина” 1999 - - блок* блок*

РУХ (Український народний рух)*** 1999 - - блок* блок*
Українська народна партія „Собор” 2000 - - блок* блок*
УРП – Українська республіканська 
партія 1990 8

5

блок* блок

КУН - Конгрес українських 
націоналістів 1993 5 блок* блок*

УКРП - Українська консервативна 
партія 1992 1 блок*

ПР - Партія регіонів 1997 - 2 блок* 186
„Блок Віктора Ющенка „Наша 
Україна” 2001 - - 118 80

„Виборчий блок Юлії Тимошенко” 2001 - - 23 129
Виборчий блок „За єдину Україну!” 2001 - - 176 -

Примітки:
*  Більшість партій у 2002-2006 рр. вступили у блоки бодай із двох партій, 

піддавшись масовому захопленню блокуванням та надіючись у такий спосіб 
залишитись політичними гравцями і надалі.

**  Наступні назви: НАПУ – Народна аграрна партія України (2004-2005), НПУ 
– Народна партія України (2005-2006) 

*** Наступна назва: УНП - Українська народна партія. 
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Напередодні парламентських виборів 2002 р. зі 127 політичних партій, 
зареєстрованих на той момент Міністерством юстиції, 7 називали себе 
християнськими, 7 – зеленими, чи екологічними (причому 5 з них були 
зареєстровані в 2001 р.), 5 – комуністичними, 5 – соціал-демократичними, 
5 партій претендували (хоча б за назвою) на представництво інтересів 
сільського населення, ще 5 партій називали себе представниками інтересів 
українських жінок. За такої ситуації назва партії як індикатор її ідеологіч-
ного та соціального спрямування просто втрачала свій сенс.

Зміцнення суспільної бази політичних партій, їхніх зв’язків 
з широкими верствами населення слід вважати одним з найважливіших 
і відповідальніших завдань розвитку партійної системи в Україні. 
Відсутність необхідної суспільної бази партій зумовлена несформованістю 
соціальної структури суспільства, передусім недостатньою розвиненістю 
середнього класу, який в усталених демократіях складає суспільну основу 
діяльності політичних партій. Майже у всіх політичних партій відсутні 
програмно-ідеологічні настанови, які б дійсно відображали інтереси 
основних соціальних груп. Діяльність багатьох партій значною мірою 
підпорядкована політичному обслуговуванню потреб партійних лідерів 
і функціонерів, фінансово-промислових груп, а також певних прошарків 
адміністративно-господарського апарату.

Певна частина політичних партій є своєрідними бізнес-проектами, 
політичними відгалуженнями великих підприємницьких структур. 
Орієнтованість на особистості конкретних політичних лідерів багатьох 
партійних і виборчих проектів свідчить про фрагментарність партійної 
системи України. На це ж вказує і регіональна обмеженість електорального 
вплину партій і виборчих блоків. Ані на виборах 1998 р., ані у 2002 р. жоден 
суб’єкт виборчого процесу, що подолав 4 % виборчий бар’єр загалом по 
країні, не зміг це зробити в усіх 27 регіонах України, тобто в АР Крим, 24 
областях, а також містах Київ та Севастополь.

Територіальними управліннями юстиції зареєстровано близько 
60 тис. структурних утворень політичних партій, з них регіональних 
(республіканських, обласних, міських у містах Київ та Севастополь) 
– понад 2,2 тис.; районних – понад 15,5 тис., районних у містах – близько 
5 тис., міських – понад 8 тис., інших структурних утворень – близько 
30 тис. Помітно зросла кількість зареєстрованих структурних утворень 
політичних партій після ухвалення Закону України „Про політичні партії 
в України” [3]. Процес реєстрації структурних утворень політичних партій 
триває, їх кількість постійно зростає.

Водночас деякі політичні партії не виконали вимоги Закону щодо вне-
сення необхідних уточнень до статутних документів партії, а також щодо 
утворення та реєстрації своїх обласних, міських, районних організацій 
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у більшості областей України, містах Київ, Севастополь та Автономній 
Республіці Крим. Наприклад, такі партії, як Зелена Екологічна Партія 
України, Екологічна партія України, Політична партія „ЗУБР”, Партія 
Свободи, Партія Свідомості Третього Тисячоліття, Партія „Союз народів 
України”, Партія „Український національний конгрес”, Політична партія 
„Єдина Київська Русь”, Прогресивна автомобільна партія України, Соціал-
демократична партія молоді тощо на час перевірки не мали жодного свого 
зареєстрованою структурного утворення.

Провідні політичні партії в Україні, насамперед ті, що утворили власні 
фракції у Верховній Раді, володіють доволі потужним і розгалуженим 
медійннм ресурсом. До партійних засобів масової інформації входять 
насамперед 57 загальноукраїнських і регіональних газет і журналів, 
деякі з них мають масові наклади, що сягають сотень тисяч примірників. 
Редакційна політика значної частини телеканалів і радіостанцій як на 
національному, так і на обласному рівнях перебуває під визначальним 
впливом керівних структур низки політичних партій та використовується 
для реалізації інтересів відповідних політичних сил.

Слабкість політичних партій, недостатній зв’язок із суспільством 
призводять до їх надто значної залежності від фінансово-промислових 
груп, регіональних еліт та інших структур. У багатьох випадках 
партії створюються майже виключно для обслуговування політичних, 
економічних та інших інтересів нечисленних верхівкових угруповань, 
а подекуди і окремих представників великого бізнесу, фінансових кіл, 
а також політичних діячів. Чи не найхарактернішим прикладом цього 
можна вважати перетворення протягом кількох місяців маловідомого 
політичного аутсайдера партії „Громада” на надзвичайно потужну 
політичну силу – одного з переможців парламентських виборів 1998 р.

Не можна недооцінювати також намагань перетворити окремі 
політичні партії виключно на виразників інтересів певних регіональних 
еліт. Це призводить до небезпечних деформацій законотворчої діяльності, 
зокрема під час розгляду і прийняття Державного бюджету України, 
превалювання вузькорегіонального підходу над загальнонаціональним 
у процесі вироблення і реалізації важливих державних рішень. За певних 
умов на цьому грунті можуть сформуватися небезпечні відцентрові 
тенденції, посилитися міжрегіональні суперечності та постати реальна 
загроза соборності й територіальній цілісності України [4].

Перетворення політичних партій па інструмент реалізації інтересів 
нечисленних елітних груп стає особливо небезпечним для суспільства 
в умовах переходу до політичної системи європейського зразка, що 
базується на ключовій ролі політичних партій. Це вимагає невідкладного 
запровадження дієвих механізмів, які б стали на заваді зрощуванню 
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політичної влади і бізнесу, домінуванню локальних, зокрема регіональних, 
інтересів над суспільними.

Міжнародна діяльність політичних партій. Дедалі важливішого зна-
чення для успішної реалізації євроінтеграційного курсу України набуває 
міжнародна діяльність політичних партій, насамперед у таких напрямах: 
набуття членства у впливових міжнародних партійних організаціях; спів-
праця з політичними групами Європарламенту; налагодження двосторон-
ніх відносин з представниками ідеологічно близьких партій країн-членів 
СС тощо. Недостатня активність політичних партій у цій сфері може при-
звести до їх ізоляції від міжнародного партійного середовища, що загаль-
мує утворення в Україні партійної системи європейського зразка. 

Характерною ознакою функціонування партійної системи в Україні 
є те, що ідеологічні відмінності накладаються і тісно переплітаються 
з регіональними, національними, соціальними, професійними та ін. Виз-
начальними в ідеологічному плані на сьогодні можна вважати такі ду-
альні опозиції: національна — інтернаціональна і ринкова — соціальна. 
Як правило, більшість партій, що є прихильниками національної ідеоло-
гії, — ринковики, і навпаки, більшість прихильників ринкових відносин 
стоять на національних позиціях.

Зазначимо, що поляризація українського суспільства як за національ-
ною, так і за соціальною ознаками є головною перешкодою формування 
впливових центристських партій в Україні. Більше того, навіть партії, які 
проголошують себе „центристськими”, є такими не завжди. Часто трапля-
ється невідповідність назви та діяльності партії її політичній платформі.

Відсутність чітко окресленої парламентської більшості спонукає уряд 
до застосування так званої політики ідеологічного моделювання, яка пе-
редбачає залучення до процесу вироблення і реалізації державної політики 
не лише лояльних до уряду політичних сил та політиків, а й представників 
„принципової” опозиції. Ряд політичних сил в Україні декларують тезу 
про те, що опозиційність до влади рівносильна опозиційності до держави, 
посягання на її суверенітет, інші розглядають опозицію лише як вигідну 
форму тиску на владу з метою забезпечення собі найсприятливіших умов. 
Ще інші — фактично виступають „фантомами партії влади”, беручи на 
себе тягар відповідальності за владу, якої позбавлені. 

Характерними особливостями вирізняється також організаційна 
структура українських політичних партій. Вже сьогодні з їх середовища 
можна виділити партії жорстко централізовані з авторитарним стилем 
управління („крайні ліві” та „крайні праві” партії), централізовані 
з демократичним стилем управління (партії ліво- і правоцентристського 
спрямування) і децентралізовані (партії ліберального спрямування). 
Однак у зв’язку з тим, що більшість рядових членів партій чітко не 
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усвідомлює свої політичні інтереси, не має чітких ідеологічних орієнтирів, 
владу в партіях зосереджують партійні лідери, а більшість членів партії 
залишаються в ній статистами, виконавцями партійних рішень [2].

Що ж до форм і методів ідеологічної діяльності українських 
партій, то вони здебільшого зводяться до проголошення заяв з приводу 
політичних подій, організації масових акцій, розробки концепцій різних 
сторін суспільного життя. Партії не оволоділи мистецтвом політичного 
маркетингу, завдяки чому могли б формувати соціальні інтереси, ціннісні 
орієнтації, творити нові соціальні структури, не навчилися висувати 
конкретні пропозиції щодо розв’язання гострих соціальних проблем. 
В політичному житті продовжує домінувати так звана політика „набивання 
собі ціни”, а не чесного суперництва, яка виявляється в тому, що політичні 
суперники змагаються між собою не шляхом розробки найефективнішої 
програми, а роздачею населенню обіцянок та різноманітних утопічних 
прожектів, критиканства. Ідеологічна діяльність сучасних політичних пар-
тій перебуває під суттєвим впливом форм і методів агітації та пропаганди 
часів однопартійності.

Негативний вплив на формування та розвиток української партійної 
системи виявляє відсутність державного фінансування партій. Той факт, 
що керівництв партій шукає джерела фінансування партійної діяльності, 
суттєво підриває авторитет партій в очах населення України. Недоско-
налість законодавчої бази також негативно впливає на специфіку боротьби 
українських політичних партій за владу. 

Чи готовим виявиться розбурхане українське суспільство прийняти 
„правила гри” на основі цивілізованих плюралістичних взаємин, чи знову 
будуть витягнуті гасла соціальних (національних) революцій, чи успіхом 
завершаться таки пошуки українського Піночета — покаже час. Зрозуміло 
лише одне, що ціна надто радикальних соціальних експериментів 
завжди є надто високою, порівняно з позитивними наслідками, які вони 
зумовлюють.
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Ольга Шиманова 

Особливості партійної комунікації 
в Україні в період незалежності

Політичну комунікацію можна назвати достатньо потужним інструмен-
том політичної дії, адже політична і комунікаційні сфери тісно пов’язані 
між собою. Політична комунікація – це багатогранний і багатоаспектний 
процес, до якого можна застосувати різноманітні критерії класифікації. 
В державах пострадянського простору відсутність ефективних, двосто-
ронніх комунікацій є однією з причин високої соціальної напруженості, 
виникнення конфліктних ситуацій, непрогнзованості подій, падіння рівня 
довіри до політичних інститутів, посилення криз [3, c. 113].

Партійна комунікація – це невід’ємний елемент стратегії розвитку 
і діяльності політичної партії як у виборчий, так і міжвиборчий періоди. 
Ефективна партійна комунікація дає можливість партіям швидко реагувати 
на вимоги і очікування виборців, а також отримати максимальній рівень 
підтримки під час виборів. 

Актуальність дослідження проблеми партійної комунікації для України 
зумовлена також розбіжністю в очікуванні виборців при голосуванні 
і нереалізованих обіцянках переможців, відсутністю компромісу між 
гілками влади, неможливістю створення ефективно діючої парламентської 
коаліції через розбіжності між її потенційними учасниками, порушенням 
координації у діях між центральним і місцевими осередками політичних 
партій, появою окремих груп всередині партій, які фактично стають 
головними форматорами партійної політики. Разом з цим ґрунтовного 
аналізу вимагають чинники, що спричинили зміни в партійній комунікації 
в період незалежності України.

Дослідженням політичної комунікації в контексті трансформаційних 
процесів займались О. Гриценко [1], С. Демченко [2], С. Денисюк [3], 
Н. Костенко [4], І. Ненов [6] та інші.

В першу чергу, потрібно дати визначення поняття «партійна комуніка-
ція». Під партійною комунікацією ми розуміємо один з видів політичної 
комунікації, коли політична інформація циркулює всередині партії між 
її структурними елементами та членами, або ж з ініціативи партії пере-
дається особі, громадянину, групі, іншій партії, політичному актору чи 
політичному інституту.
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Виходячи з класичної парадигми політичної комунікації Гарольда Лас-
суелла, можна визначити наступні особливості партійної комунікації:

І. Сторонами партійної комунікації виступають лідери, члени та вну-
трішньопартійні структурні утворення (керівні органи, фракції в парла-
менті чи місцевих радах, керівні органи, прес-служба тощо), громадяни, 
групи, політичні інститути і політичні актори.

Пріоритетна роль суб’єкта та ініціатива комунікації належить саме пар-
тії, тоді як громадянин, група, політичний актор чи політичний інститут за-
звичай виступають сприймаючим суб’єктом, отримувачем інформації.

Партійну комунікацію можна поділити на зовнішню і внутрішню. 
Зовнішня партійна комунікація характеризується тим, що отримувач зна-
ходиться зовні по відношенню до партії. Зовнішній аспект включає інфор-
маційний обмін з органами влади, політичними партіями та іншими по-
літичними утвореннями держави. Тут комунікація залежить від відносин, 
що існують у партії з цими політичними утвореннями (співпраця, проти-
стояння, опозиція). До того ж методика офіційної комунікації партійних 
осередків з органами місцевого самоврядування і органами влади може 
включати такі форми і механізми співпраці: 1) робота через подання звер-
нень громадян та інформаційних запитів; 2) внесення пропозицій з відпо-
відних питань на розгляд місцевих державних адміністрацій; 3) реалізація 
форм місцевої демократії: місцеві референдуми, загальні збори громадян 
за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання; 4) робота 
з органами самоорганізації населення; 5) робота з депутатами місцевих 
рад [7, с. 5], 6) публічні ініціативи партії.

Комунікація між двома і більше політичними партіями чи блоками – це 
один з видів комунікації в політичних партіях – міжпартійна комунікація.

При внутрішній комунікації інформація рухається всередині полі-
тичної партії між елементами її організаційної структури і включає такі 
напрямки: всередині партійного осередку, між партійними осередками 
одного рівня (горизонтальна комунікація), між партійними осередками 
різної субординації (вертикальна комунікація).

ІІ. Зміст повідомлень, що передаються в процесі партійної комунікації 
безпосередньо залежить від отримувача: 
– внутрішньопартійна комунікація (партійні цінності, партійна ідеологія, 

програма діяльності партії, передвиборча програми партії, критерії 
формування виборчих списків, співпраця іншими політичними 
утвореннями, розподіл повноважень між елементами організаційної 
структури);
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– міжпартійна комунікація (критерії формування блоків, альянсів, 
коаліцій, міжпартійна співпраця чи протистояння, законотворча та 
нормотворча діяльність, проведення спільних акцій);

– комунікація з виборцями (положення передвиборчої програми, 
ознайомлення з виборчим списком і критеріям його формування, 
формальне звітування про діяльність).

ІІІ. Використання того чи іншого каналу передачі інформації в партійній 
комунікації також зумовлене її типом:

– внутрішньопартійна комунікація (з’їзди, збори, партійні ЗМІ, 
неформальні канали);

– міжпартійна комунікація (офіційні переговори і зустрічі, кулуарні 
домовленості, засоби масової інформації);

– комунікація з виборцями (ЗМІ, безпосередні зустрічі).

ІV. Основні очікувані результати комунікації для партій полягають 
у реалізації їхніх основних функцій і завдань, а саме виборча функція, 
артикуляція та інтеграція соціальних інтересів, функція політичної іденти-
фікації, функція мобілізації мас, функція зв’язку та керівництва [9, с. 91], 
а також досягненні поставлених партійних цілей. 

Та не слід забувати і про те, що результатом міжпартійної комунікації 
може стати і зміна політичної ваги її учасників за рахунок зміни підтримки 
громадськості.

Окрім того, партійна комунікація може бути вертикальною (між цен-
тром та місцевими партійними організаціями) та горизонтальною (між 
партійними організаціями одного рівня), а також між конкуруючими 
угрупуваннями всередині партії чи в напрямку «керівництво-партійна 
фракція».

Що стосується рівнів партійної комунікації, то їх можна виділити два: 
міжінституційний (міжпартійний) і міжособистісний. Якщо на міжінсти-
туційному рівні обмін інформацією відбувається між партіями, органами 
влади, політичними інститутами і політичними акторами, то міжособи-
стісний рівень базується на індивідуальних особливостях і залежить від 
особистісних відносин і домовленостей представників партій, органів 
влади, політичних інститутів і політичних акторів.

В залежності від масштабів впливу суб’єкта комунікації і території 
поширення повідомлення виділяють загальнонаціональний, регіональний 
і місцевий рівні партійної комунікації.
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Основними чинником, що визначає параметри внутрішньопартійної ко-
мунікації є реальна організаційна структура партії (в тому числі наявність 
внутрішньопартійних груп та фракцій), що задає напрями і особливості 
циркулюючої інформації. А статут і програма партії – це ті документи, 
в яких прописано основні засади функціонування і принципи взає-
мозв’язків окремих елементів організаційної структури. Передвиборчу 
програму та партійний список як сукупність інформаційних повідомлень 
можна аналізувати в якості предмета і внутрішньопартійної, і міжпартій-
ної комунікації. В свою чергу, міжпартійна комунікація залежить від кон-
фігурації політичних сил у суспільстві і визначається існуючими між ними 
взаємовідносинами. Предметом міжпартійної комунікації зазвичай стають 
гостроактуальні суспільні проблеми (наприклад, зовнішньополітичний 
курс України, впровадження російської мови як другої державної, подо-
лання кризи, прийняття відповідних законів, реформи та ін.). 

Після проголошення незалежності України відбулися зміни у всіх сфе-
рах суспільного життя. І партійна система не стала винятком. Якщо раніше 
Комуністичній партії Радянського Союзу відводилась керівна роль у дер-
жавному будівництві, то після скасування в жовтні 1990 року шостої статті 
Конституції, що закріплювала за нею такий статус, в Україні розпочався 
процес розбудови політичних партій. Сьогодні в Україні зареєстровано 189 
політичних партій.1 В умовах високої конкуренції партії змушені активно 
працювати над удосконаленням комунікації з виборцями, використовуючи 
при цьому так звані «заборонені прийоми» типу чорного піару.

Вище зазначалось, що організаційна структура партії визначає напрям-
ки руху інформації всередині партії і задає параметри комунікації з вибор-
цями. Комуністична партія Радянського Союзу – це партія масового типу, 
що характеризується чітко визначеною ідеологією, демократичним цен-
тралізмом як основоположним принципом діяльності, широкою мережею 
первинних партійних організацій, сильною централізованою структурою 
з вертикальними зв’язками між базовими організаціями. Партії, що були 
створені в період незалежності України, в своїй абсолютній більшості 
є партіями так званого проміжного типу, оскільки вони поєднують ознаки 
масових і виборчих партій: формальне членство, відсутність ідеологічної 
платформи, активна діяльність партійних організацій на місцях лише 
в період виборчої кампанії.

Починаючи з 1991 року в Україні неодноразово змінювалась вибор-
ча система. В 1994 році вибори до Верховної Ради України пройшли за 
мажоритарною системою. На парламентських виборах 1998 року була 

1  Інформація станом на липень 2011 року. Джерело: сайт Міністерства юстиції України - http:
//www.minjust.gov.ua/parties
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використана змішана система, коли одна половина з 450 депутатів оби-
ралась за партійними списками в багатомандатному виборчому окрузі 
на пропорційній основі, а друга половина – в одномандатних виборчих 
округах. У 2002 році до цієї системи були внесені корективи: один і той же 
кандидат не міг балотуватись одночасно в одномандатному та багатоман-
датному округах [8, с. 7].

У 2006 і 2007 роках вибори до парламенту вперше за пропорційною 
системою. Окрім того, в 2006 році вступила в дію політична реформа, 
і Україна з президентсько-парламентської перетворилась на парламентсь-
ко-президентську республіку. Такі зміни суттєвим чином відобразились на 
характеристиці діючих в Україні політичних партій, відкрили перед ними 
нові виклики. 

Так, зокрема, популярною стала практика створення виборчих блоків, 
потреби в чому раніше не було. А після оголошення результатів виборів 
переможці виборчої кампанії отримали можливість сформувати не лише 
більшість у парламенті, але і ефективнодіючий і стабільний уряд. Тому 
політична практика висунула вимоги щодо ведення переговорів. Це при-
звело до якісної зміни формату політичної та партійної комунікації. Якщо 
на попередніх етапах (до 2006 року) в політичних партіях домінували вну-
трішньопартійна комунікація та комунікація з виборцями, то з 2006 року 
набуває великої ваги ще і міжпартійна комунікація, одночасно суттєвих 
змін зазнає внутрішньопартійна комунікація. 

При мажоритарній виборчій системі кожен кандидат, що брав участь 
у виборах, детально розробляв власну комунікаційну стратегію, оскільки 
балотування відбувалось в межах одного округу, до якого належали вибор-
ці певної території, а не всієї країни. Відповідно передвиборчі програми 
адаптувались до потреб і очікувань виборців на обмеженій території. 
Ефективним способом комунікації вважались особисті зустрічі з виборця-
ми. Спостерігалась менша «прив’язаність» кандидата до партії. Пріоритет-
ним напрямком комунікації була комунікація партії в особі окремо взятого 
кандидата з виборцями. Подібний формат комунікації спостерігався і при 
змішаній виборчій системі, проте активну роль відігравали регіональні 
і місцеві партійні організації, оскільки частину голосів партія отримувала 
за рахунок окремих кандидатів, а частину – за рахунок партійних списків. 
Відповідно відбувалась кореляція між передвиборними програмами пар-
тійних організацій та кандидатів. Зросла роль внутрішньопартійної кому-
нікації, зокрема, в таких напрямках як «партія – регіональна організація», 
«партія – місцева організація», «партія – кандидат», «кандидат – місцева 
організація», «кандидат – регіональна організація». Доволі поширеним 
було явище персоналізації партій і блоків, тобто ототожнення з партійни-
ми лідерами і керівниками. Пропорційна виборча система змусила партії 
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і блоки переглянути формат їх комунікації. Напрямок «партія – виборець» 
втратив свою пріоритетну роль, особливо у міжвиборчий період. Комуні-
кація з виборцями активізується в період проведення виборчої кампанії, 
коли партія чи блок використовує всі можливі політичні технології (вико-
ристання у передвиборчих програмах актуальних для виборців тем і про-
блем, популізм, маніпулювання громадською думкою, «чорний» піар) для 
отримання максимальної кількості голосів виборців. В той же час більша 
увага приділяється внутрішньопартійній та міжпартійній комунікації, 
оскільки вибори за партійними списками вимагають формування чітко 
виваженої партійної політики на всіх рівнях від національного до місцево-
го, а формування парламентської та урядової більшості вимагає від партій 
вміння вести переговори та іти на компроміси для досягнення поставлених 
цілей і завдань, в основі яких лежать не лише потреби виборців, а й інте-
реси самої партії.

Отже, партійна комунікація – це один з видів політичної комунікації, 
що характеризується всіма її ознаками, що накладаються на особливості 
кожної конкретно взятої партії. А тому вона неодмінно враховує як вну-
трішні особливості партійної організації, так і особливості інших партій, 
що функціонують в даній політичній системі, а також потреби і очікуван-
ня цільової аудиторії, прихильників партії і електорального поля. За часи 
незалежності України політичні партії під впливом законодавчих змін 
неодноразово коригували свої комунікацій стратегії, посилюючи в одних 
випадках комунікацію з виборцями, а в інших внутрішньопартійну та між-
партійну комунікацію.
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SUMMURY

O. Shymanova 

FEATURES OF PARTY COMMUNICATION ARE IN UKRAINE 
IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE

The paper briefly examines basic descriptions of party communication. In-
fluence of organizational structure of parties, party and electoral system on com-
munication strategies of Ukrainian political parties in the period of independen-
ce was analyzed.

Keywords: political communication, party communication, organizational 
structure of party, election system.
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ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто явище політичної відповідальності в контексті демократії. 
Визначено поняття політичної відповідальності, а також проаналізовано 
основні характеристики політичного інституту. Досліджено роль 
інституту політичної відповідальності у суспільно-політичних процесах, 
зокрема в Україні, та у процесі демократизації суспільства загалом. 
Розглянуто основні демократичні процедури відповідальності влади перед 
громадянином. Охарактеризовано можливість громадян, в межах інституту 
політичної відповідальності, бути відповідальними за здійснення свого 
вибору та наділення владою обраних ними представників. З’ясовано 
взаємовплив становлення й розвитку інституту політичної відповідальності 
та демократичних суспільних процесів. 

Ключові слова: політична відповідальність, інститут, демократія.

В сучасній Україні таке поняття як політична відповідальність звучить 
особливо актуально. І це, в першу чергу, зумовлено проблемами розбудови 
української держави, яка з часу своєї двадцятирічної незалежності все ще 
перебуває на шляху становлення демократії. 

Затяжний трансформаційний період в Україні зумовлений рядом 
чинників, серед яких і тривалий колоніальний статус нашої держави, 
відсутність попередньої демократичної практики, хаотичне запозичення 
західних зразків демократичних цінностей, які вповні не прижилися 
у пострадянських умовах в Україні. 

Декларуючи своє державне правління як демократичне, Україна 
на різних етапах своєї незалежної історії показувала неоднакові 
результати у демократичних здобутках. Демократія – це більше, ніж 
форма правління. Це повна зміна у формі людських занять, в управлінні 
собою, у взаємовідносинах з іншими. Це, що дуже важливо, усвідомлена 
відповідальність перед державою та перед іншими громадянами тих 
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політичних діячів, які стоять біля витоків державно-управлінської 
діяльності, результати якої мають значний вплив на подальший розвиток 
демократичних інститутів й демократизації суспільства в цілому. 

Незважаючи на те, що новий етап української історії та політичної 
практики в Україні, який настав у 2010 році з президентством Віктора 
Януковича, небезпідставно вважають періодом згортання демократичних 
свобод в Україні (порівняно із попереднім періодом президентства 
Віктора Ющенка, коли демократизація українського суспільства в Україні 
досягла свого чи не найвищого рівня), беззаперечним залишається факт 
становлення, розвитку та утвердження громадянського суспільства 
в Україні, а з ним і початок процесу становлення інституту політичної 
відповідальності.

Роль інституту політичної відповідальності у суспільно-політичних 
процесах загалом і в Україні зокрема, є особливою, а можливі досягнення 
– безапеляційними. Розвиток численних громадсько-політичних 
організацій, спілок, рухів, свідчить про те, що своєю активною діяльністю 
вони здатні вступити не лише в діалог з владою на взаємовигідних умовах, 
але й домогтися від влади відповідальності за свої вчинки чи результати 
можливої бездіяльності. 

Наслідком настання політичної відповідальності є громадський 
осуд, негативна суспільна оцінка обраного політичного курсу, вимога 
з боку громадськості позбавити політичного діяча владних повноважень, 
позиція електорату, за якою певна політична сила чи політичний лідер не 
переобираються на повторний термін до органів державного управління. 

Політична відповідальність є необхідним елементом демократичного 
правління, її роль зростає у процесі демократизації суспільства, який 
відбувається на усіх інституційних рівнях. Демократію, таким чином, 
можна визначити як політичну організацію влади, за якої забезпечується 
рівна участь громадян в державно-політичному житті своєї держави, 
зокрема в управлінській діяльності. Існує виборність основних органів 
держави, шляхом вільного, рівного, прямого голосування. Функціонування 
суб’єктів політичної системи суспільства відбувається на правових 
підставах і є обмежене законодавчо. Відбувається забезпечення прав 
і свобод людини. 

Демократія є формою правління, при якій усі громадяни не лише беруть 
участь в управлінні державою, але й переймають на себе відповідальність 
перед суспільством або безпосередньо, або через своїх вільно обираних 
представників, що у більшій мірі є відповідальними у своїй діяльності, 
оскільки наділені владними повноваженнями. Відтак, інститут політичної 
відповідальності, в умовах демократизації суспільства набуває особливої 
ваги. 
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„Власне, що таке демократія?” – запитує у своїй праці А. Сен і тут же 
відповідає: „Не слід ототожнювати демократію з урядуванням більшості. 
Демократія складається з низки важливих вимог, зокрема виборчого 
права і поваги до результатів голосування, але, крім того, вимагає 
й захисту свобод, поваги до законних прав і гарантії вільного обговорення 
й безцензурного поширення нових і чесних коментарів. Навіть вибори 
можуть бути вкрай недосконалими, якщо відбуваються так, що різні 
сторони не мають адекватної можливості висувати свої аргументи 
або електорат не має свободи дізнатися новини й розглядати погляди 
конкурентів, які змагаються між собою. Демократія – вимоглива система, 
а не просто взята окремо якась механічна умова (скажімо, врядування 
більшості)” [9, с. 126]. 

Як бачимо, демократія є сукупністю принципів і практичних заходів, 
що захищають свободу людини. Демократія заснована на принципах 
волевиявлення більшості у поєднанні з правами особи і меншин. Усі 
держави з демократичною формою правління, поважаючи волю більшості, 
одночасно захищають основні права окремих людей і груп, що становлять 
меншість. Однак, як бачимо, не лише в цьому є її основоположна ідея. 
Демократія – це своєрідна інституціалізація свободи. 

Ряд дослідників часто нерозривно пов’язують свободу і відповідальність. 
Приміром, А. Оріховський стверджує, що ”відповідальність як система 
взаємних вимог найтісніше переплетена зі свободою суб’єкта. Питання 
співвідношення свободи і відповідальності є кардинальними в системі 
соціальної регуляції. Одним з найважливіших критеріїв відповідальності 
– це міра реалізації своєї свободи суб’єктом” [6, с. 5]. 

Політичну відповідальність можна визначити як усвідомлення необ-
хідності суб’єктом політики (політичним діячем чи політичним органом), 
що наділені владними повноваженнями, скласти свій владний мандат, 
у зв’язку із невиправданим кредитом довіри, отриманим від громадян. Це 
відмова від політичних повноважень та відповідних політичних преферен-
цій, або самостійно, визнавши свою помилку чи політичний промах, або на 
вимогу громадськості, в результаті недотримання політиком (політичною 
силою) взятих на себе обов’язків та не виправдання суспільних очікувань, 
нехтування довірою населення, провадження відмінного від декларовано-
го перед громадянами політичного курсу, вибір такої моделі політичної 
поведінки, що суперечить потребам та інтересам суспільства і держави. 

На прикладі державних діячів розвинутих країн Центральної та Східної 
Європи можна спостерігати часті випадки, коли публічні люди: політики, 
вищі державні чиновники, урядовці, складають свої повноваження, тим 
самим, беручи на себе політичну відповідальність, у відповідь на активну 
протестну позицію та вимогу громадськості. Це є свідченням становлення 
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інституту політичної відповідальності, який набуває свого розвитку в умо-
вах демократизації суспільства. 

Дослідник І. Черленяк звертає увагу, що „політична відповідальність 
виникає як ознака владно-управлінських стосунків, саме в демократичних 
державах” [10, с. 11]. 

В цьому ж контексті варто звернутися до праці А. Романюка, в якій 
автор наголошує, що „значення політичних інститутів суттєво зростає, 
коли ми маємо справу зі стабільними демократичними суспільствами, де 
політичний процес характеризується регулярністю та повторюваністю, 
внаслідок чого самі інститути набувають значного розвитку” [7]. 

Процес демократизації передбачає зміну старих політичних інститутів 
і зародження нових, з урахуванням демократичних принципів та 
механізмів. Інститут політичної відповідальності, як уже зазначалося, 
є характерним для демократичних держав. Механізми настання і реалізації 
політичної відповідальності ґрунтуються на демократичних принципах 
і супроводжуються демократичними процедурами. 

Варто погодитись із твердженням С. Мусієнка, що „політична 
відповідальність – складана, нерівноважна, динамічна система великої 
кількості змінних – типів поведінки, традицій, звичаїв та зразків 
поведінки, – така, що рухається у відповідності зі своїми внутрішніми 
закономірностями. Це вид соціально-емоційної реакції суб’єктів 
політичного процесу у зв’язку з обов’язками в теперішньому, а також 
стосовно до минулого та майбутнього, що регулюються політичними 
механізмами”. [4, с. 222–223]. В міру набуття політичними механізмами 
демократичних ознак і характеристик, набуватиме відповідних 
інституційних ознак політична відповідальність. 

У своїй монографії А. Романюк вказує, що „поняття політичного 
інституту переважно пов’язане з формальними принципами, внутрішньою 
структурою, суспільними функціями та позиціюванням стосовно інших 
інститутів”, а далі продовжує, цитуючи зарубіжних авторів: „Г. Ланзара 
визначив, що „поява політичного інституту є результатом певного процесу, 
в ході якого формується певна структура, системи залежності, зразки 
поведінки, а також чинники стабілізації та легітимації функціонування 
цього інституту у межах ширшого суспільного контексту... Роберт Д. 
Пантам наголосив, що вивчення діяльності інститутів передбачає аналіз 
дії цих організацій у їхньому різноманітному, соціальному, економічному 
та політичному середовищі, оскільки, їх практичну діяльність формує 
соціальне середовище, в якому вони діють... ” [8, с. 22–23]. 

Відтак, інституційний аспект політичної відповідальності полягає 
у розгляді та дослідженні вказаного явища, як такого, що має певні 
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усталені складові частини своєї специфічної, унікальної, закріпленої 
політичною практикою внутрішньої організаційної будови, а також 
зовнішніх взаємозв’язків з відповідними органами, політичними 
інститутами та механізмами, що діють у відповідній політичній системі, 
зокрема, в демократичній. Процес інституціалізації явища політичної 
відповідальності означає його усталення, визнання, перетворення 
у постійну практику, періодичне повторення цього факту політичного 
життя. 

Особливість інституту політичної відповідальності в умовах 
демократизації суспільства полягає в тому, що він здатен реалізувати 
політичну волю народу та суверенні права громадян і одночасно налагодити 
ефективну діяльність державних органів, відновити роботу владних 
механізмів у суспільстві, стимулювати і водночас стабілізувати розвиток 
цілої політичної системи. Тим самим, політичну відповідальність можна 
назвати одним з провідних демократичних політичних інститутів, що 
у сучасному демократичному процесі виконує багатоаспектну роль, 
зокрема, актуалізуючи потреби сьогодення, здійснює відбір дієздатних 
політичних сил, оновлює склад політичної еліти, а також владне наповнення 
державних інститутів через відкриті, всезагальні, на альтернативній основі 
змагання за владу. 

За визначенням Н. Армаш: „Інститут відповідальності є одним із 
головних елементів усієї системи стримувань і противаг. При цьому 
необхідно використовувати як юридичні, так і соціальні засоби впливу” [1]. 

Г. Малкіна зазначає, що „політична відповідальність є необхідною 
складовою демократичного державного правління, взаємовідносин народу 
і влади, громадянського суспільства і держави… Основним інституціо-
нальним засобом реалізації політичної відповідальності держави перед 
громадянським суспільством є вибори і референдум” [2]. 

Вибори, якщо вони проводяться з урахуванням усіх демократичних 
правил і процедур, справді можуть стати засобом реалізації політичної 
відповідальності. Позаяк, повторне балотування президента на наступний 
термін, чи політичної партії, що була при владі, і не переобрання цих 
владних суб’єктів, означає настання щодо них політичної відповідальності. 
Те ж саме у випадку з референдумом, на якому громадяни можуть 
не підтримати питання, ставку на яке робила чинна політична влада. 
Звідси стає зрозуміло, що в умовах демократизації суспільства, інститут 
політичної відповідальності набуває своїх ключових характеристик 
і здатен самостійно утверджуватися й одночасно забезпечувати стабільність 
демократії.

Що ж стосується українських реалій, то як слушно зауважує дослідниця 
у сфері демократії та громадянського суспільства В. Ясинська: „Наша 
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країна не дуже багата демократичними традиціями. По суті, протягом 
всього періоду радянського тоталітаризму в Україні не розвивалися 
елементи особистих свобод і правової держави, демократичної свідомості 
суспільства та особистості. На сьогоднішньому етапі важливо не 
прискорювати штучними засобами процес демократизації суспільного 
життя, проте не варто і гальмувати його схожими методами. Демократія має 
визрівати на національному ґрунті поступово і послідовно, її межі повинні 
бути обумовлені логікою розвитку посткомуністичного суспільства, його 
трансформацією” [11, с. 62]. 

Основна проблема становлення інститут політичної відповідальності 
в Україні пов’язана із суб’єктивним характером політичної відповідальності. 
Відповідно самі політичні діячі, представники політичних сил, 
органів державної влади, представники владної вертикалі, отримавши 
в демократичний спосіб політичну владу, чи здобувши можливість впливати 
на неї, дуже часто забувають про свої прямі обов’язки, основні з яких 
полягають в служінні державі та народу. Рівно ж як і забувають про свої 
політичні обіцянки, озвучені в розпал передвиборчої агітації, оптимістичні 
запевнення, які виголошувалися перед виборами і навіть після досягнення 
бажаного результату. Тоді залишаються невиконаними яскраві пункти 
політичної програми, а народні представники починають діяти у своїх 
особистих інтересах. Пік їхньої владної активності часто зводиться до 
лобіювання інтересів приватних осіб, зазвичай тих, хто в матеріальний чи 
в якийсь інший спосіб допоміг їм здобути політичну владу.

Якщо у ряді країн Центральної та Східної Європи усталилася традиція 
публічних осіб, що задіяні у сфері політики на усіх рінях влади, відповідати 
перед громадянами за свої промахи у політико-владній діяльності, то 
в Україні, найчастіше така відповідальність не настає, по-перше, в силу, як 
уже зазначалося, того ж таки суб’єктивного (або ж особистісного) фактору, 
за яким політичні діячі переконані у своїй правоті і на виклики та негативні 
оцінки громадськості виправдовуються політичною доцільністю. По-друге, 
через затяжні процеси демократизації українського суспільства. Відтак 
досконалого рівня розвитку не може досягти й громадянське суспільство 
– перша й необхідна ланка на шляху реалізації політичної відповідальності 
та у процесі її становлення як політичного інституту. 

На взаємозалежність громадянської активності, розвитку 
громадянського суспільства, громадської думки як чинників реалізації 
політичної відповідальності та становлення й розвитку власне інституту 
політичної відповідальності вказує також Т. Неприцька: „Важливою 
реальною умовою для створення основ конструювання цілісного механізму 
політичної відповідальності як політичної цінності між політичною 
елітою і українським суспільством є: висока активність громадськості; 
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велика залежність нової правлячої політичної еліти від громадянського 
суспільства, якому ця еліта зобов’язана перемогою; глобальні світові 
зміни, що створюють шанс стати людині і метою, і визначальним чинником 
водночас; форма публічних звітів новою владою; особлива прихильність 
вищих посадових осіб (Президента України, Прем’єр-міністра тощо) 
до морально-етичних критеріїв політичної діяльності та намагання їм 
слідувати у виконанні своїх повноважень” [5]. 

Дослідниця також наголошує на зворотному зв’язку цих умов: „тільки 
розвиток реальних форм політичної відповідальності може забезпечити 
достатній для розвитку суспільства рівень активності громадськості та 
політичних структур” [Там само]. 

Про необхідну роль громадськості у становленні інституту політичної 
відповідальності говорить у своїй праці дослідник В. Мішин. Автор 
стверджує, що в основі механізму відповідальної влади лежить три 
ключові елементи. „Перший – це програма розвитку країни, другий 
– керівник правління, який взяв на себе відповідальність за її виконання, 
третій – це народ. Безпосередньо перед народом виставляють свої варіанти 
програми перетворення її розробники – кандидати у майбутні керівники. 
Народ вибирає одну із них, погоджуючись тим самим вкласти свої сили у її 
існування, а при невдачі власним благополуччям заплатити за помилковий 
вибір. Така схема повинна застосовуватися послідовно згори до низу для 
держави в цілому, для його регіональних і місцевих структур влади. Вона 
повинна охоплювати і галузеві структури управління” [3]. Таким чином, 
можемо спостерігати взаємну відповідальність як політичних діячів 
перед народом, так і відповідальність народу певонї країни за свій вибір. 
І в цьому автор, на нашу думку, має слушність.

Справді, в умовах демократизації суспільства не варто забувати про 
відповідальність самого суспільства перед державою, а також перед тими 
політичними діячами, представниками політичних сил, політичними 
лідерами та/чи майбутніми державними управлінцями, яких суспільство 
наділило кредитом довіри та владним мандатом, обравши їх до органів 
державної влади відповідного рівня. 

Населення демократичної держави відчуває на собі процес та результати 
владної діяльності того політичного суб’єкта (чи то особа, чи група 
осіб), якого вони обрали. Отже, громадяни, які користуються виборчим 
правом і складають політичний електорат відповідної політичної сили, чи 
політичного лідера є відповідальними за наслідки свого волевиявлення, 
а, відтак, за майбутні результати діяльності політичної влади, яку для себе 
обрали. 

Інститут політичної відповідальності є дуже важливим в умовах 
демократизації суспільства. По-перше, становлення і розвиток 
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політичного інституту вказує на існування і закріплення в політичному 
житті суспільства сукупності норм, правил, звичаїв, моделей поведінки, 
що усталилися як повторювана практика і мають місце у демократичній 
політичній площині. По-друге, інститут політичної відповідальності здатен 
реально функціонувати за посередництвом демократичних механізмів, 
а чинниками його реалізації є такі демократичні практики як вибори, 
референдум, активна політична та громадська позиція населення держави, 
розвинуте громадянське суспільство та функціональна громадська думка. 
По-третє, інститут політичної відповідальності в умовах демократизації 
суспільства зазнає помітного впливу з боку політичних інститутів, які 
утворюються та набувають авторитету таких, що одночасно сприяють 
становленню демократії, а також здатен самостійно впливати на 
розвиток демократичних політичних інститутів і сприяти демократичним 
суспільним перетворенням та демократизації суспільства в цілому. 
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THE INSTITUTE OF POLITIKAL RESPONSIBILITI IN 
THE CONDITION OF SOCIETY’S DEMOCRATIZATION

The article deals with the phenomenon of political responsibility in the con-
text of democracy. The concept of political responsibility is defined and also the 
main characteristics of political institute are studied. The role of the institute of 
political responsibility in social and political processes is investigated particu-
larly in Ukraine and in the process of democratization in general. The main de-
mocratic procedures of authority’s responsibility towards citizens are conside-
red. The possibility of citizens to be responsible for making a choice and endo-
wing the elected representatives with power in the institute of political respon-
sibility is described. The interplay of formation and development of the institute 
of political responsibility and the democratic social processes are explained.

Key words: political responsibility, institute, democracy.
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Lubomyra Mandziy

Cechy regionalne rządzącej ukraińskiej 
elity politycznej

Dla dynamicznego rozwoju jakiegokolwiek społeczeństwa niezwykle 
ważne znaczenie ma kształtowanie samowystarczalnej, wewnętrznie zróżnico-
wanej i czynnej elity politycznej. Analiza elity politycznej, scharakteryzowa-
nie jej szczególnych cech pozwalają na poczynienie pewnych prognoz na temat 
przyszłego rozwoju Ukrainy.

Spośród elity politycznej wyodrębnić możemy najbardziej wpływową 
grupę osób, zajmującą wysokie stanowiska i pozycje w instytucjach politycz-
nych, wywierającą decydujący wpływ na podejmowanie decyzji państwowo-
politycznych – czyli elitę rządzącą.

Do elity rządzącej zgodnie ze statusem należą prezydent, kierownictwo se-
kretariatu Prezydenta, premier, członkowie rządu, szef władzy ustawodawczej, 
posłowie, szefowie misji dyplomatycznych za granicą, wyższe dowództwo woj-
skowe, liderzy wpływowych partii politycznych.

Rola i znaczenie rządu są nadzwyczajnie ważne. To właśnie on jest efektem 
i odzwierciedleniem tych skomplikowanych procesów społeczno-politycznych, 
które zachodzą w społeczeństwie. Naszej analizie poddaliśmy rządzącą elitę 
należącą do wykonawczej gałęzi władzy. Istnieje ku temu kilka powodów. Mię-
dzy innymi, rząd jest pewnym idealnym modelem elitarnej grupy, jej cech, cha-
rakterystyk. Podobna elitarna grupa umożliwia opracowanie najbardziej pełnych 
danych biografii członków rządu. Ramy czasowe naszych badań ograniczo-
ne są do działalności rządów podczas drugiej kadencji Prezydenta L. Kuczmy: 
Rządy na czele z Premierem W. Juszczenką, A. Kinachem, W. Janukowiczem, 
oraz rządy za czasów Prezydenta W. Juszczenki: Rządy na czele z Premierem 
J. Tymoszenko, J. Jechanurowym, W. Janukowiczem, J. Tymoszenko. 

Należy zaznaczyć, że rządy formowane były w różny sposób. Konstytucja 
Ukrainy (rok 1996) przewidywała, że Premier Ukrainy mianowany jest przez 
Prezydenta Ukrainy według uzgodnienia z Radą Najwyższą Ukrainy. Skład 
Rządu formowany jest przez Prezydenta Ukrainy na wniosek Premiera. W ten 
sposób, Konstytucja Ukrainy nie udzielała parlamentowi pełnomocnictw w za-
kresie formowania składu osobowego Gabinetu Ministrów. 

8 grudnia 2004 roku Rada Najwyższa przyjęła Ustawę Ukrainy „O wnie-
sieniu zmian do Konstytucji Ukrainy”, która nabrała mocy z dniem 1 stycz-
nia 2006 roku. W efekcie zostały inaczej rozdzielone upoważnienia Prezydenta 
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Ukrainy, Parlamentu oraz rządu w dziedzinie władzy wykonawczej, a zwłasz-
cza w kwestii formowania składu Gabinetu Ministrów. Wnioski w sprawie 
kandydatów na stanowiska członków rządu składa Prezydentowi Ukrainy oraz 
Premierowi koalicja frakcji poselskich w Radzie Najwyższej.

Rząd WIKTORA JUSZCZENKI (grudzień 1999 – maj 2001)
W rządzie W. Juszczenki byli politycy rodem z: obwodu Dniepropietrow-

skiego – 3, obwodu Żytomierskiego – 2, obwodu Zakarpackiego – 1, obwodu 
Zaporoskiego – 1, obwodu Kijowskiego – 1, obwodu Kirowogradzkiego – 1, 
obwodu Lwowskiego – 3, obwodu Rówieńskiego – 1, obwodu Sumskiego – 2, 
obwodu Chmielnickiego – 1, Rosji – 2, Kazachstanu – 1, Mołdowy – 1. 

Przedstawiciele regionów centralnych – 9, południowych – 1, zachodnich – 6. 
Członkowie rządu W. Juszczenki zdobywali wykształcenie wyższe na wyż-

szych uczelniach: Kijowa – 7, Dniepropietrowska – 4, Lwowa – 3, Charkowa 
– 2, Тarnopola – 1, w Rosji – 2.

Premierem Ukrainy został mianowany Wiktor Juszczenko, ówczesny Pre-
zes Banku Narodowego Ukrainy, który czynił próby sformowania rządu podob-
nie myślących reformatorów, aby móc dokończyć rozpoczęte przez siebie prze-
kształcenia w gospodarce oraz innych dziedzinach. Zarekomendował siebie 
jako ukraińskiego patriotę, korzystał z autorytetu reformatora, niepowiązanego 
z żadnymi grupami regionalnymi lub klanami oligarchicznymi. 

W czasie premierostwa W. Juszczenki w życiu gospodarczym kraju zaszły 
ważne zmiany: (od początku roku 2000 obserwowany jest wzrost gospodarczy). 
Motywem przewodnim działalności rządu w roku 2001 jest pogłębienie reform 
strukturalnych, prowadzenie na podstawie tego przejrzystej polityki gospodar-
czej i społecznej, zapewnienie podniesienia standardów socjalnych. Ważnym 
krokiem rządu stały się reformy systemu edukacji.

Rząd Juszczenki w okresie swojej działalności poddawany był znaczącej 
presji ze strony różnych sił politycznych oraz grup finansowo-przemysłowych. 
Charakterystycznym tego przykładem jest los Ministra zespołu paliwowo-ener-
getycznego J. Tymoszenko, która walczyła o reformy w energetyce, promowała 
zasadę otwartości na rynku energetycznym, starała się zrobić porządek z płatno-
ściami za otrzymane nośniki energii, dążyła do wyprowadzenia gospodarki ener-
getycznej z szarej strefy. Jednakże jej działalność poddawana była stałej krytyce 
i ostatecznie została usunięta, i przeciw niej wytoczono sprawę sądową. 

Ogólnie mówiąc, zmiany działalności rządu, a zwłaszcza promowanie 
zasad otwartoścci w życiu gospodarczym możemy powiązać z systemem warto-
ści przedstawicieli rządu, będących głównie reprezentantami zachodniej i cen-
tralnej Ukrainy. 
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Rząd ANATOLIJA KINACHA (maj 2001 – listopad 2002)
W rządzie A. Kinacha byli reprezentanci pochodzący z: obwodu Dniepro-

pietrowskiego – 2, obwodu Zakarpackiego – 1, obwodu Zaporoskiego – 1, 
Kijowa – 6, obwodu Lwowskiego – 2, obwodu Mikołajowskiego – 1, obwodu 
Połtawskiego – 1, obwodu Sumskiego – 1, obwodu Chersońskiego – 1, obwodu 
Chmielnickiego – 1, Rosji – 2, Мołdowy – 1. 

Przedstawiciele regionów centralnych – 10, południowych – 3, zachodnich 
– 4. 

Członkowie rządu A. Kinacha zdobywali wykształcenie wyższe: w Kijo-
wie – 8, we Lwowie – 3, w Dniepropietrowsku – 3, w Charkowie – 3, w Ode-
ssie – 1, w Rosjj – 1. 

Wybór kandydatury Premiera Anatolija Kinacha uwarunkowało jego znacz-
ne doświadczenie pracy w dziedzinie władzy wykonawczej oraz jego cechy 
osobiste. Co prawda, premier nie odziedziczył pustego Gabinetu Ministrów, 
gdyż dwie trzecie ministrów zachowało swoje stanowiska z poprzedniego 
rządu W. Juszczenki. 

Wsrod priorytetów działalności Gabinetu Ministrów możemy wymienić 
podniesienie poziomu życia ludności, wzmocnienie roli regionów, oraz wzmoc-
nienie praworządności i porządku prawnego. W polityce zagranicznej gospo-
darczej zadania rządu sprowadzone były w pierwszej kolejności, do zbliżenia 
Ukrainy z Europą oraz rozwoju stosunków z krajami WNP, a więc, działalność 
tego rządu kierowana była działalnością polityków z centralnej, południowej 
i zachodniej Ukrainy, dwie trzecie których zachowało swoje stanowiska z po-
przedniego rządu.

Rząd WIKTORA JANUKOWICZA (listopad 2002 – styczeń 2005)
W pierwszym rządzie W. Janukowicza byli politycy z obwodu Dniepro-

pietrowskiego – 1, Donieckiego – 3, Żytomierskiego – 4, Zaporoskiego – 2, 
Kijowa – 3, obwodu Sumskiego – 1, obwodu Chersońskiego – 1, obwodu 
Chmielnickiego – 1, Rosji – 4, Kazachstanu – 1. 

Przedstawiciele regionów centralnych – 9, wschodnich – 3, południowych 
– 3, zachodnich – 1. 

Członkowie Gabinetu Ministrów zdobywali wykształcenie wyższe na wyż-
szych uczelniach: Kijowa – 7, Rosji – 4, Doniecka – 2, Dniepropietrowska – 2, 
Charkowa – 2, Оdessy – 1, Żytomierza – 1, Czerniowiec – 1. 

W listopadzie 2002 roku Prezydent L. Kuczma zaproponował jako kan-
dydata na stanowisko Premiera Wiktora Janukowicza z dwóch powodów: 
po pierwsze, konieczne było zaspokojenie roszczeń Donbasu, przedstawiciele 
którego pragnęli objęcia stanowisk państwowych jako rekompensaty za swoje 
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wysiłki podczas wyborów do Rady Najwyższej 31 marca 2002 roku; po drugie, 
samemu L. Kuczmie potrzebne było ponowne stworzenie konkurencji pomię-
dzy najwyższymi organami władzy – w ten sposób mógłby skierować energię 
podstawowych ugrupowań politycznych na konflikty pomiędzy nimi, sam zaś 
„podnieść się” ponad podziałami. 

W czasach działalności rządu W. Janukowicza zaobserwowano wzrost 
gospodarczy w regionach wschodnich, istotnym argumentem działalności rzą-
du stała się prorosyjska polityka gospodarcza i kulturalna. Zdaniem ekspertów, 
powołanie tego rządu było przejawem otwartej rusyfikacji władzy państwowej 
Prezydenta L. Kuczmy. Z Doniecka do polityki kijowskiej W. Janukowicz prze-
niósł swój „firmowy”, twardy styl rządzenia. 

Był to pierwszy rząd, do składu którego wchodzili przedstawiciele Ukra-
iny Wschodniej, odzwierciedleniem czego stała się prorosyjska orientacja tego 
Gabinetu Ministrów. 

Rząd JULII TYMOSZENKO (luty 2005 – wrzesień 2005)
W pierwszym rządzie J. Tymoszenko byli politycy pochodzący z: obwodu 

Winnickiego – 2, obwodu Dniepropietrowskiego – 2, obwodu Żytomierskiego 
– 2, obwodu Zakarpackiego – 1, Kijowa – 4, obwodu Kirowogradzkiego – 1, 
obwodu Odeskiego – 1, obwodu Rówieńskiego – 2, obwodu Tarnopolskiego 
– 1, obwodu Czerkaskiego – 2, obwodu Czernigowskiego – 1, Mołdowy – 1, 
Rosji – 1, Gruzji – 1, USA – 1. 

Pzedstawiciele Ukrainy Centralnej – 14, Południowej – 1, Zachodniej – 4. 
Członkowie rządu zdobywali wykształcenie wyższe w: Kijowie – 11, 

Lwowie – 3, Dniepropietrowsku – 2, Użhorodzie – 1, Оdessie – 1, Żytomierzu 
– 1, Ługańsku – 1, poza granicami Ukrainy – 4. 

Już pierwszy rząd „pomarańczowy”, utworzony po zwycięstwie Wiktora 
Juszczenki w wyborach prezydenckich, posiadał program uwzględniający 
pozycje prezydenta oraz Premier Julii Tymoszenko. Współpraca międzynarodo-
wa rządu stała się ważnym instrumentem wsparcia wewnętrznych reform poli-
tycznych oraz gospodarczych. Podstawowym celem działalności rządu stała się 
obrona interesów narodowych Ukrainy oraz obrona praw Ukraińców za grani-
cą. Integracja europejska stała się priorytetem międzynarodowej działalności 
Rządu. 

Należy zaznaczyć, że pierwszy rząd J. Tymoszenko składał się z absolut-
nie nowych ludzi. Jak wypowiedział się Prezydent W. Juszczenko, „w organach 
władzy zmieniło się wiele twarzy, ale twarz samej władzy pozostała prawie 
niezmieniona”[1]. Tak naprawdę, zmiany te nie doprowadziły do usprawnie-
nia funkcjonowania elity rządzącej, lecz przeciwnie, spotęgowały zamieszanie 
i chaos z społeczeństwie. 
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Pierwszy rząd J. Tymoszenko ponownie wykluczył przedstawicieli Ukrainy 
Wschodniej z gabinetów rządowych, co posłużyło wzmocnieniu europejskiego 
kierunku rozwoju polityki Ukrainy. Zmieniły się schematy gospodarcze regulo-
wania działalności przedsiębiorstw w celu zachowania równości regionów.

Rząd JURIJA JECHANUROWA (wrzesień 2005 – sierpień 2006)
W rządzie J. Jechanurowa byli ministrzy rodem z: obwodu Dniepropie-

trowskiego – 1, obwodu Żytomierzskiego – 3, obwodu Zakarpackiego – 2, 
Kijowa – 5, obwodu Kirowogradzkiego – 1, obwodu Lwowskiego – 1, obwodu 
Odeskiego – 2, obwodu Rówieńskiego – 1, obwodu Tarnopolskiego – 1, obwo-
du Czerkaskiego – 2, obwodu Czarniowieckiego – 1, obwodu Czernigowskie-
go – 1, Rosji – 3. 

Przedstawiciele Ukrainy Centralnej – 13, Południowej – 2, Zachodniej – 6. 
Członkowie rządu zdobywali wykształcenie wyższe w: Kijowie – 12, Lwo-

wie – 5, Оdessie – 2, Dniepropietrowsku – 1, Czerniowcach – 1, Żytomierzu 
– 1, Ługańsku – 1, Charkowie – 1, Moskwie – 1.

Priorytetami działalności rządu J. Jechanurowa stały się zapewnienie stabil-
ności gospodarczej, stworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego dla rozwo-
ju prywatnej inicjatywy, wdrożenie innowacyjnych technologii. Rząd Ukrainy 
ukierunkowany jest na konstruktywną współpracę z partnerami z Zachodu. Naj-
większe osiągnięcie Gabinetu Ministrów J. Jechanurowa to rezygnacja z «ręcz-
nego» zarządzania gospodarką. Еksperci nazywają metody działalności rządu 
Jechanurowa liberalnymi. Zdaniem prezydenta Centrum rozwoju gospodar-
czego Aleksandra Paschawera: rząd ten był bardzo umiarkowany, jego zadanie 
polegało na wyciszeniu burzliwych emocji dookoła poprzedniego, „pasjonarne-
go” i populistycznego rządu. Premier zajmował się swoimi sprawami, nie wda-
jąc się w ostrą retorykę polityczną [2].

Na arenie polityki zagranicznej zaobserwowano ożywienie współpracy 
z Unią Europejską w różnych dziedzinach, w tym kosmicznej i edukacyjnej. 
W roku 2005 Ukraina przyłączyła się do procesu Bolońskiego. W tym okresie 
istotnie wzrosła rola społecznych (nierządowych) organizacji w zapewnieniu 
uczciwych i przejrzystych wyborów, realizacji programów społecznych, wzmoc-
nił się wpływ opinii publicznej na rozwiązywanie problemów społecznych. 

Zachowanie przy władzy przedstawicieli regionów centralnych, południo-
wych i zachodnich spowodowało wykorzystanie liberalnych metod rządzenia, 
zmianę retoryki politycznej, a także dołączenie społeczności do rządzenia pań-
stwem, zmiany w polityce oświatowej.
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Rząd WIKTORA JANUKOWICZA (sierpień 2006 – grudzień 2007)
W rządzie W. Janukowicza byli politycy rodem z: obwodu Dniepropietrowskie-

go – 2, Donieckiego – 8, Żytomierskiego – 1, Zakarpackiego – 1, Zaporoskiego – 1, 
z Kijowa – 3, z obwodu Kirowogradzkiego – 1, Odeskiego – 1, Charkowskiego – 2, 
Chersońskiego – 1, Chmielnickiego – 1, Czerkaskiego – 2, Czarniowieckiego – 1, 
Czernigowskiego – 1, z Rosji – 1, z Моłdowy – 1. 

Przedstawiciele regionów centralnych – 10, wschodnich – 10, południo-
wych – 3, zachodnich – 3. 

Członkowie rządu zdobywali wyższe wykształcenie w Kijowie – 7, Doniecku 
– 6, Charkowie – 3, Odessie – 2, Czarniowcach – 2, Użhorodzie – 1, Dniepropie-
trowsku – 1, Czernigowie – 1, Rosji – 4. 

System władzy państwowej w tej konfiguracji, która powstała po stworzeniu 
w Parlamencie koalicji Antykryzysowej, mianowaniu W. Janukowicza na Premiera 
i formowaniu nowego Gabinetu Ministrów od samego początku wydawał się dość 
chwiejny. Politykę kadrową Premiera charakteryzuje szereg szczególnych cech, 
a mianowicie: skład rządu podobny jest do składu rządu z czasów, gdy W. Januko-
wicz po raz pierwszy obejmował stanowisko Premiera; doszli do władzy przedsta-
wiciele lub lobbiści potężnych kręgów finansowo-przemysłowych; do składu rządu 
weszli faktycznie wszyscy przedstawiciele sił politycznych, które weszły do skła-
du parlamentu, oprócz Bloku Julii Tymoszenko, który od razu zadeklarował swo-
ją opozycyjność.

Kilka uwag na temat składu osobowego Gabinetu Ministrów Ukrainy. Partia 
regionów wzięła pod swoją kontrolę cały blok gospodarczy, paliwowo-energetycz-
ny oraz regionalny. Dzięki temu, że region Doniecki jest szeroko reprezentowany 
w rządzie, może on liczyć na pewne preferencje. „W czasie, gdy Janukowicz obej-
mował stanowisko Premiera, do obwodu Donieckiego wpłynęły znaczne inwe-
stycje. Таk będzie również tym razem, a poprawienie sytuacji w regionie zaowocuje 
poprawieniem sytuacji w całej Ukrainie”, – zaznaczał doniecki politolog Kyryło 
Czerkaszyn [3]. 

Na przełomie października i listopada 2006 roku służba socjologiczna 
Centrum im. Razumkowa przeprowadzała ankietę, poświęconą ocenie przez oby-
wateli działalności władzy. Obywatele Ukrainy nie są skłonni sądzić, że rząd bę-
dzie bronić przede wszystkim ich interesów: tylko 13,5% ankietowanych uważa, 
że nowy Rząd „w znacznej mierze” będzie bronił interesów zwykłych obywateli; 
20,3% − іnteresów całego kraju. Natomiast 45,0% jest zdania, że „w znacznej mie-
rze” będzie on bronił interesów obwodu Donieckiego, 38,8% – dużego ukraińskie-
go kapitału, 29,5% − kapitału rosyjskiego, 29,5% − szarej strefy biznesu [4].

Problem polega na różnicy w widzeniu kierunku w polityce zagranicz-
nej pomiędzy rządem, a Prezydentem Ukrainy. Charakterystycznym dla poli-
tyki zagranicznej stało się zniesienie komitetu rządowego do spraw integracji 
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europejskiej. Bez względu na to, że szefem MSZ jest protegowany Prezyden-
ta, jego prozachodni kierunek polityczny przeciwstawiany jest kierunkowi 
W. Janukowicza. Na przykład, występując w Brukseli premier bez wahań 
oświadcza, że Ukraina nie jest gotowa do wstąpienia do NATO. Partia regionów 
tradycyjnie występuje przeciwko wstąpieniu do NATO, jest za statusem neu-
tralnym, oraz, de facto, za umiarkowanym izolacjonizmem ciążącym w stronę 
Rosji. W stosunkach z Rosją obserwowana jest wyraźna tendencja do zbliżenia. 

W drugiej połowie 2006 roku zaobserwowano szereg negatywnych tendencji 
w dziedzinie zapewnienia wolności słowa, w tym fakty wznowienia cenzury 
w środkach przekazu masowego, przeszkadzania dziennikarzom w pełnieniu ich 
obowiązków zawodowych przez wysokopostawionych urzędników, publicznego 
niezadowolenia urzędników z samego faktu krytyki pod swoim adresem. Powrót 
do władzy przedstawicieli Ukrainy Wschodniej świadczy o zmianach w polityce 
zagranicznej Ukrainy, wzmocnieniu stosunków z Rosyjską Federacją oraz odwleka-
nie wstąpienia do NATO. 

Rząd JULII TYMOSZENKO (grudzień 2007 – marzec 2010)
W składzie drugiego rządu J. Tymoszenko byli politycy pochodzący z: obwo-

du Winnickiego – 1; obwodu Dniepropietrowskiego – 2; obwodu Donieckiego – 2; 
obwodu Żytomierzskiego – 1; obwodu Zakarpackiego – 1; obwodu Iwano-Fran-
kowskiego – 2; Kijowa – 2; obwodu Lwowskiego – 2; obwodu Odeskiego – 1; 
obwodu Rówieńskiego – 1; obwodu Tarnopolskiego – 1; obwodu Chmielnickiego 
– 2; obwodu Czerkaskiego – 1; obwodu Czerniowieckiego – 1; obwodu Czernigow-
skiego – 1; Мołdowy – 1; Rosji – 4. 

Przedstawiciele regionów centralnych – 8, wschodnich – 2, południowych 
– 1, zachodnich – 10. 

Członkowie rządu ukończyli studia wyższe na uczelniach: Kijowa – 9; Lwowa 
– 5, Dniepropietrowska – 4; Doniecka – 1; Iwano-Frankowska – 1; Тarnopola – 1; 
obwodu Chmielnickiego – 1; Czerniowiec – 1; Rosji – 2. 

Działalność rządu Tymoszenko jest dość niejednoznaczna, zwłaszcza w kwestii 
pracy kolegialnej, przede wszystkim dlatego, że rząd został stworzony przez koali-
cje, którą w tym czasie tworzyły Blok Julii Tymoszenko i „Nasza Ukraina”. Poza 
tym, niektórzy ministrowie zostali mianowani na skutek propozycji W. Juszczenki. 
Problem polegał na tym, że każdy bronił interesów tej strony, która go mianowała. 

Działalność drugiego rządu J. Tymoszenko przewidywała, między innymi, 
doskonalenie systemu budżetowego oraz podatkowego w celu wzmocnienia roli 
i statusu instytucji samorządów miejscowych. Pozytywnie oceniana jest działalność 
rządu w dziedzinie polityki zagranicznej. 
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Do pozytywnych zmian możemy także zaliczyć reformę systemu edukacji, 
która umożliwiła istotne ograniczenie korupcji podczas wstępowania na wyższe 
uczelnie. 

Należy zaznaczyć, że wynikaja spory w trójkącie władzy. Ukraina nie posia-
da doświadczenia funkcjonowania instytucji władzy w parlamentarno-prezydenc-
kiej formie rządów. Spowodowało to pewne „tarcia” pomiędzy różnymi gałęziami 
władzy. W związku z rozszerzeniem upoważnień rządu wzrasta znaczenie jego we-
wnętrznej jednolitości, a także poziomu konsolidacji rządu i większości parlamen-
tarnej, i od tych warunków zależy stabilność kraju. 

Według danych Ukraińskiego niepodległego centrum badań politycznych roz-
bieżności regionalne prześledzić można w stosunku do kwestii, które mają „trady-
cyjnie konfrontacyjny potencjał”. Jest to polityka językowa, stosunek do NATO, 
ocena wydarzeń historycznych, stosunki z Unią Europejską, zbliżenie z Federa-
cją Rosyjską. Badania socjologiczne świadczą, że 18,7% (na Południu Ukrainy 
– 26,1%) ankietowanych uważa, że sprzeczności i dysproporcje rozwoju Ukrainy 
Zachodniej i Wschodniej mogą doprowadzić do rozłamu kraju [5].

Należy podkreślić, że w badanym okresie widoczna jest dysproporcja przed-
stawicielstwa regionalnego w elicie rządzącej: przed Janukowiczem w wielkiej po-
lityce nie było przedstawicieli Ukrainy Wschodniej. Jednak rządząca ukraińska 
elita polityczna będzie musiała wspólnie skupić się na projekcie przyszłego rozwo-
ju Ukrainy.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
І РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ: 

ДОСВІД ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто проблему громадянського суспільства у посткомуністичних 
країнах та Україні. Аналізується роль громадянського суспільства в забез-
печенні успіху посткомуністичних трансформацій і становленні демократії. 
Робиться висновок про слабкість посткомуністичного громадянського су-
спільства, що становить загрозу для утвердження повноцінної демократії.

Ключові слова: посткомуністичні країни, громадянське суспільство, 
становлення демократії, авторитарні режими.

Приступаючи до розгляду проблеми, в першу чергу слід наголосити, що 
громадянське суспільство у контексті посткомунізму неминуче пов’язується 
із іншими важливими аспектами – суспільними трансформаціями, станов-
ленням демократії, подоланням тоталітарних та авторитарних наслідків.

Крім того, на сьогодні дослідження посткомуністичного громадянсь-
кого суспільства уже переживає нову хвилю, яка характеризується пере-
осмисленням 20-річного досвіду та окресленням нових перспектив.

У контексті посткомуністичних трансформацій громадянське 
суспільство розглядають з позиції провідної традиції в транзитній теорії, 
яка засадничо відштовхується від дискурсу і методів лібералізації. Лібе-
ралізація в свою чергу трактується транзитологією як низка методів для 
впровадження ринкових економічних відносин, приватизації власності та 
демократизації політичного життя1. Кожен з цих напрямків покликаний 
демонополізувати владу держави і відділити державу від економіки та 
громадянського суспільства:

1  Pickles J., Smith A.. Pickles John and Smith Adrian. Theorizing Transition. The Political Economy 
of Post-Communist Countries. – London and New York: Routledge, 1997. – P.2.
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1) Впровадження ринкових відносин спрямоване на звільнення 
економіки. 

2) Приватизація має на меті ліквідацію державної монополії у сфері 
виробництва, торгівлі і розподілу. 

3) Демократизація і декомунізація спрямована на сприяння появі 
відновленого громадянського суспільства. 
У цьому розумінні трансформація „державно-соціалістичних” 

суспільств відбувається через модернізацію до ринкового капіталізму 
і політичної демократії, за допомогою відповідної економічної політики, 
юридичних інструментів і політичних механізмів2.

Крім того, продовжуючи аналіз особливостей посткомуністичного гро-
мадянського суспільства, варто нагадати, що сама активізація інтересу до 
громадянського суспільства пов’язана в першу чергу із посткомуністични-
ми трансформаціями і розглядалася як альтернатива авторитаризму. Тому 
майже всі дослідження громадянського суспільства як мінімум згадують 
про посткомуністичне громадянське суспільство, при тому, що спеціальних 
досліджень з цього приводу теж є значна кількість. У своєму подальшому 
аналізі ми спиратимемося на кілька, на наш погляд, найцікавіших дослід-
жень, серед яких зокрема, „Посткомуністичне суспільство у порівняльній 
перспективі” Марка Говарда, „Проблеми посткомунізму: Громадянське 
суспільство тоді і тепер”, Броніслава Геремека, „Громадянське суспільство 
після комунізму: від опозиції до атомізації”, Олександра Смолара та ін.3. 
Спільний для усіх згаданих досліджень лейтмотив: громадянське суспіль-
ство залишається популярним об’єктом досліджень у посткомуністичній 
Європі. Багато джерел наголошують на відносній слабкості громадянсь-
кого суспільства у порівнянні з іншими регіонами, чи очікуваннями, які 
мали місце у 1989-1991 рр. Багато дослідників погоджуються, що увага до 
громадянського суспільства як об’єкта дослідження для порівняльної по-
літики стала особливо активною після колапсу комуністичної системи. 

Відтак, беручи твердження про слабкість посткомуністичного грома-
дянського суспільства як основне, маємо спочатку з’ясувати, до якої міри 
це можемо стверджувати. Тобто, порівнюючи з ідеалістичними сподіван-

2  Ruutsoo R. Estonian Post-communist Transition, Civil Society and Social Science in the Context of EU 
Enlargement. – http://www.riigikogu.ee/osakonnad/msi/ruutsoo.html

3  Howard M. Post-Communist Civil Society in Comparative Perspective. – Santa Cruz: University of 
California., 2001; Geremek B. Problems of Postcommunism:  Civil Society Then and Now / Journal of 
Democracy, Vol. 3, No. 2, 1992. – P. 3-12; Smolar A. Civil Society After Communism:  From Opposition 
to Atomization / Journal of Democracy, Vol. 7, No 1, 1996. – P. 24-38; Fish S. Rethinking Civil Society:  
Russia’s Fourth Transition / Journal of Democracy, Vol. 5, No 3, 1994. – P. 31-42; Lomax B. The Strange 
Death of Civil Society in Post-Communist Hungary / Journal of Communist Studies and Transition 
Politics, Vol. 13, 1997. – P. 41-63;  Ekiert G., Kubik J. Rebellious Civil Society:  Popular Protest and 
Democratic Consolidation in Poland, 1989-1993. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
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нями 1989-1991 років, маємо враховувати, що політичні, економічні та со-
ціальні реалії сьогодення кардинально відрізняються від очікуваних тоді. 

Слід зазначити, що за своїм рівнем розвитку громадянські суспільства 
у різних посткомуністичних країнах суттєво різняться. Жак Рупнік уза-
галі говорить про те, що термін „посткомунізм” втратив свою коректність, 
оскільки важко не помітити, „наскільки різними є наслідки демократичних 
змін у Центральній та Східній Європі”4. 

Характеризуючи особливості нинішнього громадянського суспільства 
в Центрально-східній Європі, Марк Говард пропонує три фактори, що чи-
нять вплив на цю сферу і пояснюють тривалу слабкість громадянського 
суспільства. 
1) спадок недовіри до комуністичних організацій; 
2) тривалість існування „дружніх мереж” (клієнтелізм); 
3) посткомуністичне розчарування.

Стосовно першого чинника. На відміну від авторитарного режиму, що 
допускав недержавну діяльність, поки вона не зачіпала деравних інтере-
сів, комунізм не тільки не допускав будь-яких форм недержавної діяльно-
сті, він плодив низки контрольованих організацій, членство у яких було 
обов’язковим. Результат – глибокий рівень недовіри населення посткому-
ністичної Європи до участі у різних організаціях.

Друга причина, що пояснює слабкість громадянського суспільства 
у посткомуністичних країнах - наявність мереж приватних зв’язків, роз-
будованих у комуністичний період. Один із результатів репресивного 
комуністичного режиму – більшість людей звикли висловлюватися у вузь-
кому колі перевірених друзів та сім’ї. Більше того, при спаді економіки та 
дефіциті товарів сформувалися так звані „зв’язки”, які грали визначальну 
роль в комуністичних суспільствах. Тому загалом, на відміну від Західних 
країн, де люди долучаються до громадських організаціях з метою зустріти 
нових людей, у посткомуністичному світі громадяни орієнтуються ви-
ключно на свої власні приватні кола. Вони просто не відчувають потреби 
чи бажання брати участь у громадських організаціях, вважаючи, що їхні 
приватні зв’язки – цілком достатня соціальна мережа.

Ще одна з особливостей сучасної посткомуністичної ситуації – ши-
роке розчарування у посткомуністичній Європі громадською активністю. 
1989–91 – це був унікальний час для громадян. Можна було говорити віль-
но, з’явилася надія та ідеалізм в очікуванні швидких змін, існувала віра 
в те, що падіння завіси змінить життя на краще. Після 20 років багато гро-
мадян вважають тепер себе обдуреними, використаними новою владою, 

4  Rupnik J. The Postcommunist Divide / Journal of Democracy, Vol. 10, No. 1, 1999. – P. 57. 
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що просто замінила стару. Таке розчарування тільки відштовхує людей від 
громадських організацій, навіть після років після розвалу комуністичної 
системи.

Але ці три фактори не виражаються в усіх країнах однаково, вони лише 
пояснюють спільні історичні підстави слібкості громадянського суспіль-
ства, зокрема у порівнянні із старими демократіями.

Розгляд низького рівня участі у організаціях громадянського суспіль-
ства у посткомуністичній Європі приводить нас до наявності різних, ча-
сто емоційно насичених, інтерпретацій перспектив демократії у регіоні. 
З одного боку – негативний песимістичний сценарій розгортання членства 
говорить про забюрократизований, формалістичний характер посткому-
ністичної демократії. Відповідно до цього сценарію, постає питання: чи 
демократія надалі означає „управління громадян”, якщо ці громадяни 
самоусуваються від участі у управлінні? Далі – можна сказати, що така 
порожнинна демократія і надалі буде нестабільною, поки громадські 
організації не будуть мати підтримки населення, їй будуть загрожувати 
небезпеки, як у вигляді недемократичних історичних традицій, так і нових, 
антидемократичних ідеологій5.

З іншого боку, більш оптимістичний сценарій говорить, що відсут-
ність сильного громадянського суспільства не становить перешкоди для 
розвитку демократії та демократичної стабільності. Це пояснюється тим, 
що політична участь населення (у виборах) та довіра до уряду вважаються 
самодостатнім фактором і нема потреби стимулювати громадян до ще од-
нієї форми участі у житті країни – через громадські організації. Можливо, 
посткомуністичні країни показуються приклад перескакування „етапів” 
активної демократії участі, практично перебудовуючи демократичне 
майбутнє решти світу, як це припускає, зокрема Стефен Падгет6. Більше 
того, у термінах демократичної стабільності, дехто говорить про те, що 
міцне громадянське суспільство може грати руйнівну роль для демократії, 
і у цьому сенсі – парадоксально – демократія у посткомуністичній Європі 
може бути підсилена через відсутність громадянської участі в організаціях 
громадянського суспільства7.

На основі проаналізованого матеріалу і реалій сьогодення, зокрема 
і в Україні, ми усе таки схильні не погодитися із такою позицією, а радше 

5  Jowitt K. New World Disorder:  The Leninist Extinction. – Berkeley: University of California Press, 
1992. – P. 275-277.

6  Padgett S. Organizing Democracy in Eastern Germany:  Interest Groups in Post-Communist Society. 
– Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

7  Berman S. Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic / World Politics, Vol. 49, No. 3, 1997. 
– P. 401-429; Hanson S., Kopstein J. The Weimar/Russia Comparison / Post-Soviet Affairs, Vol. 13, No. 
3 , 1997. – P. 252-283.
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прийняти твердження Марка Говарда, що „слабкість громадянського су-
спільства не може бути знаком здоров’я демократії”8, а також позицію Ларі 
Даймонда, який вважає, що тільки через громадянське суспільство мож-
ливе формування (чи відродження) демократичної політичної культури та 
інститутів9. Говард, зокрема говорить, „висновок, що посткомуністичне 
громадянське суспільство є особливо слабким не обов’язково означає, що 
посткомуністична демократія є менш стабільною, чи більш ненадійною, 
але це вказує на якісно інші стосунки держави і її громадян, що базуються 
на мізерній заангажованості пересічних громадян до роботи в суспільній 
сфері”10 (інструментом чого в розвинутих демократіях виступають гро-
мадські організації).

Це означає, що демократії у посткомуністичних суспільствах можуть 
померти, і регіон цей не захищений від авторитарного впливу. Прикладом 
цього може бути Білорусь і, на наш погляд, на сьогодні певною мірою 
вже також Україна. Один із шляхів встановлення авторитарних режимів 
– антидемократичні сили та лідери можуть порозумітися з електоратом, 
його незадоволенням .... і встановити новий авторитарний режим, нехай 
і з демократичними гаслами. На ймовірність такої перспективи вказують 
Джуан Лінц, Ненсі Бермео, Томас Ертман11. 

Тому слабкість громадянського суспільства не може розглядатися як 
позитивна річ у будь-якому випадку. Навіть з історичним прецедентом 
Веймарської республіки.... нема причин говорити, що низький рівень 
членства є корисним для поскомуністичної Європи.

Є дві важливі причини, чому слабкість громадянського суспільства 
впливає на якість посткомуністичної демократії, і це йде із самого центру 
дебатів про важливість громадянського суспільства та його вплив на демо-
кратію. Перша причина іде від аргументу Роберта Патнама та інших „соці-
альних капіталістів”, які показують шлях, яким громадянське суспільство 
„…краплина за краплиною вчить своїх членів способам кооперації та 
громадського духу так само, як практичних навичок участі у громадському 
житті”12. 

8  Howard M. Post-Communist Civil Society in Comparative Perspective. – Santa Cruz: University 
of California, 2001. – P.10.

9  Diamond L. Civil Society and the Development of Democracy / Estudio: Working Paper, No 110. – 1997
10  Howard M. Post-Communist Civil Society in Comparative Perspective. – Santa Cruz: University 

of California, 2001. – P.11.
11  Linz J. The Breakdown of Democratic Regimes:  Crisis, Breakdown, and Reequilibration. – Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 1998; Bermeo N. Democracy in Europe / Daedalus, Vol. 123, No. 2, 
1994; Ertman T. Democracy and Dictatorship in Interwar Western Europe Revisited / World Politics, 
Vol. 50, No. 3, 1998.

12  Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – New York: Simon 
& Schuster, 2000. – P. 338.
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Багато дослідників погоджуються, що залучення громадян є фунда-
ментальним аспектом будь-якої демократичної системи. У цьому сенсі 
посткомуністичні країни контрастують з пост-авторитарними, де групи чи 
організації відіграють провідну роль у демократизації громадян. ... Відтак, 
поки політичні інституції та еліти є вирішальними у продовженні існу-
вання демократії, пасивність посткомуністичних громадян, їх ворожість 
чи відстороненість від демократичних процесів є суттєвою загрозою для 
посткомуністичних демократій. 

Друга причина важливості громадянського суспільства для демократії 
– прямий вплив громадських організацій на те, що Теда Скокпол називає 
„джерелом важливого народного важеля” впливу на політичний процес13. 
Відповідно до цього історичного інституційного аргументу, організації 
громадянського суспільства...можуть захистити громадян від „поганих” 
законів та політики, а також позитивно впливати на законодавство, що їх 
хвилює. Як результат – не тільки посткомуністичні громадяни отримують 
вигоду від набуття „громадянських” навичок через участь, а й їх голоси 
впливають на процес прийняття рішень.

Марк Говард у своєму дослідженні ставить запитання: Що можемо 
очікувати посткомуністичні країни у наступні роки? Чи зросте рівень 
членства і як? І відповідає, що для країн з низьким рівнем членства 
у громадських організаціях (Болгарія, Литва, Росія, чи Україна), які мають 
слабі державні апарати та нестабільні економіки, малоймовірно, що член-
ство сильно зросте. В цьому сенсі структурні зміни будуть утримувати 
членство на низькому рівні, особливо завдяки трьом посткомуністичним 
факторам, згаданим вище. 

Для країн з вищим рівнем участі у добровільних організаціях – на 
кшталт Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, і Румунії цілком можливо, 
а в деіких країнах навіть майже напевно держава і економіка зміцнювати-
муться. Питання тепер, чи призведе це до збільшення участі в організаці-
ях? Якщо збільшиться, то чи будуть в підсумку ці країни схожими на по-
ставторитарні країни, а згодом на старі демократичні держави? Більшість 
дослідників переконані, що це не є можливим без додаткових зусиль. 

Феномен неучасті не є випадковим чи тимчасовим. Радше, він пред-
ставляє шаблон соціальних стосунків та поведінки, що виробився протя-
гом десятиліть під впливом особливих умов комуністичної системи. 

13  Skocpol T. How Americans Became Civic / Civic Engagement in American Democracy, edited by Theda 
Skocpol and Morris P. Fiorina. – Washington, DC: Brookings Institution Press and the Russell Sage 
Foundation, 1999. – P. 70.
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Першим та найбільш очевидним механізмом такої зміни є зміна ге-
нерацій, коли нове покоління прийде на зміну старому, що перебуває під 
сильним впливом комуністичної системи. Логіка цього твердження, що 
було вперше озвучене Карлом Мангеймом, опирається на те, що група осіб 
у віці 17-25 може бути сформована не тільки за віковим та географічним 
принципом, а й за подіями, які вони разом пережили (війна, економіч-
на, депресія тощо)14. В посткомуністичному контексті, як каже Пйотр 
Штомпка „...якщо більшість населення складається з молодих людей віку 
становлення особистості, і тому значимий досвід соціалізації набутий під 
впливом комуністичного режиму, можна очікувати продовження життя во-
локової культури”15. Стосовно членства, ці люди утримуються від участі 
у громадських організаціях, але їх з часом змінять інші, які виявлятимуть 
більшу активність у цьому відношенні.

З одного боку сподіватися, що зміна поколінь принесе раптовий зріст 
членства в громадських організаціях не найкращий вихід. Навіть при 
найкращому розкладі це займе декілька десятиліть. Поза тим, головний 
елемент соціалізації походить не тільки від поточних інститційних речей, 
а й від батьків, вчителів, окремого індивіда, які можуть впливати на відтво-
рення таких же шаблонів поведінки, навіть якщо оригінальне середовище 
кануло в небуття16.

Якщо процес соціальних змін потриває поколіннями, то логічним 
об’єктом досліджень буде сьогоднішня молодь, що мінімально попала 
під вплив комуністичного режиму17. Але треба бути обережним, приді-
ляючи не занадто багато уваги цьому поколінню з 3-х причин: 1) молоді 
люди – нестабільна „субстанція”, тому через кілька років відмінності 
у соціальних шаблонах між ними та старшими не обов’язково збережуться; 
2) молоді переважно не цікавляться політикою, це „пізня молодь” має 
усталені політичні інтереси; 3) навіть якщо молодь не пережила комунізм 
будучи дорослими, вони відчули його на собі у дитячих організаціях, 
а це є важливим в контексті громадянського суспільства і демократичної 
політичної культури.

Другим механізмом, через який посткомуністичні громадяни можуть 
стати більш активними учасниками громадянського, є одночасно більш 

14  Mannheim K. The Problem of Generations / Essays in the Sociology of Knowledge. – New York: Oxford 
University Press, 1952

15  Sztompka P. Looking Back:  The Year 1989 as a Cultural and Civilizational Break / Communist and Post-
Communist Studies, Vol. 29, No. 2 (1996). P. 126-127.

16  Braungart R., Braungart M. Life-Course and Generational Politics / Annual Review of Sociology, Vol. 12, 
1986. – P.205-231. 

17  Rose R., Carnaghan E. Generational Effects on Attitudes to Communist Regimes:  A Comparative 
Analysis / Post-Soviet Affairs, Vol. 11, No. 1, 1995. – P.28-56.
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складним та обнадійливим, тому що враховує можливості нової політи-
ки, що впливає на поточні і майбутні події позитивним чином. Найбільш 
фундаментальна вимога до громадян змінити їх тип участі у громадських 
організаціях може бути досягнуте через створення дружньої атмосфери, 
комфорту та нових, позитивних асоціацій щодо громадських організаціях. 
Це не може статися легко, чи автоматично, навіть через певний час пере-
шкоди, описані вище, будуть мали свій вплив. Багато існуючих організа-
цій, число яких швидко зростало після колапсу комунізму, було створено 
при сприянні західних організацій. Більшість з них до тої чи іншої міри 
залежать від західних фондів чи стандартів. Результат – більшість з них 
прийшла „згори”, чи з-за кордону з мінімальним розумінням комунізму та 
посткомунізму. Тому досить гострою є проблема залучення нових членів 
способами незрозумілими в ліпшому випадку, шкідливими – в гіршому. 
Більше того – у пошуках ресурсів в непевних економічних умовах акти-
вісти таких організацій частіше лояльні до своїх фондодавців, аніж до 
людей, яких вони хочуть заохотити18.

Якими ж можуть бути дії, спрямовані на залучення громадян до су-
спільної участі? Обов’язковою передумовою є покращення економічних 
умов... люди мають мати змогу (і економічну також) віддавати частину 
свого часу та зусиль на громадську активність, чи сплати членський вне-
сок, який повернеться їх вигодою у довготривалій перспективі.

Окрім широкого покращення в економіці, наступним кроком посилен-
ня громадянського суспільства у посткомуністичних країнах є переоцінка 
ролі держави у стосунках з організаціями громадянського суспільства. 
Багатьма дослідниками демонструється, що держава грала і грає визнач-
ну роль в заохоченні, фасилітуванні та підтримці існування організацій 
добровільного типу. Оскільки держава не може примушувати громадян 
об’єднуватися, вона може сприяти цьому через формування сприятливого 
законодавства, а також надаючи податкові, чи інші інституційні пільги.

У цьому контексті дедалі більше дослідників та стратегів демократич-
них перетворень у посткомуністичних країнах схильні трактувати як по-
милкову дотеперішню політику міжнародних структур та західних держав 
стосовно розвитку громадянського суспільства на посткомуністичному 
просторі. Квінтесенція такої позиції висловлена уже згадуваним Марком 
Говардом у досить категоричній формі: „Отже, я б радив, оскільки бага-
то зусиль щодо зміцнення громадянського суспільства не спрацювали, 
зупинити їх та обмежити фінансування. Навпаки, і уряди, і міжнародні 
донори мали б зосередити свої зусилля на підтримку локальних груп та 

18  Carothers T. Aiding Democracy Abroad:  The Learning Curve. – Washington, D.C.: Carnegie Endowment 
for International Peace, 1999.
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організацій, а також перефокусувати їх енергії таким чином, щоби органі-
зації працювали над розширенням їх діяльності, членства, аніж над добре 
написаними місіями, чи розробленими веб-сайтами. Така стратегія буде 
складніша в оцінці її ефективності, але – більш дієва з точки зору міцного 
контакту з місцевим населенням – однаково ефективно підсилюючи сто-
сунки людей з громадськими організаціями та представництво їх інтересів 
у соціальному чи політичному зрізі. Це буде найкраща інвестиція”19. 

Для цього типу змін важливим для аналітиків та людей, що прийма-
ють рішення, є усвідомити, що цього не станеться, якщо не буде активної 
та підтримуючої ролі держави у цьому процесі. Вона не є опонентом, чи 
антитезою до громадянського суспільства, а радше – дієвим партнером. 
У сучасному політичному кліматі посткомуністичної Європи неолібе-
ральний догматизм продовжує домінувати, основною тезою якого є те, що 
„створення” нових інституцій на основі західних моделей буде достатньою 
умовою довготривалих змін у соціальних моделях. 

Для посткомуністичних суспільств, особливо пострадянського просто-
ру існує ще одна проблема – поєднання процесів розвитку громадянського 
суспільства та становлення національних держав. На початку періоду транс-
формації більшість людей у пострадянських державах були упевнені , що 
із досягненням результатів у розбудові нації і держави, автоматично будуть 
вирішені і всі інші проблеми. З висоти сьогоднішнього дня не лише науков-
ці, але й прості люди дедалі більше розуміють, що це не так. Зміни повинні 
бути комплексними – і економічні, і інституційні, і культурно-ціннісні. 

ANNOTATION

Lyubomyr Skochylyas

CIVIL SOCIETY AND DEVELOPMENT OF DEMOCRACY: 
EXPERIENCE OF POST-COMMUNIST TRANSFORMATIONS

In the article the problem of civil society is examined in post-communist co-
untries and Ukraine. The role of civil society is analysed in providing success 
of post-communist transformations and becoming of democracy. Conclusion is 
drawn about the weakness of post-communist civil society that makes the thre-
at in order to ratify valuable democracy.

Keywords: post-communist countries, civil society, becoming of democracy, 
authoritarian regimes.

19  Howard M. Post-Communist Civil Society in Comparative Perspective. – Santa Cruz: University of 
California., 2001. – P.12 
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Ларыса Четверікова

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вже майже чверть століття українське суспільство, як, втім, і інші 
держави, що сформувалися на пострадянському просторі, перебуває 
у процесі трансформації. Вектор змін є чітко визначеним, на що 
нещодавно наголосив президент України: домінуючими для нас постають 
західні демократичні цінності. Беззаперечно, одним із визначних здобутків 
західного суспільства є соціальна держава. Як зазначив А.Галкін: ”одним 
з найважливіших етапів динаміки соціальної політики, що прийшлися на 
новий час, було виникнення феномену, яке описується поняттям «соціальна 
держава»» [4, С. 45]. Російський дослідник, міркуючи над поняттям 
соціальної держави, відзначає, що держава не може вважатися соціальною, 
якщо вона не здійснює масштабної та зваженої соціальної політики. 
Здійснюючи поступові ліберально орієнтовані реформи у економічній 
сфері, необхідно впроваджувати механізми соціальної держави з метою 
недопущення соціального-політичного напруження у суспільстві. Разом 
з тим, просте перенесення досвіду використання механізмів соціальної 
держави на український грунт навряд чи сприятиме досягненню бажаних 
результатів. Адже в західному суспільстві розквіт соціальної держави 
припадає на 60ті – 80ті рр. ХХ ст., в період найвищого економічного 
розвитку. Це навіть дало підстави деяким дослідникам визначити цей 
етап розвитку соціальної держави як етап загального добробуту [3, С. 
71]. У подальшому утримання соціальної держави стає занадто дорогим 
для суспільства. Як зазначив з цього приводу С.Калашніков, «націленість 
держави загального добробуту на забезпечення єдиного для всіх членів 
суспільства постійно зростаючого рівня життя зіткнулася з економічними, 
демографічними та цивілізаційними обмеженнями і кризою механізму 
страхування» [3, С. 75]. Уповільнення темпів зростання економіки 
призвело і до необхідності трансформації механізмів соціальної держави. 
Нову якість соціальної держави сучасні дослідники визначають як державу 
можливостей або ж державу праці. Тому, очевидно, необхідне продумане, 
зважене використання вищезазначених механізмів у вітчизняній практиці.

Зважаючи на актуальність дослідження динаміки розвитку 
соціальної держави, їй приділяли й приділяють увагу як зарубіжні, так 
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і вітчизняні науковці. Зокрема, проблематику соціальної держави та 
шляхи її становлення в Україні досліджують такі вітчизняні науковці 
як О. Кіндратець, Е. Лібанова, Н. Мельникова, О. Панкевич, Т. Пеглер, 
Л. Прокопець, Ж. Пустовіт, А. Сіленко, Т. Семигіна, О. Скрипнюк, 
В. Співак, І. Яковюк та інші. І хоч проблематика соціальної держави 
є достатньо дослідженою в сучасній науці, але і на сьогоднішній день 
дане поняття містить багато невизначеностей. І це не випадково, оскільки 
мова йде про складне, багатогранне явище, яке трансформується з часом 
під впливом багатьох детермінант. Актуальною залишається і проблема 
формування соціальної держави в Україні, оскільки очевидно, що втілення 
наріжних засад соціальної держави потребує теоретичних напрацювань 
щодо визначення проблем та шляхів їх подолання. 

Необхідно зазначити, що на сучасному етапі глобалізація беззаперечно 
є визначальною детермінантою сучасного політичного процесу. 
Вищеозначений феномен привніс у науковий дискурс і потребував 
належної рефлексії таких понять як «глобалізація», «глобальність» 
і т.п.. Разом з тим, залишається необхідність не лише осмислення 
вищеозначеного феномену, але й наслідків його впливу на суспільний 
розвиток. Міркуючи над цим, У. Бек доходить висновків, що «світова 
політика перетворилася на внутрішню світову політику, що позбавляє 
національну політику кордонів і засад. Стратегії капіталу чинять тиск 
на держави, заганяючи їх у цугцванг... Проблема в іншому – як вони 
це роблять, а також у тому, як всесвітньо-політична економічна влада 
використовує у своїх інтересах загрозу виводу інвестицій і тому святкує 
перемогу над політикою, заскнілою у своїй прив’язаності до землі» [1, С. 
311]. Фактично, сучасний світ добровільно чи недобровільно намагається 
постати більш однорідним у різних його складових. До речі, це у великій 
мірі пояснює події, що відбуваються у країнах Близького Сходу. Активно 
сприймаються не лише політичні цінності, але й соціальні, зокрема, 
підвищуються стандарти щодо рівня і якості життя суспільства. Як 
зазначив з цього приводу російський дослідник А.Галкін: ”з другої 
половини минулого століття в літературі, присвяченій динаміці соціальної 
проблематики, підкреслюється зростання значення соціальної політики 
як елементу політики в цілому. Сьогодні, враховуючи соціальні наслідки 
глобалізації, є підстави вважати її домінуючим елементом сучасного 
політичного процесу” [4, с. 51]. Така думка підтверджується позицією 
авторів праці «Глобальна соціальна політика», які вважають, що на 
сучасному етапі світового економічного розвитку будь-яка соціальна 
політика, що традиційно аналізувалася й реалізовувалася в межах однієї 
країни, набуває наднаціонального й транснаціонального характеру [2, С. 
17]. Це дає підстави говорити про нову парадигму соціальної політики, що 
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формується і визначається найбільш потужними політичними акторами 
на світовій арені. Очевидно, що мова йде про наднаціональні, міжнародні 
утворення які мають можливості та важелі впливу на національні моделі 
соціальної політики, в тому числі і на українську модель. При чому, вплив 
наднаціональних структур на національні держави має як позитивні так 
і негативні аспекти, зокрема щодо проблеми становлення соціальної 
держави. Так, з однієї сторони активно сприймаються західні еталони 
рівня та якості життя суспільства, та з іншої сторони, досягаючи їх 
суспільство має пройти тернистим, неоліберальним шляхом (зокрема, 
суттєвого скорочення соціальних видатків вимагає МВФ). Фактично, 
в сучасних умовах національні держави не здатні ефективно захистити 
своїх громадян. Як зазначив У. Бек «ймовірність, з якою національна 
держава трансформується в неоліберальну, зростає мірою того, як 
світова економіка дисциплінує держави, як це робить МВФ за допомогою 
насамперед політики батога – загрози позбавлення кредитів (або політики 
пряника – роздачі кредитів). На початок XXI століття МВФ контролює 
економічну політику майже кожної третьої «суверенної» держави на 
нашій планеті» [1, С. 324]. І хоч щодо рівня і масштабів втручання 
держави в економічну і соціальну сфери і досі тривають палкі суперечки 
представників різних економічних шкіл, досвід переконливо доводить, 
що зважені економічні та соціальні реформи здійснюються не лише 
в інтересах незначного в нашій державі прошарку середніх та великих 
власників, а в подальшому посприяють зростанню рівня добробуту 
українського суспільства в цілому.

Разом з тим, можна сформулювати низку проблем формування 
соціальної держави в Україні.

По-перше, у спадок від Радянського союзу нашій державі дісталася 
патерналістська модель соціальної політики, фінансування якої для 
держави, що знаходиться у стані системної трансформації, не видавалося 
можливим. Виникла об’єктивна потреба у виборі оптимальних шляхів 
її реформування. Дії держави по реформуванню соціальної політики 
не відзначалися системністю та комплексністю. Зокрема, певний час 
домінуючі позиції у владі належали СДПУ(о), і представники цієї політичної 
сили відповідно до основних засад і цінностей соціал-демократичної 
ідеології виступали за реалізацію соціал-демократичної моделі соціальної 
держави. Та було очевидно, що така модель на сучасному етапі є занадто 
«дорогою» для української держави. Наслідком такої непродуманої 
соціальної політики в загальному стало: значне зубожіння населення, 
різке зменшення середнього прошарку та демографічна проблема (по-
перше, різке зменшення населення, по-друге, його вікова дисгармонія). 
Слушно зауважила з цього приводу вітчизняна дослідниця Т. Семигіна: 



Ларыса Четверікова

196

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ...

197

«З одного боку, Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
соціальне страхування, ухвалені 1998 року, свідчать про орієнтацію на 
німецько-французьку корпоративістську модель… З іншого боку, активно 
впроваджувані програми адресної соціальної допомоги (житлові субсидії, 
грошова допомога малозабезпеченим сім’ям) є даниною ліберальній, 
передовсім американській, моделі. … Тоді як Конституція України – у дусі 
соціал-демократичних документів – оптимістично стверджує, що саме 
держава бере на себе всі зобов’язання щодо повноцінного соціального 
забезпечення кожного громадянина» [6, с. 57]. Очевидно, назріла потреба 
в комплексному реформуванні практично всіх сфер життя суспільства. 
Адже державна соціальна політика покликана забезпечити умови 
для нормального розвитку соціуму: демографічний баланс, необхідні 
масштаби та якість поповнення робочої сили, утримання соціальної 
диференціації на рівні, що не провокуватиме конфлікти між соціальними 
групами, недопущення злиденності як масового явища. Для її здійснення 
має бути створена розгалужена мережа, елементами якої є системи охорони 
здоров’я, освіти, контролю за трудовими відносинами, соціального 
страхування, соціальної підтримки, пенсійного забезпечення. Необхідно 
реформувати соціальне законодавство – правовий «каркас» соціальної 
політики. Потрібно визначити та на законодавчому рівні зафіксувати 
обрану модель соціальної держави. Це має стати першочерговим завданням 
вітчизняної політичної еліти. Політичні рішення, які приймаються 
у проблемному полі соціальної політики носять швидше популістський, 
ніж комплексний, системний характер. Вони зорієнтовані на «латання 
дірок» у соціальній сфері та здобуття суспільної підтримки. Але в жодному 
випадку мова не йде про формування цілісної, продуманої соціальної 
стратегії, зорієнтованої на довгострокову перспективу. 

Як приклад розглянемо проблему реформування системи пенсійного 
забезпечення. Ця складова соціальної сфери, так само як і охорона 
здоров’я та освіта, потребують комплексного реформування. На думку 
Е. Лібанової, пенсійну реформу, розпочату ще в 2003 році, досі не 
завершено [5, с. 10]. Через систематичне збільшення демографічної вікової 
дисгармонії пенсійні видатки продовжують зростати, що призводить до 
неперервного збільшення об’єму дотацій Пенсійного фонду з державного 
бюджету. Частка пенсійних видатків у структурі ВВП невпинно зростає. 
За статистичними даними у 2009 році вони склали 17% - один із найвищих 
показників у світі [5, с. 10]. В кінці 2009 р. було ухвалено Закон «Про 
встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», 
відповідно до якого істотно збільшується мінімальна пенсія. Зрозуміло, що 
такі державні заходи є виправданими і з економічної (дозволяють уникнути 
зменшення грошової маси у обігу) і з соціальної (недопущення масового 
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зубожіння значної частки суспільства) позицій. Та в результаті ще більше 
посилиться дефіцит бюджету Пенсійного фонду. Тож, такі заходи навряд 
чи забезпечать комплексне вирішення проблеми. Світовий досвід підказує 
декілька варіантів її подолання. 

В контексті неоліберальної традиції дієвою виглядає реформа по 
підвищенню пенсійного віку населення. Наприклад, у США середня 
заробітна плата становить 2700 дол., а жінки та чоловіки виходять на 
пенсію в 67,5 років. Тож пенсійні заощадження становлять близько 10 трлн. 
дол. – значний фінансовий ресурс, який працює на економіку держави. 
До переваг такого заходу можна віднести [5, 11]: подовження активного 
життєвого і трудового періодів, підвищення рівня життя пенсіонерів 
завдяки збільшенню тривалості стажу та розміру пенсій, покращання 
фінансової спроможності пенсійної системи та всієї системи суспільних 
фінансів, пом’якшення проблеми дефіциту робочої сили. Та очевидно, що 
до питання підвищення пенсійного віку потрібно підходити комплексно: 
здійснюючи заходи щодо підвищення тривалості життя, охорони праці, 
запровадження медичного страхування, розширення сфери зайнятості, 
перепідготовки кадрів з урахуванням вікових особливостей. 

Консервативна корпоративістська модель соціальної держави визначає 
актуальність створення умов для запровадження другого рівня системи 
пенсійного страхування та розвитку додаткового добровільного пенсійного 
забезпечення. Трирівнева пенсійна система, де перший рівень виплат 
здійснюється за солідарним принципом, другий – за накопичувальним, 
а третій – за принципом добровільності. Разом з тим, для впровадження 
зазначених заходів необхідне забезпечення наступних умов: формування 
необхідного законодавства для успішного функціонування другого та 
третього рівнів, створення інституційних компонентів функціонування 
накопичувальної системи пенсійного страхування, набуття досвіду 
у системі недержавного пенсійного забезпечення. Окрім того, необхідно 
напрацювати шляхи вирішення таких питань як: зменшення вартості 
адміністративних видатків на обслуговування системи, створення 
сприятливих умов для інвестування активів. Досвід розвинених держав 
свідчить, що для іпотечних кредитів використовуються пенсійні 
заощадження. Провідні країни використовують кошти пенсійних фондів 
для стабілізації фінансової ситуації. Країни, в розпорядженні яких не має 
зазначеного ресурсу, сильніше потерпають від криз. 

Другий рівень пенсійної системи був запланований до впровадження 
в Україні з січня 2009 року. Цього не відбулося, що можна пояснити 
наступними причинами. Перша причина суто політична: у передбаченні 
президентських виборів 2010 р. така реформа виглядала не вельми 
привабливою. А друга економічна: в Україні не має інструментів 
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довготривалих вкладень – держава не випускає довгострокових 
зобов’язань під пенсійні активи. Залишається недержавний сектор 
економіки. Але постає проблема контролю корпоративного економічного 
сектору. Держава не володіє необхідним інструментарієм. Тому запуск цієї 
системи, управління її коштами потребують дуже ретельної підготовки 
і опрацювання.

По-друге, важливою проблемою є низька ефективність інститутів 
громадянського суспільства. Загальновідомо, що одна з важливих функцій 
цих інститутів полягає у контролі діяльності державних структур. 
До прикладу, Т. Семигіна, аналізуючи політику протидії епідемії 
ВІЛ/СНІДу в Україні, зазначає, що координаційним та громадським 
радам, які опікуються вищезазначеною проблемою, властивий швидше 
декларативний характер [Сем. С. 153]. Хоча саме ці інститути виступають 
природними інструментами громадянського контролю та громадянської 
участі, які, утім, лише починають зароджуватися у суспільстві, що 
трансформується. Тож, на жаль вищезазначені соціальні програми або 
залишаються низько ефективними, або здійснюються згідно векторів, 
на яких наголошують міжнародні гуманітарні організації. До прикладу, 
аналіз проблем у системі охорони здоров’я дозволяє дійти висновків, 
що головна увага зосереджена на проблемі боротьби з поширенням 
епідемії ВІЛ/СНІДу, в той час як проблемі профілактики та реабілітації 
онкологічних захворювань не надається належної ваги, хоча статистичні 
дані свідчать про необхідність приділення уваги в першу чергу саме цій 
проблемі. Не можна не погодитись з Т.Семигіною, яка з цього приводу 
зазначає, що розвиток національних систем охорони громадського 
здоров’я (в тому числі і вітчизняної) перебуває під впливом політичних 
концепцій різних наднаціональних утворень, … які дотримуються власних 
позицій у питаннях участі держави в розв’язанні питань сфери охорони 
здоров’я, визначенні пріоритетів політики охорони здоров’я в широкому 
сенсі. Кожна з цих організацій, має свої «рецепти лікування» громадського 
здоров’я, розв’язання гострих питань цієї сфери [7, с. 150]. На нашу думку, 
це може мати негативний вплив на формування цілісної, комплексної 
концепції розвитку національної системи охорони громадського здоров’я, 
а, отже, і в деякій мірі гальмує процес становлення соціальної держави 
в Україні.

По-третє, ще однією проблемою, з нашої точки зору можна вважати 
економічну кризу 2008 – 2009 рр. Будучи відкритим системним утворенням, 
що перебуває у тісних економічних, політичних, культурних зв’язках зі 
світовою спільнотою, наша держава не уникла наслідків економічних 
кризи, що охопила західний світ. Це був значний дестабілізуючий фактор 
для і без того нестабільної економічної системи України. Криза виявила 
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слабкість її економічного механізму, що знайшло відображення у різкому 
падінні ВВП та зростанні рівня інфляції. Це сприяло зниженню рівня та 
якості життя українського суспільства, що, до речі, на нашу думку, стало 
одним з факторів, що спричинили зміну правлячої еліти.

Таким чином, можна стверджувати, що українське суспільство, 
обравши проєвропейський вектор розвитку і орієнтуючись на демократичні 
цінності, має намір сформувати власну модель соціальної держави. 
Разом з тим можна констатувати відсутність послідовної програми 
соціально-політичних та економічних перетворень. Реформи, спрямовані 
на досягнення вищезазначеної мети, впроваджуються повільно, мало 
ефективні, а інколи і суперечать одна одній. Отримані результати свідчать 
про необхідність комплексного аналізу проблем при формуванні єдиної 
стратегії соціально-економічного розвитку.
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національних утворень у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу / Тетяна 
Семигіна // Нова парадигма. - 2009. – Вип. 84. – С. 143 – 151.
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АНОТАЦІЯ

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті досліджуються визначальні умови та перспективи формування 
соціальної держави в Україні. Аналізуються зовнішні та внутрішні фактори 
впливу, а також визначаються основні проблеми, що виникають у процесі 
становлення соціальної держави.

Ключові слова: соціальна політика, соціальна держава, держава 
можливостей, соціальне забезпечення, соціальне страхування 

SUMMARY

CURRENT STAGE OF WELFARE STATE FORMATION 
IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Chetverikova L.
The paper briefly examines current conditions and future prospects of the 

welfare state formation in Ukraine. The factors, both outside and inside, that 
influence this process were analyzed and the impeding problems were determined.

Key words: social politics, welfare state, social security, social insurance
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Геннадій Шипунов

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ПОНЯТТЯ „ГІБРИДНИЙ 

ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ” В КОНТЕКСТІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ 

ПРОЦЕСІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ

STRESZCZENIE

Gennadij Szipunow

POTENCJAŁ HEURYSTYCZNY POJĘCIA „HYBRYDALNY 
REŻIM POLITYCZNY” W KONTEKŚCIE BADANIA PROCESУW 

PRZEJSCIOWYCH NA PRZESTRZENI POSTRADZIECKIEJ

Kształtowanie się w szeregu byłych republik Związku Radzieckiego 
szczegуlnego typu reżimуw politycznych, ktуre w rуżnych połączeniach zawierają 
w sobie elementy reżimуw demokratycznych i autorytarnych, zmusiło badaczy dla 
zrozumenia oraz wytłumaczenia adekwatnego tego fenomenu ucieć się do rуżnego 
rodzaju innowacje koncepcyjnych. Jedną z takich innowacji jest pojęcie „hybry-
dalny reżim polityczny”. Jednocześnie stosowanie tego pojęcia w kontekście ba-
dania transformacji reżimуw politycznych na przestrzeni postradzieckiej wymaga 
odpowiedzi na wiele kwestii, ktуre bezpośrednio związane z zagadnieniem uza-
sadnienia teoretycznego i adekwatności empirycznej stosowania tej kategorii. 

SUMMARY

Gennadiy Shipunov 

THEORETICAL BASIS OF USING THE NOTION „HYBRID 
POLITICAL REGIME” IN THE CONTEXT OF ANALYZING 

PROCESSES OF TRANSITION (TRANSITION OF POLITICAL 
REGIMES) ON POST-SOVIET TERRITORY

The formation in number of former Soviet Union’s republics the peculiar 
type of political regimes, which combine in a varying degree elements of autho-
ritarian and democratic regimes, compelled investigators resorted to various of 
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conceptual innovation. One of such innovation became application the notion 
„hybrid political regime”. In the same time the using of this notion in the con-
text of analyzing political regimes transformation on post-soviet territory ne-
eds some answers to number of questions, which directly are connected with 
problem of theoretical ground (basis) and empirical adequacy using of this 
category. Those issues are examined in this article. 

Падіння комуністичних режимів у Центральній Європі та крах 
Радянського Союзу поставили перед політичною наукою низку 
концептуальних завдань, пов’язаних із необхідністю адекватного 
осягнення значних, динамічних соціально-економічних та політичних 
змін, які почались у країнах зазначених регіонів з кінця 1980-х-початку 
1990-х років. Попри тривалу активну роботу науковців та проведені 
ними численні дослідження, деякі з цих завдань і досі залишаються не 
до кінця розв’язаними. Одним із таких питань є проблема визначення 
суті тих політичних режимів, що були сформовані на пострадянському 
просторі в результаті відходу колишніх республік СРСР від авторитаризму 
радянського зразка у напрямі ліберальної демократії, яка була проголошена 
всіма цими країнам як кінцевий пункт їхнього суспільно-політичного 
розвитку. 

Зміст цієї проблеми полягає у наступному: загальною тенденцією для 
переважної більшості пострадянських держав стало не утвердження у них 
консолідованих ліберально-демократичних режимів, а половинчатість 
або частковість у впровадженні та дотриманні ліберально-демократичних 
стандартів, що дало підстави констатувати кризу демократичного 
транзиту (переходу до демократії) у цих країнах. Одним із наслідків цієї 
кризи стало формування таких політичних режимів, які ми не можемо 
однозначно класифікувати як авторитарні чи демократичні, оскільки вони 
у різних пропорційних співвідношеннях поєднують як демократичні, так 
і авторитарні елементи, утворюючи особливий тип політичного 
режиму. Для їхнього означення у спеціалізованій літературі широко 
використовується поняття „гібридний політичний режим”. На наш погляд, 
на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що в Україні внаслідок 
тривалої кризи демократичного транзиту оформився один із видів гібрид-
них політичних режимів – режим демократичної ситуації.1 

1  Шипунов Г. Теоретико-методологічні засади аналізу гібридних політичних режимів: український 
контекст // Наукові записки. Серія „Політичні науки”. „Демократичний транзит в Україні: підсумки 
електорального циклу 2004–2007 рр.”. – Острог: Видавництво Національного університету 
„Острозька академія”. – Випуск 3. – 2008. – С. 100.
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Водночас використання поняття „гібридний політичний режим” 
в контексті аналізу трансформації політичних режимів на пострадянському 
просторі, у тім числі в Україні, вимагає відповідей на низку питань, які 
безпосередньо стосуються проблеми теоретичної обґрунтованості та 
емпіричної адекватності застосування цієї категорії: наскільки правильним 
є саме поняття „гібридний політичний режим” в світлі того, що „чистий” 
авторитаризм та „чиста” демократія є лише ідеальними типами, моделями 
політичних режимів, тоді як в реальному житті кожен з цих режимів містить 
у собі елементи характерні для іншого типу режиму, що, в принципі, дає 
можливість назвати кожен з існуючих у світі режимів змішаним? Чи 
можна взагалі говорити про існування гібридних режимів як політичного 
феномену, чи усе ж таки ті риси, які їм приписують відображають 
певні недовготривалі ситуації в процесі переходу від авторитаризму до 
демократії, які радше слід окреслювати публіцистичними назвами на 
кшталт „режим Єльцина”, „режим Кучми” тощо, ніж надавати їм наукової 
значущості та досліджувати як окремий тип політичного режиму? В який 
спосіб утворюються зазначені режими, оскільки означення „гібридний”, 
якщо йти за аналогією з біологією звідки і походить сама ця назва, 
передбачає навмисне схрещування двох різних типів (рослин, тварин) та 
штучне виведення нового типу?

Відповідаючи на перше питання, ми будемо виходити з наступних 
положень: по-перше, такі поняття як демократія та авторитаризм насправді 
є ідеальними типами, а це, згідно із концепцією М. Вебера, означає, що 
кожен з них є мисленим образом, який нереально виявити емпіричним 
шляхом у реальній дійсності, оскільки він є утопією.2 Ідеальний тип 
становить, таким чином, інструмент, засіб за допомогою якого ми осягаємо 
та пізнаємо дійсність. Як підкреслює німецький дослідник, завдання 
історичного дослідження полягає у тому, щоб у кожному окремому 
випадку встановити, наскільки дійсність близька до такого мисленого 
образу чи далека від нього, і далі, перефразовуючи Вебера, якою мірою 
можна вважати, що характер суспільно-політичних відносин у тій або 
іншій державі відповідає поняттю „демократія” або „авторитаризм”. 

Тут важливо зазначити, що означення „ідеальний” у веберівському 
розумінні походить не від якогось практичного „ідеалу”, здійснення якого 
треба прагнути, а є таким у суто науковому, з точки зору логічної доско-
налості, сенсі. Тобто „ідеальний тип” не становить, за Вебером, певний 
ідеальний взірець суспільно-політичних або економічних відносин, за 
яким ми оцінюємо реальне життя, а, навпаки, є абсолютно індиферентним 

2  Вебер М. „Об’єктивність” соціально-наукового пізнання // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні 
аналізи. Політика // Пер. з нім. О. Погорілого. – К.: Основи, 1998. – С. 238. 
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з точки зору будь-яких оціночних суджень. Саме тому Вебер виступає про-
ти того, щоб в основу конструювання ідеальних типів клали певні прак-
тичні ідеали, оскільки в такому випадку буде йтися про те, чим мусить 
бути дане соціальне явище, яке ми окреслюємо тим чи іншим поняття, 
а не про те, чим насправді воно є. Саме тому німецький вчений робить 
дуже важливе, у тім числі в контексті нашого подальшого дослідження, 
зауваження: елементарним обов’язком самоконтролю вченого і єдиним за-
собом запобігти непорозумінню буде чітке розмежування між порівняль-
ною співвідносністю дійсності з ідеальними типами у логічному значенні 
цього слова та оціночними судженнями про дійсність виходячи з ідеалів.3

Друге положення безпосередньо пов’язане з тезою американських 
дослідників Д. Колліера та С. Левіцкі, що безперечним імперативом 
для тих вчених, які вивчають процеси демократизації та досліджують 
„нетипові” політичні режими є те, що вони повинні ясно визначити та 
пояснити концепцію демократії, якої вони дотримуються.4 В контексті 
нашого дослідження ми додамо, що не менш важливим є чітке визначення 
того, що являє собою авторитарний режим.

Виходячи з цих двох положень, ми можемо стверджувати, що для 
концептуалізації „нетипових” політичних режимів (тобто таких, які 
неможливо однозначно дефініювати як демократичні чи авторитарні) 
в якості режимів-гібридів необхідно перш за все виходити не з нормативної, 
а з емпіричної (процедурної) концепції визначення демократії. Пояснюючи 
цю тезу, зауважимо, що нормативні теорії демократії зосереджується 
на тому, чим саме має бути сучасна демократія, а це, за справедливим 
зауваженням польського дослідника А. Антошевського, означає, що цей 
тип розуміння демократії має сильне ідеалістичне забарвлення.5 

Отже, повертаючись до веберівської концепції ідеального типу, можна 
стверджувати, що в основу ідеального типу демократії, який конструюють 
нормативні теорії, покладено саме практичний ідеал демократії, реалізації 
якого треба прагнути та на основі якого виносяться оціночні судження про 
дійсність. Тож, ці теорії, на наш погляд, не дають вичерпної відповіді на 
питання, чим демократія є, що, власне, і створює проблеми з її визначенням 
в контексті даних теорій та дає можливість для виникнення різного роду 
спекуляцій. Так, за словами Антошевського, якщо, наприклад, визначити 
демократію як систему, що запевняє реалізацію таких цінностей, 

3  Вебер М. „Об’єктивність” соціально-наукового пізнання. – С. 243–248. 
4  Коллієр Д., Левіцкі С. Демократія з „прикметниками”: концептуальні оновлення у процесі 

порівняльних досліджень // Демократія: Антологія. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 202. 
5  Antoszewski A. Wspуłczesne teorie demokracji // Studia z teorii polityki. Tom IІ // Pod red. A. W. 

Jabłоńskiego i L.Sobkowiaka. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. – 1997. – S. 9.
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як свобода, рівність та суспільна справедливість (аксіологічне або 
нормативне трактування демократії), то всі прояви нерівності, обмеження 
свободи або несправедливості, які можна віднайти в будь-якій державі 
(у тім числі демократичній – Г.Ш.), можуть стати підставою для відмови 
у визнанні демократичною тієї або іншої системи, або взагалі скептицизму 
щодо можливості реалізації такого стану.6 

Тож, якщо виходити виключно з такого (нормативного) розуміння 
демократії, то ми насправді ніде у світі не віднайдемо жодної політичної 
системи, яка б запевняла своїм громадянам повну свободу, рівність та 
справедливість, а, отже, це і дає можливість робити достатньо спекулятивні 
висновки, що „справжніх” демократичних режимів не існує (як і зрештою 
„повноцінних” авторитарних режимів), а скоріше йдеться про те, що 
кожен з існуючих у світі режимів є „змішаним”, оскільки в тому або іншо-
му ступені містить у собі елементи своїх протилежностей. Окрім цього, 
нормативні теорії демократії не дають нам можливості скласти адекватну 
дефініцію гібридного режиму, змушуючи вдаватись до таких абсурдних 
тверджень на кшталт того, що в рамках останніх існує „напівсвобода”, 
„напіврівність” та „напівсправедливість”. 

Емпіричні (або процедурні) теорії натомість намагаються дати від-
повідь не стільки на питання, чим має бути, а чим насправді є сучасна 
демократія. При цьому ідеальний тип демократії будується тут на основі 
сукупності об’єктивних показників, критеріїв або індикаторів, що до-
зволяє досліднику співвіднести дійсність з цим ідеальним типом та зро-
бити більш-менш об’єктивні висновки про наближеність чи віддаленість 
того або іншого режиму до демократії, уникаючи при цьому оціночних 
суджень. Вперше такий підхід до розуміння демократії запропонував 
у своїй праці „Капіталізм, соціалізм та демократія” австрійський вчений 
Й. Шумпетер, який в якості індикатора демократичності того або іншого 
режиму визначив факт проведення циклічних конкуренційних виборів, за 
допомогою яких окремі політики або політичні угруповання отримують 
підтримку громадян.7 

Однак на сьогоднішній день зведення демократії лише до проведення 
періодичних та більш-менш конкуренційних виборів є неадекватним, 
оскільки не відображає самої суті сучасної демократії, яка виходить 
далеко за межі виборчих процедур. Саме тому для розкриття сутності 
цього явища, на наш погляд, треба виходити з розширеного мінімального 
визначення демократії, в рамках якого ми маємо справу із значно 
розширеним каталогом індикаторів демократичного режиму. 

6  Там само. – С. 10. 
7  Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія // Пер. з англ. В.Ружицький та П. Таращук. – К.: 

Основи, 1995. – С. 334. 
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Ті самі зауваження стосуються і проблеми визначення суті 
авторитаризму, оскільки абсолютно недостатнім є його представлення 
виключно як режиму, в рамках якого вибори або взагалі не відбуваються, 
або якщо і відбуваються, то з обов’язковою перемогою „кандидатів 
від влади”. Тож, і у випадку з авторитаризмом необхідно виходити 
з розширеного каталогу індикаторів або критеріїв його визначення, що 
дозволяє більш точно відобразити суть цього режиму.

Отже, маючи у своєму розпорядженні каталоги індикаторів 
демократичного та авторитарного режимів, ми маємо можливість не тільки 
визначити на основі об’єктивних показників приналежність тієї чи іншої 
країни до певного типу режиму, але й сконструювати на цій основі каталог 
індикаторів гібридного режиму, який, як вже йшлося вище, поєднує („змішує”) 
у собі демократичні та авторитарні елементи. При цьому необхідно чітко 
усвідомити, що у цьому випадку ми маємо справу з абсолютно новою якістю 
політичного режиму, сутність якого не є тотожною сукупності від механічного 
поєднання демократичних та авторитарних елементів з яких він складається. 
Саме в такому значенні, на наш погляд, обґрунтованим є вживання терміну 
„гібридний політичний режим”, який не має жодного зв’язку із так званою 
„змішаністю” характеру кожного режиму у світі через природну, з нашої точ-
ки зору, наявність у них деяких елементів своїх протилежностей. 

Як справедливо зауважує французький мислитель Ж.-Ф. Ревель, у ца-
рині суспільного й політичного, як і будь-де, наявне і нормальне, й пато-
логічне. Тоталітаризм, за його словами, це квінтесенція патологічного. На-
томість патологічне існує також і в демократіях. І навпаки: традиційне не-
демократичне суспільство може сприйматись як нормальне зацікавленими 
особами, котрі почуваються добре в нього інтегрованими, користуються 
там правами й гарантіями, розуміються на правилах його функціонування, 
знають, що влада їх дотримуватиметься, і вміють з цього скористатись.8 

Переходячи до розгляду другого питання щодо „перехідності” гібрид-
них режимів, треба зауважити, що тут передусім необхідно встановити, 
з якого розуміння категорії „перехід (транзит)” ми виходимо. У більшості 
випадків під „транзитом” розуміють процес реформування авторитарних 
режимів у консолідовані демократії, тобто перехід від авторитаризму до 
демократії. У цьому контексті усі нестандартні варіанти таких переходів, 
в рамках яких фіксується співіснування та взаємне переплетення автори-
тарних та демократичних елементів, трактуються виключно як тимчасові 
відхилення на шляху до консолідованої демократії, які розглядаються як 
недовготривалі, нестійкі та постійно змінювані ситуації, що, власне, і не 
дозволяє розглядати їх як новий тип політичного режиму.

8  Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії // Пер. з франц. З. Борисюк та О.Хоми. – К.: Критика, 2004. 
– С. 51.
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Натомість ми виходимо у розумінні цього явища з інших позицій. На 
наш погляд, достатньо довготривалий (15-20 років) досвід існування таких 
„авторитарно-демократичних” ситуацій на пострадянському просторі сам 
собою відкидає тезу про їхню „перехідність” (читай нестійкість), яка ле-
жить в основі заперечення існування гібридних політичних режимів. Саме 
тому ми схильні розглядати ці варіанти переходу не як тимчасові ситуації 
на шляху до демократії, а як повноцінні політичні режими-гібриди, під 
„нестійкістю” яких ми розуміємо їхні періодичні коливання у бік автори-
таризму чи демократії, що абсолютно не призводить до перетворення цих 
режимів на авторитарні чи демократичні, а лише тією чи іншою мірою змі-
нює пропорційне співвідношення цих елементів в рамках гібридного ре-
жиму. Виходячи з цього, ми трактуємо перехід (транзит) не як обов’язкову 
демократичну трансформацію, а як полірезультативний процес, де кожен 
даний новоутворений консолідований режим постає у якості самодостат-
нього результату переходу. 

У цьому контексті слушною видається теза відомого американського 
дослідника Л. Даймонда, який ще в 1996 році констатував кінець „третьої 
хвилі” демократизації свідченням чого, за його словами, став перехід низ-
ки країн не до ліберальної демократії, а до проміжних форм політичних 
режимів.9 Більш конкретно зазначену позицію у 2002 році відобразив 
на сторінках „Journal of Democracy” інший американський дослідник 
Т. Карозерс, за словами якого те, що часто вважається якоюсь нестабільною 
та незручною проміжною зоною між повноцінною демократією та 
відвертою диктатурою насправді сьогодні є найбільш типовим станом 
в країнах, що розвиваються, та в посткомуністичному світі.10 Саме тому 
він вважає, що ці режими, які містять у собі деякі елементи демократії, 
необхідно розглядати як альтернативні напрями, а не як станції на шляху 
до ліберальної демократії.11 

Водночас ми маємо констатувати той факт, що політичні еліти 
практично усіх країн, що відмовляються від свого авторитарного 
минулого, кінцевим пунктом реформування суспільно-політичної сфери 
проголошують встановлення консолідованої демократії. Виходячи з цього, 
можна стверджувати, що утворення гібридних режимів відбувається саме 
на одному із етапів реформування і демонтажу авторитарного режиму та 
формування визначеного у якості кінцевої мети нового консолідованого 
демократичного режиму. Тобто йдеться передусім про те, що гібридні 
режими формуються у результаті відходу від „класичного” авторитаризму, 

9  Diamond L. Is the Third Wave Over? // Journal of Democracy. – July 1996. – Vol.7. – No 3. – Р. 20–37.
10  Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. – 2003. – No 2. – С.60.
11  Там само – С. 56. 
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часткової лібералізації та впровадження низки демократичних інститутів 
та процедур (наприклад, впровадження періодичних виборів, встановлен-
ня багатопартійності тощо) за одночасного збереження деяких елементів 
авторитарного режиму. 

Отже, якщо ми говоримо про те, що гібридні політичні режими 
мають перехідний характер, то під „перехідністю” тут треба розуміти не 
тимчасовість та нестійкість „авторитарно-демократичних” ситуацій, які 
в будь-якому випадку або регресуватимуть у бік авторитаризму, або про-
гресуватимуть у напрямі демократії, але в жодному випадку не залишати-
муться в такій „невизначеній” та „нестандартній” ситуації, а констатацію 
того факту, що цей тип політичного режиму був сформований на одному 
із етапів умовного переходу від авторитаризму до демократії. При цьому 
така незавершеність переходу до демократії абсолютно не несе у собі без-
альтернативності в обов’язковості повернення до авторитарного стану 
або відновлення процесу демократичного реформування та консолідації, 
а лише вказує нам на ту умовну точку, до якої дійшли процеси демократи-
зації і з якої почалось формування та утвердження нового гібридного ре-
жиму. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що тип сформованого 
гібридного режиму залежить від того, на якій саме стадії умовного пере-
ходу до демократії (лібералізації, демократизації та консолідації) правляча 
еліта, виходячи з власних вузькокорпоративних інтересів, блокує подаль-
ше демократичне реформування та сприяє різними методами (у тому числі 
пропагандистського характеру) інституціоналізації (консолідації) утворе-
ного на той момент політичного режиму.

Отже, ми вже частково перейшли до відповіді на наше третє питання 
щодо способу формування гібридних режимів. Як вже було зазначено, цей 
тип політичного режиму утворюється в результаті відходу від авторитар-
ного правління, часткової лібералізації та демократизації суспільно-полі-
тичної сфери. Для кращого розуміння цієї тези зробимо деякі теоретичні 
уточнення. За словами А. Степана, в авторитарних умовах „лібералізація” 
може включати у себе сполучення політичних та соціальних змін, таких як 
послаблення цензури в ЗМІ, дещо більшу „свободу рук” незалежних робіт-
ничих організацій, поновлення низки індивідуальних юридичних гарантій, 
звільнення більшості політичних в’язнів, повернення політемігрантів; не 
є виключеними також заходи щодо більш справедливого розподілу при-
бутків і – мабуть найважливіше – терпимість в стосунку до політичної опо-
зиції. Демократизація ж вбирає в себе лібералізацію, але є більш широким 
та специфічним політичним поняттям, оскільки передбачає відкриту кон-
куренцію за право контролю над урядом, а це, своєю чергою, передбачає 
вільні вибори, які визначають склад кабінету. Лібералізація, таким чином, 
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переважно модифікує взаємозв’язки держави та громадянського суспіль-
ства, а демократизація передусім змінює взаємовідносини між державою 
та політичним суспільством як таким.12

Повертаючись до способів утворення гібридних політичних режимів, 
зауважимо, що зокрема згідно з підходом Ф. Шміттера, цей тип режимів 
утворюється в результаті того, що попередні авторитарні правителі 
намагаються захистити свої інтереси шляхом „прищеплення” авторитарних 
прийомів новому режиму. Зокрема, в тих випадках, коли вони проводять 
лібералізацію без демократизації (тобто коли вони поступаються 
декотрими індивідуальними правами без згоди на підзвітність громадянам) 
виникає гібридний режим, який Шміттер окреслює як діктабланда. Коли 
ж вони проводять демократизацію без лібералізації (тобто коли вибори 
відбуваються, але за умови гарантованої перемоги правлячої партії, 
відсторонення певних суспільно-політичних груп від участі в них, або 
при позбавленні обраних громадян можливості справжнього управління) 
виникає гібридний режим, який вчений окреслює як демокрадура.13

Відштовхуючись від цих зауважень, зазначимо, що після розпаду 
радянського авторитарного режиму в 1991 році в більшості пострадянських 
республік були продовжені процеси лібералізації та демократизації 
суспільно-політичної сфери: створені умови для формування та діяльності 
незалежних громадських організацій, політичних партій, скасовано 
цензуру в ЗМІ, відбулося розширення юридичних та політичних прав 
громадян, пройшли перші демократичні вибори до загальнонаціональних 
та місцевих парламентів, були обрані президенти країн, в межах 
парламентів та поза ними діяли різного роду опозиційні до керівництва 
країни групи. Одним словом, на початку 1990-х років ці країни справді 
стояли на шляху переходу до демократії. 

Однак вже за декілька років ці так звані молоді демократії почали 
демонструвати зворотні тенденції: обрані в демократичний спосіб 
президенти почали реалізовувати владу в стилі „батьків нації”, яким 
єдиним відомо, що треба народу і якими шляхами цього досягти. 
В зв’язку з цим вони нехтували конституційними обмеженнями своєї 
влади, трактуючи їх як зайві перешкоди на шляху здійснення своєї „великої 
місії”, уникаючи в такий спосіб, за словами Г.О’Доннелла, горизонтальної 
підзвітності – координації своїх дій та відповідальності за них перед 
іншими гілками влади. Діючи у цьому напрямі, вони або підпорядковували 

12  Мельвиль А. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов 
к демократическим транзитам // Полис. – 1998. – No 2. – С. 12. 

13  Schmitter P.C. Dangers and Dilemmas of Democracy // The Global Resurgence of Democracy. – Second 
Edition. Edited by L. Diamond and M.F.Plattner, Baltimore and London: The Johns Hopkins University 
Press, 1996. – Р.76–78. 
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собі ці гілки влади, або, якщо не вдавалось, діяли в обхід них. Окрім цього, 
згодом, вдаючись до різного роду маніпуляцій із конституціями, законами, 
виборчих фальшувань, утисків опозиції, тиску на засоби масової інформації 
тощо, вони продовжували терміни своїх повноважень та розширювали їх, 
уникаючи в такий спосіб підзвітності вертикальної, тобто перед народом 
(виборцями), які вже не мали фактичної можливості за допомогою виборів 
висловити свою незгоду з курсом президента. 

Цілком очевидно, що в основі таких недемократичних кроків лежить 
не піклування про „інтерес нації”, а прагнення збереження влади в руках 
президента та його оточення (так званої „сім’ї” або „партії влади”), причо-
му влада тут є не стільки метою, скільки засобом для привілейованого до-
ступу до матеріальних ресурсів країни та власного збагачення. Тож, якщо 
звертатись до слів Ф. Шміттера, то можна констатувати, що прищеплення 
авторитарних прийомів в „молодих демократіях” відбувалося не старими 
авторитарними правителями, а демократично обраним, новим керівницт-
вом цих країн. Тому, якщо говорити про „штучність” гібридних режимів, 
то під нею, на наш погляд, треба розуміти не те, що над їх „виведенням” 
працювали дослідницькі інститути, а лише те, що ця ситуація, влаштову-
ючи правлячу групу (яка, з одного боку, нібито проводить лібералізацію та 
демократизацію, що, зокрема, дозволяє їй не бути ізгоями на міжнародній 
арені, а з іншого – повністю та майже безконтрольно зосереджує всю дер-
жавну владу у своїх руках), зберігається нею усіма можливими способа-
ми. Таким чином, не відбувається регресу і встановлення авторитарного 
режиму, але при цьому блокується подальше демократичне реформування 
під гаслами, які знаходять достатньо широку підтримку в умовах залишків 
авторитарної політичної культури в суспільстві, щодо „особливого шляху 
розвитку нації” та побудови „особливого”, „свого” типу демократії, який 
може і не сприйматись позитивно країнами демократії „класичної”.

Отже, давши короткі відповіді на питання, що були поставлені на 
початку нашої статті, ми можемо зробити наступні висновки: по-перше, 
для з’ясування суті гібридного політичного режиму необхідно виходити 
з емпіричного (процедурного) підходу до визначення демократії, в рамках 
якого конструюється певний набір (каталог) об’єктивних показників (ін-
дикаторів), який і дає відповідь на питання, чим є, а не чим мусить бути, 
виходячи з тих або інших уявлень певних дослідників, сучасна демократія. 
Такий самий методологічний підхід має бути покладений і в основу виз-
начення авторитарного режиму, тобто і тут ми маємо спиратись на чітку 
систему індикаторів. Подібний підхід дає можливість не тільки визна-
чати приналежність того чи іншого режиму до категорії демократичних 
або авторитарних, але і сконструювати такий самий каталог індикаторів 
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гібридного політичного режиму, чітко вказуючи при цьому, в який спосіб 
поєднані між собою в рамках даного режиму авторитарні та демократичні 
елементи. 

По-друге, достатньо тривалий досвід існування „авторитарно-демо-
кратичних” ситуацій на пострадянському просторі значною мірою запере-
чує тезу про їхню нестійкість та тимчасовість, натомість обґрунтовує по-
зицію про необхідність аналізу цих ситуацій як окремого типу політичного 
режиму, який утворився в результаті відходу від авторитарного режиму 
в процесі часткової лібералізації та демократизації. В цьому контексті пе-
рехідний характер гібридних режимів необхідно розглядати не як конста-
тацію того, що зазначені ситуації існують протягом достатньо нетривалого 
часу і за найменшої зміни політичних умов переходять або у авторитаризм, 
або продовжують розвиватись у напрямі демократії, а лише як фіксацію 
того, що вони утворюються в процесі умовного переходу від авторитариз-
му до демократії. 

По-третє, формування зазначених режимів є закономірним резуль-
татом маніпуляцій з боку правлячої еліти процесами лібералізації та 
демократизації, в контексті яких впровадження демократичних інститутів 
та процедур стає не метою, а засобом, інструментом, які правлячі групи 
використовують, наповнюючи їх авторитарним змістом, для збереження 
своєї влади.
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Анатолій Романюк

Концептуальна характеристика 
коґабітації і практика її реалізації 

у країнах Центральної Європи та Україні

Поняття «коґабітація∗» почали використовувати у політичній науці щодо 
характеристики взаємовідносин президента та глави уряду/уряду, коли 
парламентська більшість є опозиційною щодо глави держави, у Франції 
між 1986 та 1988 роками. Оскільки, у Франції існує напівпрезидентська/
змішана форма правління, ситуацію коґабітації cтали розглядати/
трактувати як одну з властивостей цієї форми правління. Численні випадки 
співіснування політичних інститутів, представлених конкурентними 
політичними силами у країнах із напівпрезидентською формою правління, 
де факто закріпили за цією формою таку властивість. У своєму аналізі під 
коґабітацією ми розуміємо ситуацію в системі напівпрезидентської форми 
правління, коли президент і парламент обираються на загальнонародних 
виборах, за якої глава держави і парламентська більшість належать 
до конкурентних політичних сил. За цих умов, президент змушений 
прийняти і внести на розгляд парламенту кандидатуру прем’єр-міністра, 
або конфігурацію уряду, яка має підтримку більшості у парламенті, 
навіть коли він цього не хоче. Окрім того, факт політичного співіснування 
передбачає необхідність погодження політичних програм президента 
і уряду, які спираються на отриманий кредит довіри від народу, що 
призводить до певного інституційного протистояння глави держави, 
з одного боку, і уряду та парламентської більшості, з іншого. Відповідно, 
це може зумовлювати обмеження повноважень глави держави, або не 
дозволяє збільшити повноваження уряду. Потенційно кожна ситуація 
коґабітації несе в собі загрозу протиріч та конфліктів не лише на 
інституційному, але і на особистісному рівнях.

Питання сутності коґабітації в науковій літературі українською 
мовою окреслено лише у перекладі праці Дж.Сарторі «Порівняльна 
конституційна інженерія», коли він аналізував напівпрезидентську 
форму правління і розглядав етапи співіснування в П’ятій французькій 
республіці.1 До розгляду ситуацій коґабітації у Франції ми звертаємось 

∗  Термін походить від англійського слова cohabit – співжиття, співіснування.
1  Сарторі Д. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: 

Пер. з 2-го англ. вид.- К.: АртЕк, 2001. – С.117-119. 
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у праці, присвяченій порівняльному аналізу політичних інститутів країн 
Західної Європи та статті сфокусованій на випадках когабітації у країнах 
Центральної Європи.2 Найбільш ґрунтовно ситуації коґабітації досліджені 
західними політологами. Серед них слід вибілити публікації Р. Елгі3 та 
Д. Самуельса і М. Шугарта4. Питання когабітації у країнах Центральної 
та Східної Європи розглядаються у публікаціях О.Процика присвячених 
напівпрезидентській формі правління.5

Конструкція напівпрезидентської форми правління була запропонована 
М. Дюверже у 1980 р. Він зазначив, що форма правління не може 
бути визначена виключно на підставі конституційних повноважень 
без урахування взаємовідносин політичних сил. Залежно від відносин 
між головними політичними інститутами країни, структура та функції 
форми правління, окресленої в конституції, будуть відмінними навіть 
в один і той самий час.6 Він зазначив, що ця система не має розглядатись 
комбінацією двох «класичних» форм правління – парламентської та 
президентської, а передбачає своєрідне чергування між парламентською 
та президентськими фазами.7 На змішаному характері пів президентської 
форми правління наголошує і Дж.Сарторі.8 Проблема співвідношення/
чередування президентської та парламентської складових зайняла 
поважне місце у дослідженнях, присвячених цій формі правління. 
У 1992 р. М.Шугарт та Дж.Карей запропонували розрізняти два окремих 
підтипи в напівпрезидентській формі правління: прем’єр-президентський 
та президент – парламентський.9 Прем’єр-президентський варіант 

2  Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи – Вид.центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.170; Романюк А. Ситуація коґабітації у країнах Центральної 
та Східної Європи та їхні політичні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: Політологія, Філософія. Вип. 13. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту 
„Говерла”. 2009. – С.146 - 149.

3  Elgie R. „Cohabitation’: Divided Government French-Style // R. Elgie (ed.), Divided Government 
in Comparative Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2001 - Рp. 106-126; Elgie R. Political 
Institutions in Contemporary France - OUP, Oxford, 2003. 

4  David J. Samuels and Matthew S. Shugart. The ‘Semi-presidential’ model and its sutypes: Party 
presidentialization and the selection and de-selection of prime-ministers – режим доступу: http:
//dcs.ucsd.edu (08.07.2011)

5  Protsyk O. Prime Ministers Identity in Semi-Presidential Regimes: Constitutional Norms and Cabinet 
Formation Outcomes // European Journal of Political Research, 2005, # 44(5), P.721-748; Protsyk O. 
Intra-Executive Competition between President and Prime Minister: Patterns of Institutional Conflict and 
Cooperation under Semi-Presidentialism // Political Studies, 2006, Vol.54, P.219-244.

6  Duverger M.A New Political-System Model: Semi-Presidential Government // European Journal of 
Political Research, 1980, # 8 (2). – P. 167.

7  Там само, с.186.
8  Сарторі Д. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: 

Пер. з 2-го англ. вид.- К.: АртЕк, 2001. – С.118.
9  Matthew S. Shugart and John M. Carey. President and Assemblies: Constitutional Design and Electoral 

Dynamics . – New York: Cambridge University Press, 1992
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передбачає, що уряд та прем’єр-міністр отримують владу і несуть 
відповідальність виключно перед парламентською більшістю, а в президент-
парламентському випадку уряд і прем’єр-міністр залежні одночасно від 
президента та парламентської більшості. Д.Самуельс та М.Шугарт на 2008 
рік нарахували 18 випадків існування країн з прем’єр-президентською та 13 
– з президент – парламентською конструкціями напівпрезидентської форми 
правління.10

Вони вважають, що когабітація виступає іманентною властивістю 
пів президентської форми правління. За їхніми обрахунками 
в напівпрезидентських системах ситуації когабітації становлять приблизно 
15 відсотків. Д.Самуельс та М.Шугарт також вважають, що в абсолютній 
більшості випадків когабітація властива прем’єр-президентським системам 
і досить рідко зустрічається в президент-парламентських системах.11

У країнах Центральної та Східної Європи напівпрезидентська/змішана 
форма правління характерна для наступних країн: Білорусія, Болгарія, 
Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина (з 199912) та Україна. Білорусія 
та Росія віднесені до цієї групи країн на підставі формальних ознак 
напівпрезидентської форми правління. Усі ці країни, окрім Білорусі та 
Росії, відносяться до прем’єр-президентських конструкцій, лише Росія 
розглядається прикладом президент-парламентської. Щодо Білорусі, 
то Д.Самуель та М.Шугарт взагалі не розглядають її як випадок країни 
з напівпрезидентською формою правління, внаслідок абсолютної 
домінації позиції президента в системі влади країни. Стосовно України, 
трансформація конструкції державної влади в Україні внаслідок вступу 
в дію змін до Конституції, які було прийнято 8.12.2004 р. („Про внесення 
змін до Конституції України” No 2222-IV), призвела до переходу 
напівпрезидентської форми до прем’єр-президентської конструкції, однак, 
підтвердження Конституційним Судом України правомочності рішення 
про відміну вищеозначених змін, зумовило повернення з листопада 2010 
р. до конструкції президент-парламентської. Внаслідок цього, ситуацію 
когабітації ми можемо вважати ймовірнісною щодо всіх означених країн 

10  David J. Samuels and Matthew S. Shugart. The ‘Semi-presidential’ model and its sutypes: Party 
presidentialization and the selection and de-selection of prime-ministers. Р.23 – режим доступу: http:

//dcs.ucsd.edu (08.07.2011)
11  Вони проаналізували 25 країн з напівпрезидентською формою правління, що включало ситуації 

співіснування 66 президентів та 209 прем’єр-міністрів. Відповідно, ситуація когабітації була 
властива у 22,1 % випадків для прем’єр-президентської системи правління і лише у 1,4 % щодо 
президент-парламентських систем. Див: David J. Samuels and Matthew S. Shugart. The ‘Semi-
presidential’ model and its sutypes: Party presidentialization and the selection and de-selection of prime-
ministers. З.15 – режим доступу: http://dcs.ucsd.edu (08.07.2011)

12  Президент Словаччини від 1999 р. почав обиратися на загальнонародних виборах.
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Центральної Європи та України у проміжку 2006 р. до листопада 2010 
р. (період дії змін до Конституції), тобто періоду існування прем’єр-
президентської конструкції. 

Серед означених країн Центральної Європи ситуації когабітації мали 
місце: у Республіці Болгарія – 4 випадки, Литовській Республіці – 3, 
Республіці Польща – 5, Україні – 2 випадки, Словаччина - 1. У Румунії 
ситуацій коґабітації не було.

У Республіці Болгарія перший випадок стався за часів президентства 
Ж.Желева (01.1992–01.1997), який спирався на підтримку правих 
політичних сил, під час позапартійного уряду Л.Берова (1992–1994), 
який мав підтримку Болгарської соціалістичної партії та Руху за права 
і свободи – центристської партії; другий в часі другого президентства 
Ж.Желева – уряд Ж.Віденова (1995–1997), що спирався на підтримку 
Болгарської соціалістичної партії; третій за президентства Г.Парванова 
(01.2002–01.2006) – лідера Болгарської соціалістичної партії, коли 
правоцентристський уряд очолив С. Сакскобургський (Сімеон ІІ) у 2001–
2005; четвертий під час другого президентства Г.Парванова (01.2006–) за 
уряду Б.Борисова (від 2009 р.), який є лідером право-центристської партії 
«Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ). 

У Литві перша ситуація коґабітації виникла під час президентства 
А.Бразаускаса (1993–1997), який представляв Литовську соціал-
демократичну партію. Внаслідок парламентських виборів 1996 р. 
у листопаді було сформовано коаліційний уряд право-центристських 
партій13 на чолі з Г.Вагноріусом. Друга ситуація коґабітації виникла 
під час президентства В.Адамкуса (1998–2002), якого підтримували на 
виборах право-центристські партії, у червні 2001 р., коли було сформовано 
уряд з числа представників лівих партій14 на чолі з А.Бразаускасом. 
Третій випадок припав вже на наступне президентство В.Адамкуса 
(2004–2008), коли у листопаді 2006 року повстав ліво-центристський уряд 
А.Бразаускаса15.

Найбільший досвід ситуацій коґабітації має Республіка Польща. 
Кожен з президентів нової Польщі мав свій досвід коґабітації. Під час 
президентства Л.Валенси було дві ситуації коґабітації: уряд Вальдемара 
Павлака (26.10.1993–1.03.1995), який представляв більшість лівих партій 

13  До складу урядової коаліції увійшли представники: Об’єднання Вітчизна/Литовські консерватори 
(TS/LK), Партія литовських християнських демократів (LKDP) та Литовський союз центру 
(LCS).

14  Коаліція складалась з двох партій: Литовської соціал-демократичної партії та Нового Союзу (NS) 
– ліво-центристської партії, яка була утворена у 1998 р.

15  Коаліція складалась з двох партій:Литовської соціал-демократичної партії, Нового Союзу, Партії 
праці (DP), Союзу селянської партії та нової демократії (VNDPS).
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та уряд Йозефа Олекси (4.03.1995–22.121995), аналогічно від блоку тих 
самих лівих партій; за президентства О.Квасневського було дві коґабітації: 
уряд Ежи Бузка (31.10.1997–19.10.2001) – від об’єднання правих партій 
«Виборча акція Солідарність» (AWS) та Казімежа Марцінкевіча (від 
31.10.2005 і до інаугурації новообраного президента Л.Качинського 
23.12.2005), який представляв право-центристську партію «Право 
і справедливість» (PiS); за президентства Л.Качинського – уряд Дональда 
Туска (від 9.11.2007 і до сьогодні), який представляє блок центристських 
партій «Громадянська платформа» (PO) та «Польська народна партія» 
(PSL). 

У Словацькій республіці ситуація когабітації виникла після 
парламентських виборів 12 червня 2010 року, на яких більшість отримали 
представники право-центристських партій. Діючий президент Словаччини 
І.Гашпарович (обраний у 2004 році, переобраний у 2009) доручив право 
спробувати сформувати уряд діючому на той час перм’єр-міністру Р.Фіцьо. 
Після невдачі уряд сформувала лідер право-центристської більшості 
І.Радічева, що і призвело до першої когабітації.

Реальні ситуації коґабітації виникли в Україні лише за часів, коли 
президентом країни було обрано В.Ющенка. Це пов’язано із вступом 
в дію змін до Конституції, які було прийнято 8.12.2004 р. Власне ці зміни 
дозволили формувати політичним партіям, які пройшли до парламенту, 
більшість і відповідно – уряд. Перша ситуація коґабітації охоплює період 
з 04.08.2006 і до 18.12.2007, коли більшість була сформована на основі 
Партії регіонів, а на чолі уряду був В.Янукович. Друга ситуація фактично 
склалась у зв’язку із формуванням наступного уряду – Ю.Тимощено 
з 18.12.2007. Остання ситуація є унікальною, оскільки більшість 
в парламенті мали партії, які підтримували діючого президента на виборах, 
які на певному етапі активно використовували його популярність для 
збільшення свого електорального результату. Власне конкурентні щодо 
Пратії Регіонів та КПУ партії, включаючи «пропрезидентську» «Нашу 
Україну», і сформували уряд. Однак, практична взаємодія президента 
і прем’єр-міністра/уряду носила яскраво виражений коґабітаційний 
характер. Підставами трактувати цю ситуацію як приклад коґабітації 
ми вважаємо те, що відбулось протистояння президента і більшості 
у парламенті щодо визначення кандидатури прем’єр-міністра. Причин 
тому є багато. Однією з головних є персональна конкуренція політиків 
за спільний електорат, яка набула форми інституційного протистояння 
і спричинила потужну іманентну політичну кризу в країні. Це конкурентне 
протистояння посилювалось чинником майбутніх президентських виборів 
2010 р., у яких В.Ющенко і Ю.Тимошенко планували брати участь Іншою 
причиною ми вважаємо, прагматичний розрахунок депутатів більшості. 
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В умовах ослаблення позицій президента і одночасного посилення 
позицій прем’єр-міністра, депутати парламентської більшості свою ставку 
зробили на Ю.Тимошенко, яка з позицій глави уряду могла ефективно 
вирішувати приватні питання депутатів і яка мала високі шанси на 
виграш майбутніх президентських виборів. Парадокс полягав в тому, що 
більша частина НСНУ, яка була створена як пропрезидентська і попала 
до парламенту у значній мірі завдячуючи підтримці/довірі громадян до 
В.Ющенка, опинилась в опозиції до нього. Дана ситуація засвідчила, 
що президент на момент формування уряду Ю.Тимошенко вже не був 
лідером парламентської більшості, в рівній мірі як і лідером власної 
партії. Відповідно він був не здатний здійснювати ефективний контроль за 
поведінкою депутатів парламентської більшості.

О. Процик, аналізуючи характер взаємовідносин в середині виконавчої 
влади між президентом та прем’єр-міністром в межах напівпрезидентської 
форми правління, запропонував дихотомічний показник визначення рівня 
внутрішньо-виконавчих конфліктів у півпрезидентських системах16: 
1) коли істотний конфлікт між президентом і кабінетом міністрів не 
є повідомленим, тобто не доведений до відкритої фази, то взаємовідносини 
таких політичних акторів розглядаються як несуперечливі, а конфліктний 
рівень оцінюється як низький; 2) коли існують зразки тривалої та жорсткої 
напруженості між президентом і кабінетом міністрів, тоді слід говорити про 
високий рівень конфлікту. Загалом, він розглянув 8 випадків когабітації. 
З них: у Болгарії – 3, Литві – 2 і Польщі – 3. За оцінками О.Процика, 
в Болгарії у двох випадках рівень протистояння був високим, у Литві – 
в одному випадку і у Польщі – у всіх трьох випадках. Оскільки його аналіз 
не охоплював всіх випадків означених у нашій статті, ми розглянемо 
їх окремо. Четвертий випадок когабітації у Болгарії характеризувався 
високим рівнем інституційного конфлікту. Рівень протистояння президента 
від Соціалістичної партії і уряду досягнув своєї кульмінації весною 2010 
року, коли право-центристська парламентська більшість спробувала 
довести до логічного завершення розпочату за їхньою ініціативою 
процедуру імпічменту президента. Однак, парламентське голосування 
31 березня 2010 року виявилось не результативним для парламентської 
більшості і президент зберіг за собою посаду. Однією з головних підстав 
процесу імпічменту було звинувачення президента в постійній критиці 
роботи уряду з боку парламентської більшості.

16  Protsyk O. Intra-executive competition between president and prime minister: Patterns of institutional 
conflict and cooperation in semi-presidential regimes / Oleh Protsyk // Political Studies. – 2006. – Vol. 
56. – N 2. – P. 227-228.
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 В Польщі мали місце ще два випадки когабітації. Один з них, коли 
прем’єр-міністром за президентства А. Квасневського став К. Марцинкевіч, 
важко брати до уваги, оскільки дана ситуація тривала короткий час. 
Натомість ситуація коґабітації за президентства Л. Качинського 
і прем’єр-міністра Д.Туска має бути кваліфікована з високим рівнем 
конфлікту, який набув форми не лише інституційного протистояння, але 
і особистого. Перша когабітаційна ситуація в Словаччині на даному етапі 
ще характеризується низьким рівнем протистояння. Натомість всі ситуації 
коґабітації в Україні продемонстрували високий рівень конфлікту. Отже, 
ми можемо констатувати, що ситуації коґабітації в країнах Центральної 
та Східної Європи переважно ведуть до високого рівня протистояння між 
інститутом президента та урядом.

Щодо випадків коґабітації у Болгарії, Литві, більшості випадків 
у Польщі, Словаччині та Україні характерним є протистояння у 
ліво-правому ідеологічному просторі. Натомість останній випадок 
співіснування у Польщі характеризується формальною ідеологічною 
близькістю президентської партії «Право і справедливість» і домінуючої 
в уряді Д.Туска партії «Громадянська платформа». Обидві вони в ліво-
правому ідеологічному вимірі можуть бути позиціоновані як центристські 
та право-центристські партії17. Більше того, протягом певного часу, 
особливо у першій половині 2005 року обидві партії досить активно 
співпрацювали і протистояли «лівому» президенту О.Квасневському. 
Подібною є ситуація і з останнім випадком коґабітації в Україні.

Розглянемо в якій мірі формування ситуацій коґабітації пов’язано 
із парламентськими виборами. У Болгарії дві з трьох ситуацій постали 
у зв’язку із парламентськими виборами. Подібна ситуація і в Литві – дві 
з трьох. У Польщі за виключенням другої коґабітації (уряд Й.Олекси) всі 
випадки були пов’язані із проведенням парламентських виборів (у 2005 
році мали місце дострокові парламентські вибори). Однак і випадок другої 
коґабітації не може розглядатись як виняток, оскільки склад парламентської 
лівої більшості залишився незмінним після парламентських виборів 1993 
р. до чергових виборів у 1997 р., відбулась лише заміна більшістю прем’єр-
міністра В.Павлака на Й.Олексу з відповідною ротацією частини кабінету. 
Аналогічно ситуація когабітації у Словаччині пов’язана із парламентськими 
виборами. В Україні обидва випадки зв’язані із виборами. Отже ми можемо 
припустити, що сепарованість у часі президентських і парламентських 
виборів може сприяти утворенню ситуацій коґабітації. Політична 

17  На підставі програмних документів та практичної діяльності ці партії можуть бути позиціоновані 
наступним чином: «Громадянська платформа» – ліберально-консервативна, «Право і 
справедливість» – національно-консервативна з відчутним елементом католицького клерикалізму.
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практика багатьох країн свідчить про існування тенденції перенесення 
підтримки з однієї політичної сили на іншу у випадку послідовності 
(розведеності у часі) президентських і парламентських виборів. Власне 
з цього приводу президенти Франції Ф.Міттеран та Ж.Ширак, які мали 
досвід ситуацій коґабітації, прагнули внести зміни до конституції щодо 
зменшення терміну перебування президента на посаді з 7 до 5 років, 
заради синхронізації термінів президентських та парламентських виборів. 
У 2002 році це вдалось Ж.Шираку і в подальшому Франція уникала 
ситуацій коґабітації. Однак ми вважаємо, що це не може розглядатись як 
ефективні ліки, оскільки можливість дострокового розпуску парламенту 
завжди є високою, відповідно це іманентно буде нести в собі загрозу 
ситуації когабітації.

Отже, досвід функціонування прем’єр-президентської конструкції 
напівпрезидентської форми правління в країнах Центральної Європи та 
Україні свідчить, що ситуація когабітації має розглядатись як іманентна 
її характеристика/ознака. В переважній більшості випадків ця ситуація 
виникає внаслідок парламентських виборів в умовах, коли загальнонародні 
вибори президента і парламенту розведені у часі. Політичний формат 
інституційного протистояння здебільшого описується як боротьба між 
акторами лівого і правого ідеологічного спрямування.
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АНОТАЦІЯ

У статті аналізується сутність поняття коґабітація, розглядаються 
коґабітаційні ситуації у Республіці Болгарія, Литовській Республіці, 
Республіці Польща та Словаччині. Окреслено особливість досвіду 
коґабітації в Україні. Розглядається залежність ситуації когабітація від між 
партійного протистояння в право-лівому спектрі та від спів падіння/не спів 
падіння часу проведення президентських та парламентських виборів.

Ключові слова: коґабітація, напівпрезидентська/змішана форма 
правління, президент, прем’єр-міністр, уряд, парламентська більшість.

Anatoliy Romanyuk

CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF COHABITATION AND ITS 
IMPLEMENTATION IN CENTRAL EUROPE AND UKRAINE

Author analyzes the essence of cohabitation concept and examines cohabi-
tation situations in Bulgaria, Lithuania, Poland and Slowakia. Also peculiarities 
of cohabitation experience in Ukraine are described. Consider the dependen-
ce of inter cohabitation`s situation from competition between political parties 
in the right-left spectrum and from the time of the presidential and parliamen-
tary elections.

Key words: cohabitation, semipresidentional system, president, prime 
minister, government, parliamentary majority

Anatoliy Romanyuk

POJĘCIE KOABITACJE ORAZ PRAKTICA ZASTOSOWANIA 
W PAŃSTWACH EUROPY CENTRALNEJ I UKRAINIE

Autor przeanalizowal tresć pojęcia koabitacje ta prktykie zastosowania 
w Bułgarii, Litwie, Polskie, Słowacii. Zaznaczono osobliwy tryb koabitacii na 
Ukrainie. Rozpatrywano uzależnienie sytuacii koabitacii od partyjnej rywalizacii 
w liewo-prawej płaszczyznie i od czasu wyborόw prezydenta ta parlamentu.

Głόwnie pojęcia: koabitacja, semiprezidencki system, prezydent, premier, 
rząd, parlamentarna większość. 
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Ryszard Bednarski

UDZIAŁ UKRAINY WE WSPÓŁPRACY 
Z KRAJAMI UE W RAMACH 

EUROREGIONÓW

1.  Informacje ogólne o euroregionach

Euroregiony to obszary transgraniczne, w ramach których prowadzona jest 
współpraca między jednostkami reprezentującymi regiony dwóch lub więcej 
państw (jednostki samorządu terytorialnego). Każdy z nich jest powoływany na 
podstawie prawa wewnętrznego danego państwa.1 

Wzorce w zakresie ustanawiania współpracy w ramach Euroregionów 
zostały zawarte w Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy przygranicz-
nej między wspólnotami i władzami terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka 
Rady Europy z 21 maja 1980 r.) oraz w Europejskiej Karcie Samorządu Teryto-
rialnego z 15 października 1985 r. Polska podpisała te umowy kolejno w 1993 
roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 1993 r.) i w 1994 (Dz.U. z dnia 25 listopada 1994). 
Na podstawie tych dwóch dokumentów zawierane są najczęściej najpierw od-
powiednie porozumienia międzypaństwowe o wspieraniu współpracy transgra-
nicznej, regionalnych uzgodnieniach transgranicznych czy o współpracy trans-
granicznej między władzami lokalnymi. Odpowiednie unormowanie współpracy 
i udziału w nim samorządów lub władz lokalnych umożliwia im zawieranie po-
rozumień o zainicjowaniu współdziałania, odpowiednich organach w ramach 
współpracy transgranicznej.2

Euroregiony odwołują się do różnych form współpracy transgranicznej 
mającej na celu rozwiązywanie problemów pogranicza, jak turystyka, pla-
nowanie przestrzenne, ochrona środowiska, ale także promocja gospodarcza, 
rozwój oświaty, nauki, rozbudowa infrastruktury, działalność kulturalno-edu-
kacyjna itp. 

W Europie tradycja tego typu współpracy ma długą historię. Pierwszy 
funkcjonujący euroregion powstał na granicy niemiecko-holenderskiej już 
w 1958 roku. Przesłanki mające wpływ na powstawanie euroregionów to przede 
wszystkim czynniki historyczne, polityczne, gospodarcze i socjologiczne. 
Powoduje to, że spełniają one ważną rolę w procesach integracji europejskiej. 
1  Źródło: strona internetowa UKIE.
2  Źródło: Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej http://

www.cie.gov.pl 
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Kompetencje euroregionów są zróżnicowane, a zależą nie tylko od potencjału 
gospodarczego, okresu istnienia, obszaru działania czy też źródeł finansowania 
działalności merytorycznej. Zasadniczy wpływ na pozycję euroregionów mają 
władze regionalne i centralne władze państw, których obszary przygraniczne 
współtworzą euroregion. To od ich woli i decyzji zależy, jakie zadania zosta-
ną przekazane euroregionowi. Szczególnie istotna jest tu rola, jaką wyznaczają 
władze centralne w procesie zarządzania środkami pomocowymi.

W obecnych granicach Unii Europejskiej, włączając do tego obszaru 
także Szwajcarię i Norwegię, regularną działalność prowadzi ok. 100 eurore-
gionów. Są to regiony działające na granicy dwu lub większej liczby państw 
o bardzo zróżnicowanym obszarze, odrębnych kompetencjach oraz zasadniczo 
różnym dorobku.

Przed akcesją Polski do UE euroregiony stanowiły przede wszystkim po-
most w procesie integracji europejskiej, zwłaszcza na granicach między pań-
stwami członkowskimi UE i kandydującymi do Unii. Podobną rolę spełnia-
ją obecnie euroregiony funkcjonujące na granicy obszarów Unii Europejskiej 
i krajów będących poza Unią. Tego typu propozycja współpracy jest kierowana 
do sąsiadów za naszą wschodnią granicą.

Obecnie polskie gminy, powiaty i województwa uczestniczą w kilkunastu 
euroregionach, co ilustruje mapa poniżej. 

Euroregiony na granicach Polski. Stan w dniu 30.06.2007 r.3

3  Źródło: Euroregiony na granicach Polski 2007, Główny Urząd Statystyczny, Wrocław 2007.
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2. Współpraca transgraniczna Ukrainy

Nadgraniczne obwody Ukrainy (wołyński, czerniowiecki, zakarpacki, odeski, 
iwanofrankiwski, tarnopolski, lwowski, charkowski, czernihowski) wchodzą 
w skład sześciu euroregionów. Ukraińsko-polsko-słowacko-rumuńsko-węgier-
ską współpracę sformalizowano w ramach Euroregionu Karpackiego (1993), 
ukraińsko-polsko-białoruską – Euroregionu Bug (1995), ukraińsko-rumuń-
sko-mołdowską – Dolny Dunaj (1998) i Górny Prut (2000); ukraińsko-rosyj-
sko-białoruską – Dniepr (2003); ukraińsko-rosyjską – Euroregionu Słobożansz-
czyzna (2003).4

Podmioty administracji zdecentralizowanej Ukrainy współpracują zasadni-
czo z podmiotami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach dwóch 
Euroregionów: Euroregionu Karpackiego i Euroregionu Bug.

EUROREGION KARPACKI

Utworzenie euroregionu

Powstanie euroregionu poprzedzał kilkuletni okres ożywionych kontaktów 
i współpracy o charakterze dwustronnym (ówczesne województwo krośnieńskie 
i przygraniczne powiaty słowackie, ukraińskie Zakarpacie i północno-wschod-
nie regiony Węgier). Pojawił się jednak pomysł, by połączyć różne inicjatywy 
o podobnym charakterze i spróbować utworzyć szersze forum współpracy, wy-
korzystując sprawdzoną w zachodniej Europie formę euroregionu. Istotnym 
krokiem, który przybliżył realizację tego celu, było seminarium Możliwości 
i perspektywy współpracy sąsiadujących regionów Polski, Czechosłowacji, 
Węgier i Ukrainy, które odbyło się w lutym 1992 roku w Jaśle. Udział w nim 
wzięli m.in. przedstawiciele władz centralnych oraz placówek dyplomatycznych 

4  Zob. np. Kochan H., Analiza SWOT dokumentów statutowych Euroregionu Bug i Euroregionu 
Karpackiego oraz polityczne wskaźniki efektywności rozwoju obwodów ukraińskich wchodzących 
w skład tych euroregionów, http://nowaukraina.org/nu1_2-2009/06%20Kochan.pdf
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zainteresowanych krajów. Na spotkaniu tym podpisano deklarację, na mocy 
której powołano Radę Współpracy Międzyregionalnej Przykarpacia. Po roku 
prac przygotowawczych podpisano stosowną umowę.

W dniu 14 lutego 1993 roku w Debreczynie przedstawiciele władz teryto-
rialnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworze-
niu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Politycznego popar-
cia udzielili tej inicjatywie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier 
i Ukrainy, podpisując Deklarację o Współpracy Społeczności Zamieszkujących 
Obszar Euroregionu Karpackiego. 

Cztery lata później, na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia 1997, Rada 
Związku pozytywnie rozpatrzyła wniosek strony rumuńskiej o jej przyjęcie 
w charakterze członka zwyczajnego.

Struktura organów

Strukturę organizacyjną euroregionu tworzą następujące organy:
–  rada euroregionu,
–  prezydium rady euroregionu,
–  przewodniczący rady euroregionu,
–  sekretariat międzynarodowy,
–  delegacje krajowe,
–  stali przedstawiciele krajowi,
–  komisje robocze.

Organy euroregionu pełnią funkcje doradcze, konsultacyjne oraz koordyna-
cyjne, a decyzje przez nie podejmowane mają jedynie charakter propozycji wo-
bec regionów członkowskich związku.

Rada jest najwyższym organem związku. W jej skład wchodzą przedsta-
wiciele każdej ze stron krajowych. Zadaniem rady jest m. in. identyfikowanie 
i określanie celów strategicznych euroregionu we współpracy z sekretariatem 
międzynarodowym.

Posiedzenia rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
Przewodniczący wybierany jest z grona członków rady na dwuletnią kadencję 

zgodnie z zasadą rotacji. Przewodniczący rady jest przewodniczącym prezydium. 
Reprezentuje także radę wobec innych organów Związku oraz osób trzecich.

Prezydium rady euroregionu jest organem wdrażającym decyzje podjęte 
przez radę. Składa się z przewodniczących delegacji każdej ze stron. Posiedze-
nia prezydium odbywają się co najmniej raz w kwartale, miejsce posiedzenia 
określane jest zgodnie z zasadą rotacji.
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Sekretariat międzynarodowy jest organem wykonawczym i administracyjnym 
związku. Składa się ze stałych przedstawicieli krajowych każdej strony krajowej 
euroregionu. Miejsca posiedzeń sekretariatu określa się zgodnie z zasadą rotacji.

Biura krajowe są tworzone w każdym kraju członkowskim związku. Ich 
struktura, forma prawna i liczba pracowników leżą w gestii stron krajowych. 
Niezbędne zaplecze finansowe i strukturalne zapewnia dana strona krajowa. 
Każdemu biuru przewodniczy stały przedstawiciel krajowy danej strony.

Komisje robocze powoływane są na podstawie decyzji rady i obejmują kon-
kretne dziedziny współpracy.

Euroregion Karpacki obejmuje przygraniczne regiony 5 państw – Polski, 
Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

Po stronie polskiej euroregion obejmuje gminy województwa podkarpac-
kiego oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Kar-
packi Polska.

Po stronie węgierskiej w skład euroregionu wchodzą okręgi położone 
w północno-wschodniej części kraju: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg oraz miasta na pra-
wach powiatu: Debrecen, Eger, Miszkolc i Nyíregyháza.

Po stronie ukraińskiej w skład euroregionu wchodzą 4 obwody: lwowski, 
zakarpacki, iwanofrankowski i czerniowiecki.

Po stronie słowackiej do euroregionu należą regiony jednostek administra-
cyjnych Koszyc i Preszowa oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzy-
szenia „Region Karpaty”.

Po stronie rumuńskiej w skład euroregionu wchodzi 7 okręgów: Bihor, 
Botoşani, Maramureş, Suceava, Satu Mare, Zilah i Harghita.

Cele i zadania Euroregionu

–  organizowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju współpracy pomię-
dzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji,

–  pomaganie i wspieranie konkretnych projektów i planów będących przed-
miotem wspólnego zainteresowania, 

–  rozwijanie i ułatwianie kontaktów pomiędzy mieszkańcami obszaru działa-
nia związku, w tym kontaktów pomiędzy ekspertami różnych dziedzin, 

–  rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy nimi, 
–  identyfikowanie potencjalnych obszarów wielostronnej współpracy pomiędzy 

członkami, 
–  pośredniczenie i ułatwianie współpracy członków z organizacjami, agencjami 

i instytucjami
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Bariery współpracy

Wśród najistotniejszych barier współpracy transgranicznej przedstawiciele 
polskiego sekretariatu euroregionu wymienili problemy związane z przekracza-
niem granic, tj. wizy dla Ukraińców oraz kolejki na przejściach granicznych.

EUROREGION BUG

Utworzenie euroregionu

Pomysł utworzenia Euroregionu Bug pojawił się po raz pierwszy na konfe-
rencji polsko-ukraińskiej zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym w maju 1992 
roku, poświęconej współpracy gospodarczej, funkcjonowaniu samorządów oraz 
współpracy miast i gmin. W wyniku dyskusji nad projektem dotyczącym zago-
spodarowania przestrzennego makroregionu obejmującego województwa: bial-
skopodlaskie, chełmskie, lubelskie i tarnobrzeskie oraz obwód wołyński propo-
nowana pierwotnie nazwa Euroregion Ściana Wschodnia zmieniona została na 
Euroregion Bug.

Działania, których finałem było podpisanie porozumienia, rozpoczęły się 
znacznie wcześniej. Współpracę transgraniczną między wschodnimi woje-
wództwami a regionami przygranicznymi Białorusi i Ukrainy zapoczątkowa-
ło podpisanie 18 grudnia 1991 roku w Tomaszowie Lubelskim Porozumienia 
o współpracy przygranicznych województw/obwodów Polski i Ukrainy. Podpisy 
złożyli wojewodowie chełmski, krośnieński, przemyski i zamojski oraz przed-
stawiciele obwodów wołyńskiego i lwowskiego (angażującego się również 
w struktury Euroregionu Karpackiego). Realizację porozumienia jego sygna-
tariusze powierzyli utworzonej specjalnie komisji mieszanej, której sekretariat 
mieści się w Zamościu.

Oficjalne utworzenie euroregionu nastąpiło w dniu 29 września 1995 roku 
w Łucku na Ukrainie. Wojewodowie: chełmski, lubelski, tarnobrzeski i zamoj-
ski oraz ze strony ukraińskiej Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Rady 
pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Wołyńskiej Administracji 
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Państwowej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego 
Euroregion Bug.

W umocnieniu podstaw instytucjonalnych „euroregionalizacji” trójstronnej 
współpracy transgranicznej istotne znaczenie miały także:
–  polsko-białoruskie porozumienia, a zwłaszcza podpisanie w Chełmie 

8 maja 1992 roku przez wicewojewodę chełmskiego oraz przedstawicieli 
rządu Białorusi protokołu intencyjnego dotyczącego wymiany barterowej, 

– polsko-ukraińskie porozumienia, a w szczególności podpisanie w Kowlu 
na Ukrainie 30 czerwca 1992 roku porozumienia między obwodem wołyń-
skim a Komitetem Koordynacyjnym Porozumienia Regionalnego, dotyczą-
cego współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach oraz utworzenie 
w styczniu 1993 roku w Lublinie banku ofert barterowych oraz barterowej 
izby rozrachunkowej w postaci spółki polsko-ukraińskiej,

– utworzenie 11 września 1992 roku w Zamościu Regionalnego Centrum 
Współpracy Transgranicznej na mocy porozumienia podpisanego przez 
wojewodów zamojskiego, chełmskiego, przemyskiego i krośnieńskiego, 
przedstawicieli prezydenta Ukrainy na obwód wołyński i lwowski, dyrek-
torów 2 instytutów PAN: Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
oraz Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, a także dyrek-
tora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
W pracach przygotowujących powstanie Euroregionu Bug przyjęto, że bę-

dzie to jeden z największych obszarów współpracy transgranicznej w Europie. 
Miał on obejmować swym zasięgiem przygraniczne regiony Polski, Ukrainy 
i Białorusi położone w zlewni rzeki Bug i na obszarach przyległych o łącznej 
powierzchni 82 tys. km2 i liczyć 5,3 mln mieszkańców. Polska część miała sta-
nowić 35,6% jego obszaru, białoruska 39,9% i ukraińska 24,5%. Ten transgra-
niczny region współpracy miał obejmować: ze strony polskiej – województwa 
bialskopodlaskie, chełmskie, tarnobrzeskie i lubelskie, ze strony ukraińskiej 
– obwód wołyński i ze strony białoruskiej – obwód brzeski.

Trójstronny charakter Euroregionu Bug potwierdzany był przez Polskę, 
Ukrainę i Białoruś do połowy 1995 roku, m.in. na:
–  zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym (15–17 czerwca 1994) konferencji 

nt. „Euroregion Bug jako problem badawczy i przedsięwzięcie gospodar-
cze” z udziałem reprezentantów władz i ośrodków naukowych obszarów 
przygranicznych trzech państw; we wnioskach konferencji podkreślono 
potrzebę szybkiego powołania trilateralnego euroregionu i zarejestrowania 
go w Stowarzyszeniu Europejskich Regionów Granicznych, 

–  spotkaniu roboczym wojewodów przygranicznych obszarów Polski, Bia-
łorusi i Ukrainy w Chełmie (25 stycznia 1995), na którym trzy strony po-
twierdziły wolę utworzenia euroregionu oraz gotowość jak najszybszego 



Ryszard Bednarski

230

UDZIAŁ UKRAINY WE WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI UE W RAMACH EUROREGIONÓW

231

sfinalizowania prac nad statutem i organizacją struktur euroregionalnych; 
w dniu 8 września 1995 roku projekt Porozumienia o utworzeniu Związku 
Transgranicznego Euroregion Bug i statutu zostały przyjęte przez stronę 
polską i ukraińską.
W połowie 1995 roku okazało się, że mimo wcześniejszych deklaracji 

władze centralne Białorusi nie wyraziły zgody na przystąpienie obwodu brze-
skiego do struktur euroregionu. Wobec jednoznacznego poparcia projektu utwo-
rzenia Euroregionu Bug przez władze centralne Polski i Ukrainy, strona polska 
i ukraińska zdecydowały się utworzyć euroregion w formule dwustronnej przy 
pozostawieniu stronie białoruskiej możliwości włączenia się w struktury euro-
regionalne w przyszłości. Nastąpiło to z dniem 15 maja 1998 roku – euroregion 
rozszerzono o białoruski obwód brzeski. Powstał tym samym trójstronny obszar 
współpracy euroregionalnej.

W dniu 22 września 1999 roku podpisano aneks do Porozumienia, w którym 
stwierdzono, że w wyniku reformy administracyjnej w Polsce prawnym sukceso-
rem dotychczasowych uczestników strony polskiej w Związku Transgranicznym 
Euroregion Bug jest nowo powstałe województwo lubelskie. W następstwie 
tego aneksu gminy, które znalazły się poza obszarem województwa lubel-
skiego nie uczestniczą we współpracy euroregionalnej realizowanej w ramach 
Euroregionu Bug.

Ostatecznie, w skład euroregionu po stronie polskiej wchodzi województwo 
lubelskie. Po stronie ukraińskiej w skład euroregionu wchodzi obwód wołyński 
oraz dwa rejony z obwodu lwowskiego (Sokal i Żółkiew). Po stronie białoru-
skiej w skład euroregionu wchodzi obwód brzeski.

Struktura organów

Władzami związku są:
– rada,
– prezydium rady,
– sekretariat,
– komisja rewizyjna.

Rada związku jest jego najwyższym organem. W jej skład wchodzi 30 osób 
(po 10 przedstawicieli delegowanych przez każdą ze stron). Do kompetencji 
rady należy m. in. omawianie i zatwierdzanie wspólnych projektów współpra-
cy transgranicznej, zapewnienie ich finansowania i realizacji, przyjmowanie 
nowych członków, podejmowanie decyzji w sprawach budżetu, wybór prezy-
dium rady i komisji rewizyjnej, powołanie sekretariatu i ustalanie jego budżetu, 
powoływanie stałych i doraźnych grup roboczych do realizacji określonych 
zadań w wybranych dziedzinach współpracy transgranicznej.
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Prezydium rady składa się z trzech członków i powoływane jest przez radę 
według zasady po jednym z każdej ze stron. Wykonuje ono funkcje koordyna-
cyjne i reprezentacyjne w imieniu rady między jej posiedzeniami. Pracami pre-
zydium kieruje przewodniczący. Na tę funkcję wybiera się kolejno każdego 
z członków prezydium na okres jednego roku. Przewodniczący prezydium jest 
jednocześnie przewodniczącym rady.

Sekretariat jest organem wykonawczym i administracyjnym powoływanym 
przez radę w składzie równym liczbowo dla każdej ze stron. Każda ze stron pro-
wadzi na swoim terenie biuro krajowe sekretariatu, w skład którego wchodzą 
członkowie sekretariatu danego państwa. Krajowe biura sekretariatu nie są wza-
jemnie podporządkowane i spełniają funkcje koordynacyjne i administracyjne 
dla każdej ze stron.

Do zadań sekretariatu należy m. in. przygotowywanie i przedkładanie 
radzie projektów uchwał oraz innych opracowań dotyczących wspólnych 
przedsięwzięć w ramach współpracy przygranicznej, przygotowywanie posie-
dzeń rady, obsługa grup roboczych.

Siedzibami sekretariatów euroregionu są: po stronie polskiej Chełm, po 
stronie ukraińskiej Łuck, po stronie białoruskiej Brześć.

Komisja rewizyjna składa się z 6 osób (po dwie z każdej ze stron). Jej człon-
kowie są wybierani na okres dwóch lat. Do jej kompetencji należy kontrola pra-
widłowości prowadzenia dokumentacji i wykorzystania środków finansowych.

Grupy robocze są powoływane przez radę dla realizacji określonych wspól-
nych zagadnień problemowych. Mogą one mieć charakter stały lub doraźny. 
Aktualnie funkcjonuje 7 grup roboczych do spraw:
–  zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączności,
–  ochrony i monitoringu środowiska naturalnego,
–  promocji, informacji i baz danych,
–  współpracy gospodarczej i instytucjonalnej,
–  oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i młodzieży,
– kontaktów między samorządami i mieszkańcami,
– bezpieczeństwa, współpracy organów bezpieczeństwa i likwidacji stanu za-

grożenia.

Cele i zadania Euroregionu

– rozwój współpracy obszarów przygranicznych w następujących dziedzi-
nach: zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączno-
ści, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki; ochrony i poprawy 
stanu środowiska naturalnego; 
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– likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych; 
– rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych 

oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospo-
darczych;

Bariery współpracy

Wśród najistotniejszych utrudnień w rozwijaniu współpracy transgranicznej 
przedstawiciele polskiego biura Euroregionu Bug wymienili:
– możliwość wydatkowania środków z Programu Sąsiedztwa Polska-Bia-

łoruś-Ukraina INTERREG III A Tacis CBC 2004–2006 tylko po stronie 
polskiej, 

– konieczność uzyskania wizy w celu przekroczenia granicy przez obywateli 
Białorusi i Ukrainy,

– niekwalifikowalne honoraria artystów.

Pod koniec listopada 2008 r., Przewodniczący Euroregionu Bałtyk Per 
Ole Petersen zaprosił przedstawicieli Zachodniej Ukrainy do prac w grupach 
roboczych tej organizacji.5

EUROREGION BAŁTYK

Wydawać by się mogło, że członkostwo Ukrainy w Euroregionie, którego 
członkami są: na terenie Polski województwa pomorskie i warmińsko-mazur-
skie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, na terenie Litwy 
Kłajpeda i Okręg Kłajpedzki, na Łotwie Kurlandzki Okręg Planistyczny 
(zachodnia Łotwa), na terenie Szwecji województwa Blekinge, Kalmar, Krono-
berg, na terenie Danii wyspa Bornholm, nie ma racji bytu. 

5  K. Loginów, Ukrainę przyjęto do Euroregionu Bałtyk, http://elblag.gazeta.pl/GazetaElblag/
1,91928,6002780,Ukraine_przyjeto_do_Euroregionu_Baltyk.html#ixzz1bVwuHg4Z (28.11.2008).
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Źródło: http://www.eurobalt.org.pl

Jeśli jednak przeanalizujemy cel współpracy Ukrainy z podmiotami człon-
kowskimi Euroregionu, dochodzimy do wniosku, że ma to sens. 

Głównym celem tej współpracy jest wspólne przygotowanie projektu 
„Bałtyckiego portu dla Ukrainy” w Elblągu oraz nowych połączeń kolejowych 
Warmii i Mazur ze Lwowem i Kowlem, realizowanych w ramach inicjatywy 
„Bałtycka Ukraina”.

3.  Przesłanki współpracy polsko-ukraińskiej w ramach euro-
regionów

Za główne przesłanki tej formy współpracy transgranicznej należy uznać, 
we współpracy polsko-ukraińskiej, odnoszonej do polskich województw: lubel-
skiego i podkarpackiego, oraz do ukraińskich obwodów: wołyńskiego, lwow-
skiego i zakarpackiego:
–  stopniowe wzmacnianie w polityce władz Ukrainy kierunku polityczne-

go zmierzającego do silniejszej integracji ze strukturami zachodnimi (Unia 
Europejska, NATO) lub przynajmniej do zachowania pewnej równowagi 
pomiędzy orientacją zachodnią a wschodnią (rosyjską),
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–  odmienną strukturę przemysłu polskiego i ukraińskiego pogranicza, w któ-
rej, oprócz podobnych gałęzi przemysłu (np. górnictwo węgla kamiennego 
i przemysł spożywczy), dominują różne rodzaje produkcji (np. nawozy 
sztuczne po polskiej, a papier po ukraińskiej stronie granicy),

–  dobrze rozwinięta i dynamiczna współpraca pomiędzy licznymi, niekiedy 
dość silnymi ośrodkami akademickimi po polskiej i ukraińskiej stronie 
granicy (zwłaszcza Lublinem, Rzeszowem, Lwowem, Łuckiem i Użhoro-
dem),

–  bogate i różnorodne zasoby fizycznogeograficzne położone po dwu stronach 
granicy, zatem wymagające jednolitych, a nawet wspólnych działań ochron-
nych, a jednocześnie dające możliwość wspólnego zagospodarowania tury-
stycznego (zwłaszcza Karpaty, Polesie i Roztocze),

–  przebieg licznych ponadnarodowych szlaków (transportowo–komunika-
cyjnych) drogowych, istotnych w skali nie tylko w relacjach polsko-ukra-
ińskich, ale również w skali ogólnoeuropejskiej; są to np.: odcinek drogi 
E 40 (będący w Polsce przyszłą autostradą A 4) prowadzącej z Niemiec przez 
Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów do Lwowa i Kijowa, oraz drogi 
E 372 i E 73 (S 17 i S12) łączące Warszawę i Lublin ze Lwowem i Kijowem,

–  liczne powiązania kolejowe, łączące m.in. Kraków i Rzeszów ze Lwowem, 
Lublin ze Lwowem i Kijowem, Linię Hutniczo-Szerokotorową (LHS) wraz 
z infrastrukturą w Zamościu i w Hrubieszowie,

–  bogate na całym obszarze pogranicza zabytki kultury materialnej, które po 
każdej ze stron granicy należą do dziedzictwa narodowego obydwu narodów,

–  trwające od końca lat 90. zaangażowanie polskich inwestorów po ukraiń-
skiej stronie granicy, w szczególności na obszarze istniejącej specjalnej stre-
fy ekonomicznej w Użhorodzie (obwód zakarpacki),

–  sprzyjający klimat polityczny do rozwoju współpracy.6

Nie można pominąć również wspólnego celu, jakim jest dobra organizacja 
Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012, choć to niewątpliwie przedsię-
wzięcie jednorazowe.7

6  Por. B. Kawałko, Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznegoregionów 
przygranicznych. Synteza, s. 643.

7  O wadze przedsięwzięcia świadczyć może choćby wypowiedź prezydenta Juszczenki, który w ten 
sposób odpowiedział na pytania dziennikarzy o to wydarzenie: „To będzie swoisty egzamin, sprawdzian, 
który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie są nasze rzeczywiste możliwości zarówno polityczne, 
jak i gospodarcze. Jestem przekonany, że damy sobie radę. Bardzo ważne, że Euro 2012 organizujemy 
wspólnie z Polską. (…) Ten, kto dobrze zna naszą historię, i ten, kto zna nasze dzisiejsze, dobrosąsiedzkie 
stosunki, może napisać książkę o tym, jak powinny się zachowywać wielkie narody. Ile w ostatnich 
latach Polacy i Ukraińcy uczynili dla pojednania! Ile trudnych spraw trzeba było rozwiązać, ile sobie 
wzajemnie przebaczyć, by osiągnąć ten poziom stosunków, jaki mamy obecnie!”. Zob. L. Osińska, 
Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem, s. 35.
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Za główne priorytety współpracy transgranicznej władze Ukrainy uznały:
–  podniesienie konkurencyjności ukraińskich terytoriów na zachodnich grani-

cach państwa,
–  budowa przejść granicznych oraz odpowiedniej infrastruktury,
–  podpisanie nowych umów transgranicznych,
–  rozwój sieci ośrodków logistycznych oraz ośrodków wspierania przedsię-

biorczości,
–  koordynacja rozwoju przygranicznych regionów w dziedzinie socjalno-eko-

nomicznej i ekologicznej,
–  dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa w ww. dziedzinach do ustawo-

dawstwa europejskiego.8

4.  Ogólne bariery współpracy transgranicznej występujące na 
wschodniej granicy UE

Wydawać by się mogło, że to trudności związane z przekraczaniem granicy 
są jedynymi problemami formalnoprawnymi utrudniającymi wykorzystywa-
nie granicy jako czynnika pobudzającego, a nie utrudniającego rozwój lokalny 
i regionalny. Niestety, istnieje jeszcze wiele innych ograniczeń tej współpracy, 
a należą do nich:
– niechęć lub niezrozumiałe utrudnienia ze strony administracyjnej w stosun-

ku do przedsiębiorstw chcących prowadzić działalność po obu stronach gra-
nicy. Utrudnienia te mają często podtekst polityczny – związany z celami 
politycznymi rządu. Bariery stawiane przedsiębiorcom przez administrację 
wynikają również z niestabilności przepisów prawnych, a niekiedy także 
z oczekiwań korupcyjnych,

– zróżnicowanie w systemach zarządzania oraz nieczytelność kompetencji 
administracji publicznej i gospodarczej. W zasadzie, struktury administra-
cyjne Ukrainy, są zbliżone do podziału administracyjnego Polski. Po obu 
stronach granicy występuje poziom lokalny (miasto/gmina/wieś), subregio-
nalny (powiat lub rejon) i regionalny (województwo lub obwód). Istnie-
ją jednak zasadnicze różnice w poziomie realnej samorządności, jak i w re-
alnych kompetencjach terenowej administracji publicznej – na niekorzyść 
wschodnich sąsiadów Polski, co skutkuje ograniczonymi uprawnieniami do 
kontaktów i prowadzenia współpracy transgranicznej,

– istotna słabość finansowa większości jednostek uczestniczących we współ-
pracy transgranicznej, 

8  I. Kozlovskyy, Podstawy prawne funkcjonowania euroregionów na Ukrainie, s. 18.
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– po obu stronach występują różne priorytety współpracy. O ile po stronie 
polskiej dominują przede wszystkim interesy regionu i społeczności lokal-
nych, to po stronie ukraińskiej nadrzędną wartością są ogólne polityczne 
interesy państwa definiowane przez władze centralne, 

– znaczne różnice w wielkości środków przeznaczanych przez Unię Europej-
ską na wsparcie projektów transgranicznych adresowanych do regionów 
położonych w krajach nie będących członkami UE,9 

– odczuwalny brak po stronie wschodniego partnera odpowiednio przygoto-
wanej kadry, posiadającej umiejętności i wiedzę związaną z aplikowaniem 
programów UE.

– brak znajomości języków obcych,
–  brak wiedzy o unijnych instytucjach finansujących, 
– niedostateczna wiedza o skutkach rozszerzenia Unii Europejskiej i jego 

wpływie na współpracę transgraniczną, a także o samej Unii, jej prawie 
i procedurach,

– brak dostatecznej wzajemnej koordynacji działań pomiędzy poszczególny-
mi jednostkami samorządu terytorialnego po obu stronach granicy,

– asymetria potencjałów gospodarczych, poziomu zorganizowania, inno-
wacyjności i konkurencyjności gospodarki w polsko-ukraińskim regionie 
transgranicznym.
Oczywiście istniejące bariery, negatywne uwarunkowania, w znacznym 

stopniu utrudniają kontakty transgraniczne, lecz w długookresowym horyzon-
cie nie mogą stanowić barier w rozwoju regionów. Rozstrzygające znaczenie 
dla charakteru, zasięgu i intensywności współpracy ma rzeczywistość społecz-
no-ekonomiczna zarówno polskich województw, jak i w regionów położonych 
po drugiej stronie granicy.

Dla zwiększenia możliwości rozwoju ekonomicznego regionów przygra-
nicznych położonych na polsko-ukraińskiej granicy, rozpatruje się teoretyczne 
koncepcje rozwoju tych regionów. Koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego, może przyjąć dwie skrajne formy: pierwsza – pokonanie różnic cywiliza-
cyjnych, szybki rozwój ekonomiczny, jak również integracja z UE (scenariusz 
„szansa”), druga – hamowanie reform, destabilizacja polityczna i gospodarcza, 
a w rezultacie miejsce na peryferiach rozwiniętej zjednoczonej Europy (scena-
riusz „zagrożenie”).10 

9  Nie można jednak pominąć faktu, iż już w latach 2004-2006 fundusze przeznaczone na wspieranie polsko-
ukraińskich euroregionów były zbliżone do funduszy przeznaczonych na polsko-niemiecką współpracę 
przygraniczną w latach dziewięćdziesiątych. Por. M. Guz-Vetter, Nowe granice UE: Polska-Ukraina 
Białoruś. Jak wykorzystać doświadczenia polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej?, s. 5.

10  I. Mykhasiuk, Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna, s. 81.
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Uwzględniając te dwie skrajne sytuacje opracowano trzy hipotezy rozwoju 
regionalnego: polaryzacja rozwoju gospodarczego, ekorozwój oraz zrówno-
ważony rozwój. Ostatnia z hipotez może się okazać optymalną dla stworzenia 
koncepcji rozwoju Euroregionu Karpaty, czy Euroregionu Bug. Przewiduje ona, 
że proces modernizacji innowacyjnego rozwoju gospodarczego będzie szedł 
w parze z rozwojem ekologicznym. Podstawą systemu gospodarczego Eurore-
gionu będą metropolie, które staną się miejscem dla lokalizacji kapitału, inno-
wacji i biznesu europejskiego oraz ośrodkami europejskiego rozwoju społeczno-
ekonomicznego ( tzw. „europolie”), w których w warunkach międzynarodowej 
konkurencji będą się tworzyć węzły biznesu i innowacji.11

5.  Pomoc finansowa w ramach programów UE.

Nie ulega wątpliwości, że realizacja któregokolwiek z wyżej przedstawio-
nych scenariuszy wymaga sporych nakładów finansowych. Pomimo dużych 
różnic w wielkości środków finansowych przydzielanych Polsce i Ukrainie, nie 
można stwierdzić, że środki takie nie istnieją. Najlepszym na to dowodem jest 
możliwość realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Program Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013,12 zgodnie z którym wszystkie 
działania w ramach projektów muszą się zakończyć do 31 grudnia 2014 roku. 
Budżet programu na lata 2007–2013 wynosi 202,9 mln €, dofinansowanie może 
wynosić do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, a w progra-
mie mogą uczestniczyć podregiony: 
–  z Polski: krośnieńsko-przemyski, białostocko-suwalski, bialskopodlaski, 

chełmskozamojski, ostrołęcko-siedlecki, rzeszowsko-tarnobrzeski, łom-
żyński oraz lubelski. 

– z Ukrainy: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, tarnopolski, rówieński 
i iwanofrankowski.13 

11  Tamże.
12  Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007–2013, tłumaczenie wersji 

ostatecznej zatwierdzonej przez KE (Decyzja K(2008)6411) z dn. 6 listopada 2008.
13  Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013 (PL0010000267), 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.cpe.gov.pl/5,pl-by-ua.
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Tabela poniżej pokazuje indykatywny plan finansowy programu. 

6.  Zakończenie

Najlepszym dowodem na słuszność tezy o niemożliwości zahamowania 
rozwoju gospodarczego rejonów przygranicznych na wschodniej granicy UE są 
dane ekonomiczne opublikowane przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, a dotyczące współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy za okres ośmiu 
miesięcy 2011 roku.14 Z informacji tej wynika, że polski eksport na Ukrainę 
w okresie styczeń-sierpień 2011 r. osiągnął wartość 2952,3 mln USD, co ozna-
cza, że zwiększył się, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzed-
niego, o 22,8%. Import towarów z Ukrainy zwiększył się w ciągu pierwszych 
ośmiu miesięcy 2011 r. o 81,2% do poziomu 1868,2 mln USD.15

Kończąc, przytoczę fragment publikacji, która ukazała się na rok przed przy-
stąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a zawierała m.in. takie stwierdzenie:

„Jednym z elementów programu budowania superpaństwa europejskiego 
jest redukowanie kompetencji państw narodowych i przesuwanie ich bądź 

14  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informator ekonomiczny o krajach świata. Ukraina.
15  Tamże, s. 2.
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do brukselskiej centrali, bądź do regionów - chodzi o regiony o rozmiarach 
odpowiadających mniej więcej niemieckim landom, czy takim krajom jak Bel-
gia i Holandia. Bruksela nie chce mieć kłopotów ze zbyt dużymi jednostkami 
administracyjnymi, takimi jak Francja Wielka Brytania czy Polska. Gdzie się da, 
odbudowuje się stare podziały regionalne. Tzw. „dewolucja” w Wielkiej Bry-
tanii, czyli przekazywanie coraz większego zakresu kompetencji Szkocji, Walii 
i innym regionom wpisuje się w ten program. Przypomina się o odrębności 
Flandrii, Katalonii, Normandii, Sabaudii, Karyntii itd. Wszystko prowadzi 
w tym samym kierunku.”16

I chociaż przewidywania zawarte w zacytowanym fragmencie, jak dotąd, 
nie sprawdziły się nawet w ułamku procenta, obecny, ogólnoświatowy kryzys 
ekonomiczny może zaszkodzić, niewątpliwie słusznej, idei integracji europej-
skiej. Problemy finansowe Grecji, niestabilna sytuacja budżetowa w Hiszpanii, 
Portugalii, duży deficyt w finansach Włoch, to niepokojące sygnały płynące ze 
strefy Euro. Kryzys w gospodarce światowej nie może trwać jednak wiecznie. 
Dlatego już teraz należy być przygotowanym na kolejny rozwój gospodarek 
i kolejny skok cywilizacyjny.

16  Źródło: Europa regionów, „Opoka w kraju” nr 44(65), Kórnik, kwiecień 2003.
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SUMMARY

The theme of the above studies, entitled „Participation of Ukraine in coope-
ration with the EU under the Euroregions”, is to present difficulties in cross-bor-
der cooperation Polish and Ukrainian after the Polish accession to the European 
Union. Article also contains general information about Euroregions, as well as 
information about Euroregions, in which actors cooperate from Ukraine. For 
example, a particular aid program of the European Union, shows the possibili-
ties of financing the Polish-Ukrainian projects.
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Agnieszka Sawicz

Unia. Niemożność wyboru

Stulecia XX i XXI przyniosły zmianę percepcji pojęcia „unia” i dziś ko-
jarzy nam się ona przede wszystkim z powstałą 1 listopada 1993 roku na mocy 
Traktatu z Maastricht Unią Europejską, skupiającą od 1 stycznia 2007 roku 27 
demokratycznych państw Starego Kontynentu. Jej powstanie jest skutkiem 
procesów szeroko rozumianej integracji politycznej, społecznej i gospodarczej, 
jaka dokonywała się na obszarze Europy od końca II wojny światowej. Struktu-
ra ta łączy w sobie cechy ponadnarodowe i międzyrządowe, a w gronie naukow-
ców wciąż toczą się spory, za co de facto można ją uznać. Stopień złożoności, 
jaki osiągnięto powołując do życia Unię Europejską, nie ma analogii w dziejach 
ludzkości, choć samo zjawisko nie jest niczym nowym. Polacy zaznajomieni są 
z tradycją kolejnych unii, jakie odcisnęły swoje piętno na losach Rzeczpospo-
litej - brzeskiej, lubelskiej, hadziackiej… Pojęcie to tym samym niejako natural-
nie wplata się w świadomość obywateli Polski, co być może przyczyniło się do 
ich szybkiej i stosunkowo silnej akceptacji akcesji kraju do struktur UE. 

Droga ta zajęła Polsce kilkanaście lat, mimo iż ułatwiała ją działalność kraju w 
ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Wraz z upadkiem sys-
temu komunistycznego w Polsce korzyści płynące z potencjalnego wejścia na rynki 
państw Wspólnot Europejskich wywarły niewątpliwy wpływ na ukształtowanie się 
idei włączenia kraju w procesy integracyjne Europy Zachodniej. Stosunki dyplo-
matyczne pomiędzy Polską a Wspólnotą Europejską nawiązano 16 września 1988 
roku, a 19 września 1989 roku zawarto umowę o handlu i współpracy gospodarczej 
z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, co umożliwiło objęcie Polski programem 
PHARE. Dzięki temu kraj mógł pozyskiwać bezzwrotną pomoc przeznaczoną na 
restrukturyzację gospodarki z rąk najbardziej uprzemysłowionych państw świata 
skupionych w grupie G-7. Po długotrwałych przygotowaniach, 8 kwietnia 1994 
roku, Warszawa złożyła wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, 
a w 1997 roku znalazła się wśród sześciu stolic, względem których na grudniowym 
szczycie unijnym w Luksemburgu zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji akce-
syjnych. Zakończono je 13 grudnia 2002 roku. 16 kwietnia 2003 roku na nadzwyc-
zajnym szczycie Unii Europejskiej w Atenach podpisano traktat akcesyjny1.
1  Patrz między innymi: Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej, pod red. E. Haliżaka, 

S. Parzymiesa, Warszawa 2002; Z. M. Doliwa-Klepacki, Unia Europejska-Polska, Ostrowiec Świętokrzyski 
2003; K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej: od najdawniejszych idei do unii 25 państw, Warszawa 
2004; Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej: gospodarka, regiony, lobbing, doświadczenia 
pierwszych lat członkostwa, pod red. E. Małuszyńskiej, Poznań 2009; Integracja Europejska, pod red. 
A. Marszałka, Warszawa 2004; Rok 1989 – 20 lat później: kraje postkomunistyczne a integracja 
europejska, pod red. M. Ebertowski, Warszawa 2009; I. Popiuk-Rysińska, Unia Europejska: Geneza, 
kształt i konsekwencje integracji, Warszawa 1998; R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 2003; R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, Warszawa 2007.
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W myśl artykułu 90. konstytucji polskiej było równoznaczne, czy zosta-
nie on ratyfikowany przez Sejm, czy na mocy referendum, lecz ówczesne el-
ity polityczne optowały za tym, by tak istotna decyzja uzyskała legitymizację 
w postaci głosu narodu. Społeczeństwo swoją opinię w sprawie członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej miało możliwość wyrazić w dwudniowym referen-
dum, które przeprowadzono w dniach 7-8 czerwca 2003 roku. Padło w nim jedno 
pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej?”. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej 
wzięło w nim udział 58,85% osób uprawnionych do głosowania. 77,45% z nich 
odpowiedziało twierdząco, 22,55% obywateli uczestniczących w głosowaniu 
było przeciwnych członkostwu w Unii2. 1 maja 2004 roku traktat akcesyjny 
wszedł w życie i Polska oficjalnie stała się członkiem Unii Europejskiej. 

Droga ta była rzecz jasna o wiele bardziej złożona, niż nakreślono to 
w powyższym szkicu. Podobnie niełatwo przyszło wejść do struktur Unii Europe-
jskiej innym sąsiadom Ukrainy, krajom po II wojnie światowej pozostającym po 
wschodniej stronie żelaznej kurtyny – Słowacji, Węgrom czy Rumunii, która stała 
się członkiem UE dopiero w 2007 roku. Nie mniej nad Wisłą częstokroć zapomina 
się, że Polska nie jest jedynym krajem unijnym graniczącym z Ukrainą, a wspom-
niane państwa są w polskiej świadomości w tym kontekście niemal nieobecne. 
Kolejne rządy w Warszawie kreują się na szczególnie gorących orędowników 
sprawy Kijowa w Brukseli. Przyczyniły się do tego projekty takie jak Nowa Unia 
Europejska i Ukraina, realizowany w latach 2002–2006, czy Europejska Polityka 
Sąsiedztwa. Faktem też jest, iż polscy politycy zwracali uwagę na to, iż oparcie 
wschodniej granicy Unii o zachodnią granicę Ukrainy jest sprzeczne ze strategic-
znymi interesami Polski, a także na możliwość wykorzystania przez Kijów jej 
doświadczeń w dostosowywaniu wszelkich sektorów państwowych do potrzeb 
unijnych. Wszystko to sprzyjało ugruntowaniu wśród Polaków przekonania, iż 
dla wschodnich sąsiadów ich kraj może być swoistym punktem odniesienia jeśli 
chodzi o integrację unijną. Wręcz nie tyle może, co „powinien”. 

Jednocześnie jako poważny problem w prowadzeniu Ukrainy na Zachód 
wskazuje się niezrozumiałą nad Wisłą niechęć Ukraińców do unii z Zachodnią 
Europą. Wydaje się, że Kijów powinien dążyć do tego w sposób naturalny, 
a obywatele wykazywać dalece posunięty euroentuzjazm. Tymczasem od 
1991 roku rządzący wciąż nie podejmują w przekonywujący sposób kroków 
w kierunku intensyfikacji współpracy ze strukturami europejskimi, co 
spotęgowało brak zaufania do tej idei w społeczeństwie. 

2  Wyniki ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego 
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, http://referendum.pkw.gov.pl/sww/
kraj/indexA.html; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku 
ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego 
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, http://referendum.pkw.gov.pl/informacje_
prasowe/Obwieszczenie_o_wyniku_referendum_akcesyjnego.htm 
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Przypomnijmy, że bazą dla dwustronnego współdziałania Unii Europejskiej 
i Ukrainy stał się Układ o Partnerstwie i Współpracy, podpisany 14 czerwca 
1994 roku, obowiązujący od 1 marca 1998 roku. Kroki takie, jak zatwierdzenie 
w tym samym roku Strategii Integracji z Unią, a w 2000 roku Programu Integracji 
Ukrainy z UE umacniały przekonanie, że Bruksela jest tuż, na wyciągnięcie 
ręki. Zarazem bacznych obserwatorów mógł niepokoić fakt, że wzajemne 
zainteresowanie jest raczej deklaratywne. Kijów nie realizował założonych 
przedsięwzięć, a Zachód coraz bardziej odwracał się od kraju, którego gospo-
darka była nieefektywna, gdzie nikt nie dbał o reformy, za to rozkwitały struktury 
klanowe przywodzące na myśl powiązania mafijne, którego uzależnienie od Rosji 
stawiającej wyraźny opór wobec prozachodnich zakusów Kijowa budziło obawy. 
Przy tym liczba zwolenników Unii nad Dnieprem nie jest znacząca, trudno też było 
spodziewać się, iż ich odsetek wzrośnie w sytuacji, gdy wyjazdy do państw uni-
jnych utrudnia reżim wizowy, a dodatkowe frustracje wywołało wejście do strefy 
Schengen sąsiadów Ukrainy, między innymi Polski. Fakt że wyjeżdżając do Rosji 
wiz nikt nie potrzebuje sprawia, że Moskwa jest wciąż bliższa Ukraińcom mimo, 
iż poziom życia na Zachodzie Europy jawi się jako dużo bardziej atrakcyjny, niż 
ten jaki prezentują przeciętni Rosjanie. Jeśli dodamy do tego podejmowane przez 
niektóre media czy polityków próby wykreowania integracji na zagrożenie dla 
niepodległości kraju, obawy Ukraińców przed pogorszeniem relacji z Moskwą, 
niemożność znalezienia dla tych stosunków alternatywy, zwłaszcza w sytuacji 
zdystansowania się Brukseli, brak europejskiej świadomości, a przy tym postrze-
gania samych siebie w kategoriach Europejczyków (w najlepszym wypadku 
Ukraińcy widzą siebie jako obywateli „drugiej kategorii”) – nieco mniej będzie 
dziwić stale rosnący odsetek eurosceptyków3. 

Warto też pamiętać, że tak zadziwiający Polaków fakt, iż nad Dnieprem nie 
wszyscy rwą się do Brukseli, nie jest w Europie zjawiskiem odosobnionym. 
Można tu podać przykład Norwegii, kraju który formalnie nie jest w Unii, 
choć należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy podpisał układ 
z Schengen. W marcu 2010 roku norweska państwowa telewizja NRK podała, 
że poparcie obywateli dla przystąpienia do Unii Europejskiej jest najniższe od 
pięciu lat. Opowiedziało się za tym zaledwie 30,6% respondentów, czyli aż 
o 7,5% mniej niż w lutym 2010 roku. Przeciwko było 49,3% pytanych, na co 
niewątpliwie wpłynęły kryzys w Grecji, deficyt budżetowy w krajach człon-
kowskich Unii i rosnące tam bezrobocie, sięgające 9,9%, podczas gdy w Nor-
wegii wynosiło ono w tym samym czasie tylko 3,2%4.

3  Patrz między innymi: A. Sawicz, Ukraina a proces rozszerzania Unii Europejskiej i NATO – nadzieje 
i obawy, [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, pod red. S. Wróbla, Poznań – Chorzów 2009, 
s. 353 – 366.

4  Norwegowie nie chcą do Unii Europejskiej, http://www.wprost.pl/ar/190396/Norwegowie-nie-chca-do-
Unii-Europejskiej/; Sondaż: Norwegowie nadal nie chcą do Unii Europejskiej, http://www.newsweek.pl/
artykuly/sekcje/swiat/sondaz--norwegowie-nadal-nie-chca-do-unii-europejskiej,55668,1 
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W analogicznym okresie Polacy ze swoim entuzjazmem uplasowali się na 
skrajnym biegunie. W dniach 8–19 kwietnia 2010 roku Centrum Badania Opinii 
Społecznej przeprowadziło sondaż, z którego wynikało, że członkostwo w UE 
popiera 86% Polaków. 9% jest mu przeciwnych, a 5% badanych nie ma w tej 
kwestii wyrobionego zdania. W porównaniu do badania CBOS z czerwca 2009 
roku liczba zwolenników obecności w Unii wzrosła o 1%, przy czym o tyleż 
zmalała grupa jej przeciwników. Co istotne, największe poparcie dla unijnego 
członkostwa zaprezentowały osoby usatysfakcjonowane swoim statusem mate-
rialnym, legitymujące się wyższym wykształceniem i ludzie młodzi, wyraźny 
jest więc związek pomiędzy poglądami w tej kwestii a poziomem zamożności 
czy potencjalnymi perspektywami podwyższenia go5.

Jak się jednak wydaje podczas gdy Norwegia mogła wybierać i pozwolić 
sobie na zdystansowanie się wobec Unii ze względu na wysoki poziom rozwoju 
kraju, jak dla Polski droga do zacieśnienia więzów z Brukselą jawiła się jako 
szansa poprawy sytuacji gospodarczej, poza którą właściwie nie było alter-
natywy, tak Kijów pozostał pomiędzy Wschodem a Zachodem, przede wszyst-
kim ze względu na permanentny kryzys, niestabilność tak ekonomiczną, jak 
i polityczną, brak reform i co ważniejsze rzeczywistej woli ich przeprowadze-
nia, a także wieloaspektową bliskość Rosji. 

Na to nałożyła się niezwykle krytyczna ocena sytuacji we własnym kraju, 
jakiej dokonali Ukraińcy. Kiedy pomiędzy 21 a 30 listopada 2009 roku, a więc 
tuż przed wyborami prezydenckimi, w całym kraju prowadzono badania dla In-
ternational Foundation of Electoral System, 74% respondentów uznało, że sy-
tuację na Ukrainie cechują niestabilność i chaos. Z położenia gospodarczego 
niezadowolonych było aż 96% badanych, a z sytuacji politycznej 92%, w tym 
70% osób deklarowało rozczarowanie polityką zagraniczną Kijowa. Dodatko-
wo bardzo nisko oceniono stopień demokratyzacji kraju. Tylko 24% osób pyta-
nych przez IFES uważało, że Ukraina jest państwem demokratycznym. Fakt że 
odsetek wzrósł z 15% w roku 2008 jest niewielkim pocieszeniem wobec faktu, 
że aż 49% jest przeciwnego zdania.

W niewielkim stopniu wzrosła także świadomość tego, iż Ukraina nie jest 
izolowana od innych państw, w tym od ich pomocy – w roku 2008 zdawało 
sobie sprawę z międzynarodowego zaangażowania w programy pomocowe 
dla Ukrainy 34% badanych, w roku 2009 – 46%. Tyle samo osób jednak zade-
klarowało, że w ogóle niczego nie wie na ten temat. Warto odnotować, że naj-
większą wiedzę w tym zakresie mają w świetle badań mieszkańcy zachodniej 

5  Wyniki badania CBOS opublikowano między innymi na stronach: http://www.platforma.org/
pl/aktualnosci/newsy/art2118,polska-jest-juz-6-lat-w-unii-europejskiej.html http://wyborcza.pl/
1,91446,7833466,CBOS__86_proc__za_obecnoscia_Polski_w_UE__9_proc_.html; http://
www.wprost.pl/ar/193941/Polacy-zadowoleni-z-UE/
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Ukrainy (77%), natomiast najniższa cechuje respondentów we wschodniej 
części kraju (31%). Prawdopodobnie dopóki poziom ten nie wzrośnie, nadal 
większa część społeczeństwa nie będzie należała do zwolenników unijnej inte-
gracji. W 2009 roku 40% respondentów deklarowało, że opowiedziałoby się za 
przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej, a 29% byłoby temu zdecydowanie 
przeciwnych6. Kiedy podobne badania przeprowadzono w kwietniu 2011 roku 
okazało się, że w referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej na „tak” 
wypowiedziałoby się 51% Ukraińców7. Niewykluczone także, że wyniki badań 
zmieni w dalszym ciągu choćby odległa, ale nakreślona wyraźnie perspektywa 
członkostwa w UE. 

Tymczasem nic nie wskazuje że takowa się pojawi, choćby dlatego, że Ukra-
ina w pewien sposób wciąż pozostaje dla Zachodu źródłem zagrożenia (między 
innymi w pierwszych latach niepodległości bronią jądrową pozostającą w nie-
pewnych rękach, fatalnym stanem sarkofagu okrywającego IV blok czarnobyl-
skiej elektrowni). Jak się wydaje eurointegracja w wydaniu ukraińskim powin-
na nosić znamiona zbliżenia do Europy, nie Unii, choć zwolenników odwiecz-
nej europejskości Ukrainy zapewne taka myśl oburza. Jednakowoż pozostając 
długie lata pod wpływem moskiewskiego, w powszechnej opinii azjatyckiego 
w swym charakterze centrum, musi ona dziś ponownie udowodnić swoją euro-
pejskość i przekonać do niej swoich mieszkańców, a także i Zachód. Dla niego 
bowiem do niedawna kraj ten nie istniał w powszechnej świadomości, a i dziś 
częstokroć postrzegany jest przez pryzmat Rosji. Wojny gazowe, Flota Czar-
nomorska, nawet Wiktor Janukowycz to obecnie często jedynie hasła. Hasła 
wiążące się z Ukrainą, lecz nie przysparzające wiedzy czym ona w ogóle jest. 
W kontekście każdego z nich pojawia się wątek zależności od Kremla, domnie-
manej, niepokojącej, czy też faktycznej, ale jest to wątek wydatnie wybijający 
się na plan pierwszy. Ukraina to teren walki o dominację, w której sami Ukraiń-
cy wydają się być tylko statystami. 

W deklaracjach i na papierze wszystko wygląda zgoła idealnie – ogromne 
państwo w centrum Europy, leżące na styku dwóch światów i czerpiące z trady-
cji Wschodu i Zachodu to co w nich najlepszego, mające wszelkie predyspozycje 
by stać się potęgą, gdzie od 1991 roku kwitnie demokracja, gdzie jest swoboda i plu-
ralizm gwarantowane przez postępową konstytucję i doskonałe prawodawstwo. 

6  Change on the Horizon? Public Opinion in Ukraine before the 2010 Presidential Election, http:
//www.ifes.org/Content/Publications/Reports/2009/Change-on-the-Horizon.aspx. Według danych 
EUobserver odsetek zwolenników Unii Europejskiej wahał się pomiędzy 20 a 34%. Patrz: A. Rettman, 
Ukraine diplomats take risk on EU application, http://euobserver.com/9/28676. 

7  D. Witoń, Więcej Ukraińców za zacieśnianiem współpracy z Rosją niż z Unią Europejską, http:
//www.uniaeuropejska.org/unia/wiecej-ukraincow-za-zaciesnianiem-wspolpracy-z-rosja-niz-z-unia-
europejska. Co istotne, 60% Ukraińców opowiedziałoby się za wejściem do Wspólnej Przestrzeni 
Gospodarczej, czyli współpracą z Rosją, Białorusią i Kazachstanem.
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Problem w tym, że uparcie wizerunek ten rozmija się z rzeczywistością. Poza 
geopolitycznym położeniem oraz faktycznym istnieniem zapisów prawnych 
reszta to pobożne życzenia. Jak już wspomniano w demokrację wątpią sami 
Ukraińcy, konstytucji i prawa nikt nie przestrzega, a właściwie zobowiązani są 
do tego ci, których na nieprzestrzeganie zapisów po prostu nie stać, krajem rzą-
dzi korupcja, a system wielopartyjny sprowadza się do braku różnic programo-
wych na tyle istotnych, by mogły wpływać na losy kraju. W rankingu Banku 
Światowego „Ease of Doing Business” Ukraina zajęła 145. miejsce na 183 pań-
stwa ocenianych pod względem przyjaznego klimatu dla inwestorów, a w spra-
wozdaniu Indeksu Wolności Gospodarczej Economic Freedom 1648. Gospodar-
ka funkcjonuje w sposób zgoła magiczny, wbrew wszelkim zasadom głoszonym 
przez ekonomistów, kreowana przez oligarchów i klany, a brak reform i jedno-
cześnie konieczność ich wprowadzenia od lat wyraźne są chyba tylko z perspek-
tywy pozaukraińskiej. Tu nikt nie kwapi się by je wdrażać, a zachowywane jest 
staus quo naznaczone radziecką spuścizną. Ziemia ukraińska mentalnie, poli-
tycznie, gospodarczo jest poza Unią bardziej chyba, niż była w XVI wieku. 

Powszechny jest pogląd, że próbowano wówczas w sztuczny i szybki sposób 
zaszczepić na tym terytorium „zachodnią wiarę”. Mało kto przy tym pamięta, 
iż obszary takie jak ziemia wołyńska, były terenem długotrwałego ścierania 
się wpływów Wschodu i Zachodu. Biegły tamtędy istotne szlaki handlowe, 
łączące nie tylko ośrodki lokalne, ale i odległe, takie jak choćby Kijów i Praga. 
Tym samym niejako naturalnie podlegały one równolegle tradycji chrześcijań-
stwa dwóch obrządków, a synkretyzm ten niewątpliwe stał się solidnym funda-
mentem zadzierzgniętej w XVI wieku unii. Kiedy obawy przed wpływami pro-
testanckimi splotły się ze świadomością religijną mieszkańców Wołynia unia 
brzeska jako swoisty sposób zreformowania Cerkwi i ugruntowania antyrefor-
matorskich postaw zyskała akceptację nie tylko znacznej części duchowieństwa 
i możnych, ale i pospólstwa. Sprawą oczywistą jest że pojawili się adwersarze 
tej idei, lecz nie można zakładać, iż zarazem nie było jej zwolenników, a prze-
cież to „szarzy” wierni przyczynili się do ugruntowania pozycji Cerkwi grecko-
katolickiej na Ukrainie na długie stulecia, urzeczywistniając ideę hierarchów. 

Dziś gdy podnoszone są głosy w dyskusjach poświęconych stosunkom 
Ukraina – Unia Europejska podobnie jak w przypadku dysput o Unii Brzeskiej 
eksponowane są aspekty polityczne i gospodarcze, a o czynniku ludzkim wspo-
mina się owszem, ale zazwyczaj ledwie w kontekście braku zaufania społe-
czeństwa ukraińskiego do integracji z Zachodem. Natomiast kiedy analizuje się 
przyczyny takiego stanu rzeczy mówi się zwykle o niedostatecznej polityce in-
formacyjnej, a raczej przewadze polityki dezinformacji nad rzetelną informacją 

8  A. Sawicz, Przesłanie miłości. V Forum Europa – Ukraina, „Kurier Galicyjski”, nr 4, 2.III – 14.III.2011, 
s.1-2
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na temat UE. Faktem jest, że na wciąż podtrzymywane mity rodem z czasów 
zimnej wojny nałożyło się przekonanie o kłopotach, jakie przyniesie Bruksela, 
niedostatecznie zainteresowana problemami Ukrainy i nie oferująca jej zadowa-
lającej pomocy. W dużej mierze wpływ na to miały fałszywe wizje dobrobytu, 
jaki spłynąć miał nad Dniepr po sprawnym dokonaniu się procesów integracyj-
nych z Unią, skonfrontowane z rzeczywistością, w której to polepszenie sta-
nu gospodarki, a co za tym idzie podwyższenie poziomu życia obywateli, jest 
warunkiem wejścia do europejskich struktur, a nie skutkiem takiego kroku. 

W tym wszystkim abstrahując od stereotypowego podziału kraju można 
zauważyć, że Ukraińcy tak bardzo chcą przekonać inne nacje, a i chyba siebie 
samych, że są Europejczykami, że dla poparcia tej tezy znajdą bogactwo argu-
mentów, jak niegdyś prezydent Leonid Kuczma dowodzący, iż nawet geogra-
ficzne centrum Europy leży na Ukrainie9. Nie mniej należy tu zauważyć, że 
przez stulecia ludzkie życie zdeterminowane było nie tyle bezpośrednio przez 
geografię, co przez wiarę i religię - od języka liturgii, przez obyczajowość, kul-
turę, po politykę i życie gospodarcze. A nie da się ukryć, że pod tym względem 
w przeważającej mierze mieszkańcy Ukrainy byli Europejczykami „Wschod-
nimi”, nie „Zachodnimi”. Już nawet Pribałtyce osadzonej w realiach wyznań 
protestanckich bliżej było do zachodnich nurtów, niż Ukraińcom związanym 
z tradycją cerkiewną, gdzie zachodni, rzymski katolicyzm był dla znacznej 
części społeczeństwa elementem obcym.

U schyłku XVI wieku, na synodzie w Brześciu Litewskim, pomiędzy 
Kościołem katolickim i prawosławnym na wschodnich obszarach Rzeczpospoli-
tej zawarto unię, która w powszechnej świadomości nie stała się spektakularnym 
sukcesem żadnej ze stron. Jeśli założymy, że definicja pojęcia „unia” oznacza 
zjednoczenie, związek, połączenie państw, Kościołów zachowujących równo-
rzędność i suwerenność, to takie ujęcie skłaniać może do refleksji, jak kryterium 
to spełniała Unia Brzeska, przygotowana w Rzymie i siłą rzeczy w swej wy-
mowie prokatolicka. Uważa się wręcz, że jako mającą porządkować Cerkiew 
papieżowi, umocnić panowanie Rzeczpospolitej na tych terenach i związać 
z nią silniej ludność białoruską i ukraińską, w praktyce rozbiła społeczność pra-
wosławną na unitów i dyzunitów i doprowadziła do długotrwałych walk re-
ligijnych. Trudno założyć, że w ówczesnej rzeczywistości Rzym postępował 
według standardów XX-wiecznych i kierował się zasadami, jakie wyłożono 
kilkaset lat później na Soborze Watykańskim II. Raczej można by przyjąć, że 
interesy Kościoła występującego wtenczas przeciw prądom reformatorskim 
łączono z pragnieniem wyeliminowania, a przynajmniej zminimalizowania 

9  Jesteśmy w centrum Europy, „Trybuna”, 25.VI.1996, nr 147, s.1, 8. Hipotetyczne centrum Europy 
umiejscawiane jest w wielu państwach – w Polsce przyznają się do niego mieszkańcy Suchowoli koło 
Białegostoku, zdaniem Litwinów znajduje się ono pod Wilnem, punkt ten wyznaczany jest także między 
innymi w Niemczech, Rumunii czy Austrii. [A.S]
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wpływów Cerkwi na ziemiach ukrainnych, co z kolei splotło się z interesem 
szlacheckiej Rzeczpospolitej, chcącej umocnić na tych terenach swe panowa-
nie i związać silniej z nadwiślańskim centrum ludność białoruską i ukraińską. 
Przemawiałyby za tym choćby takie kroki, jak te z lat 1563 i 1568, gdy co 
prawda szlachtę obu wyznań, prawosławnego i rzymskokatolickiego zrównano 
w prawach, lecz do senatu nie dopuszczano ani metropolity kijowskiego ani 
podporządkowanych mu biskupów, a oficjalnie zabraniano budowy czy odna-
wiania cerkwi.

Zarazem jednakże można zauważyć, że w obliczu rysującego się na hory-
zoncie sporu o religię na pograniczu Rzeczpospolitej, a tym samym o te ziemie, 
wcielenie w życie regionalnej formy Unii Florenckiej mogło być dla papieża 
Grzegorza XIII sposobem przywrócenia jedności Kościoła na choćby skrawku 
Rzeczpospolitej, gdyż z pewnością zdawał on sobie sprawę, iż poddanie wpły-
wom Rzymu całego prawosławia jest nierealne. A takie ujęcie sprawy stawia 
ją w odmiennym świetle. Trzeba też pamiętać, że w XVI stuleciu, w obliczu 
rosnącej popularności nurtów protestanckich zarówno papież, jak i duchowni 
prawosławni, byli żywo zainteresowani reformą, która osłabi nowe wpływy. 
Jednocześnie niepokój polskich panów wywołało w tym czasie nadanie kościel-
nemu bractwu lwowskiemu statusu stauropigii przez patriarchę Jeremiasza, 
a obawy te potęgowały dążenia niezależnego od Konstantynopola patriarchatu 
moskiewskiego do podporządkowania sobie prawosławnej hierarchii białoru-
skiej i ukrainnej. 

W tej sytuacji w 1590 roku duchowni prawosławni – władycy łucki, lwow-
ski, turowsko – piński i chełmski – zadeklarowali przytępienie do unii, a wa-
runki na jakich miałoby się to stać doprecyzowano w 1594 roku i miały to być 
zachowanie liturgii i przywilejów, dopuszczenie biskupów do senatu, obrona 
przed ewentualnymi represjami ze strony Konstantynopola. Rok później na sy-
nodach lwowskim i brzeskim zadecydowano o przyłączeniu do Kościoła kato-
lickiego, co prócz aktów poparcia wywołało głosy sprzeciwu, nawoływano do 
walki zbrojnej w obronie prawosławia czy do próby porozumienia z protestan-
tami. Mimo to 23 grudnia 1596 roku papież przyjął przysięgę od władyków 
włodzimierskiego Hipacego Pocieja i łuckiego Cyryla Terleckiego. 

Nie położyło to rzecz jasna kresu opozycji. W październiku 1596 roku 
w Brześciu Litewskim efektem specyficznej dyskusji podjętej przez przed-
stawicieli trzech stron, z których każda obradowała we własnym kręgu, stał 
się ostateczny rozłam, lecz trudno było spodziewać się innego rezultatu w tej 
sytuacji pozornego dialogu. Przydało to i tak wciąż niespokojnym Kresom jesz-
cze jeden czynnik konfliktogenny. Do religii szybko przypisano politykę i wy-
stąpienia przeciw unii stały się niejako automatycznie wystąpieniami prze-
ciw królowi, a zwolennicy dawnej wiary szukali obrony w Moskwie. Stało się 
więc to, czego Rzeczpospolita chciała uniknąć, a pod rządami Moskwy jeszcze 
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długie stulecia unici byli prześladowani, nierzadko w krwawy sposób. Rosja-
nie zyskali też całkiem wygodny pretekst do ingerencji w sprawy wewnętrzne 
w Rzeczpospolitej, pod pozorami dbałości o losy prawosławnych wiernych. 
Tym samym ingerencja Rzymu w sprawy ukraińskiej ziemi nie przyniosła 
spodziewanych rezultatów10. 

Dziś analizujemy już nie stosunek Rzymu wobec Ukrainy, a Brukseli, sta-
nowiącej umowne centrum Zachodniej Europy. A ta zachowuje dużo większą 
rezerwę wobec Ukrainy i zamiaru wprowadzenia jej do unijnych struktur, jak 
gdyby obawiając się tego, iż historia zatoczy koło i raz jeszcze na takim kroku 
zyska Moskwa. Trudno tu oczywiście o prostą analogię, gdyż w XXI wieku 
w Europie religia nie stanowi już czynnika determinującego geopolitykę. Mimo 
to ziemie ukraińskie nadal pozostają obszarem zainteresowania Zachodu i uosa-
bianego przez Rosję Wschodu, a pomiędzy tymi dwiema siłami usiłuje ugrać 
coś dla siebie Polska. 

Nawet, gdy opadły emocje związane z pomarańczową rewolucją, na Za-
chodzie wydawało się że na Ukrainie nastąpią długo oczekiwane zmiany, lecz 
zarazem podkreślano brak gotowości do kolejnego rozszerzenia Unii, co skut-
kować miało niemożnością nakreślenia przybliżonej choćby daty, gdy Kijów 
miałby stać się członkiem tej struktury. Dlatego też rozpoczęte 5 marca 2007 
roku negocjacje nowej umowy o współpracy na linii Unia Europejska – Ukra-
ina a priori nie miały zawierać zapisu o perspektywie członkostwa Ukrainy 
w UE, a być krokiem pomocnym we wprowadzeniu nad Dnieprem reform, 
które dopiero ułatwią integrację. Trudno więc było mówić o sukcesie ukraiń-
skich misji dyplomatycznych, a takie głosy należałoby uznać za wypowiedzi 
iście propagandowe. 

Jednocześnie wciąż w interesie Brukseli leżało podtrzymanie w Ukraińcach 
przekonania o wejściu ich kraju do Unii, jakie ma się dokonać w co prawda 
bliżej nieokreślonej, acz pewnej przyszłości. Ukraina stanowi potencjalnie 
potężny rynek zbytu, może także stać się atrakcyjnym polem dla inwestorów 
– rynek unijny staje się zbyt ciasny i konieczne jest poszukiwanie alternatyw-
nych miejsc przynoszących zyski. Jest to też obszar strategiczny ze względów 
militarnych, mający szeroki dostęp do Morza Czarnego, oraz kraj tranzytowy 
przez który przechodzi ponad 80% unijnego importu surowców energetycznych 
z Rosji. Dlatego stabilna sytuacja na tym terytorium jest gwarancją spokojnego 

10  Na temat unii 1596 roku powstało wiele rozpraw naukowych; patrz między innymi: Katolickie unie 
kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej – idea a rzeczywistość, pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1998; 
Unia brzeska – geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, pod red. R. Łużnego, 
F. Ziejki, A. Kępinskiego, Kraków 1994; Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596 – 1996, pod red. 
S. Alexandrowicza i T. Kempy, Toruń 1998; T. Halecki, Od unii florenckiej do unii brzeskiej, Lublin 1997; 
Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, pode red. J. S. Gajka, S. Nabywańca, Lublin 1998; B. A. Gudziak, 
Kryzys i reforma: metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, Lublin 2008.
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snu brukselskich polityków, którzy zapewne będą starali się utrzymać Ukrainę 
w orbicie swoich wpływów.

Przykładem działania obliczonego na taki cel była zapowiedź rewizji sto-
sunku do emigrantów z Europy Wschodniej, nakreślona w opublikowanym 
16 maja 2007 roku komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie wschodniego 
i południowo-wschodniego wymiaru polityki migracyjnej Unii. Jakkolwiek mo-
gła ona ucieszyć Ukraińców zapowiedzią ich uprzywilejowanej pozycji w do-
stępie do zachodnich rynków pracy, to gdyby analizować przyczyny dla których 
mieliby być tak traktowani dokument ten powinien raczej niepokoić. W sytuacji 
kiedy Zachodnia Europa boryka się z problemami demograficznymi, starzeniem 
społeczeństwa, a co za tym idzie brakiem rąk do pracy, wschód kontynentu za-
czął być bowiem postrzegany jako swoiste zaplecze siły roboczej. Przy tym ta-
kiej, dla której minimalne wynagrodzenia, w myśl kryteriów zachodnich, mogą 
okazać się sumami niezwykle atrakcyjnymi. Zarazem Bruksela jest świado-
ma, iż przybysze z Ukrainy stanowią znaczącą grupę emigrantów zarobkowych 
w Rosji, do której rynku pracy mają oni łatwy dostęp, dodatkowo nie ograni-
czony barierami językowymi czy kulturowymi. Dlatego zapowiedź możliwo-
ści skorzystania z wynikającej z zapisów partnerstwa mobilności była raczej 
argumentem przetargowym w wyścigu o pracownika, niż wyrazem docenienia 
sprawności ukraińskich fachowców. Jak się zresztą wydaje pierwszy etap tego 
wyścigu Unia przegrała, gdyż parafowana 27 października 2006 roku umowa 
dotycząca ułatwień wjazdowych dla obywateli Ukrainy rozczarowała i podzie-
liła społeczeństwo na „wizową elitę” i całą resztę.

Na postrzeganie Unii nie wpłynęło też pozytywnie wejście do strefy Schen-
gen sąsiadów Ukrainy. Wśród nich znalazła się Polska, zdeklarowany rzecznik 
sprawy ukraińskiej w Brukseli, teraz oddzielona od wschodniego sąsiada gra-
nicą niemal symboliczną, ugruntowującą podział Europy na Wschód i uprzy-
wilejowany Zachód. Kijów kuszony dobrodziejstwami zachodniego świata raz 
jeszcze znalazł się po tej „niewłaściwej” stronie kordonu.

I po stronie bliższej Rosji. Ta, jak przed setkami lat, dzierży w swoim ręku 
argumenty, jakie mogą przekonać Ukraińców, że nie powinni zrywać wza-
jemnych powiązań. Od kwestii ekonomicznych począwszy po sprawy blisko-
ści kulturowej i osadzenie w prawosławnych tradycjach Bizancjum – Moskwa 
dysponuje całym arsenałem środków w tym zakresie. A uprawianie antyunijnej 
propagandy ułatwia jej sama Europa Zachodnia. Nie tylko, że tamtejsze stoli-
ce stosunkowo późno zaczęły postrzegać Ukrainę jako samodzielne państwo, 
a nie twór quasi-państwowy, ale wciąż ich stosunek do Kijowa jest ambiwa-
lentny – z jednej strony kuszą go miejscem w strukturach unijnych, z drugiej 
przyjmują postawę zdystansowaną, prowadzą ogólnikową politykę sprawiającą 
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wrażenie ukłonu w stronę Kremla, który wojną gazową z 2009 roku dał wyraź-
nie do zrozumienia, że nie życzy sobie nadmiernej ingerencji w sprawy tej byłej 
radzieckiej republiki. 

Jeszcze w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki obserwowaliśmy 
wyraźne wzajemne zdystansowanie się Unii Europejskiej i Ukrainy. Kijów 
w kwietniu 2008 roku nie szczędził krytyki Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, 
która zdaniem Ukraińców nie powinna stanowić jedynej możliwej formuły sto-
sunków dwustronnych pomiędzy ich krajem a Unią i nie nakreśliła wyraźnie 
perspektywy członkostwa. Z kolei przed szczytem Ukraina – UE, jaki odbył się 
4 grudnia 2009 roku, władze w Kijowie zostały ostro skrytykowane za opie-
szałość w realizacji zapowiadanych reform, co oceniono jako wyraz niechęci 
i rozczarowania ich poczynaniami, tym bardziej, że negatywna ocena dotyczyła 
praktycznie całego okresu istnienia niezależnego państwa ukraińskiego, spraw 
nienowych, które dotąd jednakże w sposób tak radykalny nie były przez Bruk-
selę podnoszone11.

Fakt, że celem pierwszej zagranicznej wizyty prezydenta Wiktora Januko-
wycza 1 marca 2010 roku stała się Bruksela, miał być gestem pokazującym, jak 
ważne dla Ukrainy są relacje z Unią Europejską i możliwość integracji z nią. 
Przy tej okazji padły też zapowiedzi podpisania przez Kijów Umowy Stowarzy-
szeniowej jeszcze w 2010 roku, przeprowadzenia nad Dnieprem reform i przy-
znania Ukrainie pakietu pomocowego w wysokości ponad pół miliarda euro, 
pod warunkiem wznowienia współpracy z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym. 

Można było przy tym spekulować, na ile wizyta ta była sprowokowa-
na przez Parlament Europejski, który 25 lutego 2010 roku, dokładnie w dniu 
inauguracji prezydenta, przyjął rezolucję pierwszy raz dobitnie uznającą prawo 
Ukrainy do ubiegania się o członkostwo w UE oraz wezwał do rozpoczęcia 
prac nad „mapą drogową” na rzecz zniesienia wiz dla Ukraińców. Deklaracje te 
niewątpliwie były ważnym elementem rozgrywania sprawy ukraińskiej na mię-
dzynarodowej arenie. Po wyborach prezydenckich zaistniała obawa, iż kraj, 
którego głową został polityk mający od lat przypiętą etykietę prorosyjskiego, 

11  Porównaj: Ukraina „mobilnym partnerem” UE?, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-
wschodzie/2007-05-23/ukraina-mobilnym-partnerem-ue; Ukraina - UE: uproszczenie reżimu wizowego 
i umowa o readmisji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2007-06-20/ukraina-
ue-uproszczenie-rezimu-wizowego-i-umowa-o-readmis; Ukraina krytykuje unijną ocenę Planu Działań, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-04-09/ukraina-krytykuje-unijna-
ocene-planu-dzialan; Szczyt Ukraina–UE: zniechęcenie i krytyka,  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
tydzien-na-wschodzie/2009-12-09/szczyt-ukraina-ue-zniechecenie-i-krytyka; Szczyt UE-Ukraina: 
spodziewany rezultat, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-09-11/szczyt-
ue-ukraina-spodziewany-rezultat; A. Sawicz, „Ukraina a proces rozszerzania Unii Europejskiej i NATO 
– nadzieje i obawy”, [w:] „Współczesne państwo. Wybrane problemy”, pod red. S. Wróbla, Poznań 
– Chorzów 2009, s. 353 – 366.
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wymknie się z orbity zachodnich wpływów. Należało więc dać mu wyraźny 
sygnał, że Bruksela chce w Ukraińcach widzieć godnych partnerów, a w per-
spektywie i równoprawnych w stosunku do obywateli Unii Europejskiej.

Już pierwsze tygodnie prezydentury Janukowycza pokazały, że polityk 
ten zgodnie z zapowiedziami jeszcze z kampanii wyborczej zamknął Ukrainie 
drzwi do NATO, jednocześnie uchylając te do UE. 21 kwietnia 2010 roku pre-
zydenci Ukrainy i Rosji Wiktor Janukowycz i Dmitrij Miedwiediew podpisa-
li w Charkowie porozumienie, które przewiduje przedłużenie dzierżawy przez 
rosyjską Flotę Czarnomorską bazy w Sewastopolu o 25 lat po jej wygaśnięciu 
w 2017 roku, w zamian za uzyskanie przez Ukrainę rabatu na importowany 
gaz w wysokości 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Dokument ten 
wzbudził wiele kontrowersji, a jego ratyfikacja 27 kwietnia 2010 roku miała 
niezwykle burzliwy przebieg12. Część Ukraińców obawiała się wzrostu aktyw-
ności separatystów na Krymie, z czym wiązano stacjonowanie na terytorium 
kraju obcych wojsk, a co za tym idzie potencjalnego konfliktu, bądź wręcz utra-
ty niezależności. Zarazem faktu, iż Ukraina wciąż pozostaje uzależniona od Ro-
sji, przede wszystkim ekonomicznie, wiele osób zdawało się nie dostrzegać. 
Te gospodarcze ramiona mogą ją utrzymywać w tak mocnym uścisku, iż zwrot 
w stronę Brukseli nie będzie wystarczająco atrakcyjny, czy raczej bezpieczny 
dla Kijowa, który może stracić chociażby możliwość płacenia za surowce ener-
getyczne preferencyjnych stawek, a w zamian uzyskać jedynie kolejne mgli-
ste obietnice integracji, a z nią dostępu do unijnych środków. Poza tym wyraź-
nie wydać, że ani Kreml nie będzie chciał zezwolić na zbytnią emancypację 
Ukrainy, dążąc do zachowania swojej strefy wpływów w Europie Wschodniej, 
ani Bruksela nie będzie chciała ryzykować kolejnej wojny gazowej. Jak na ra-
zie wydaje się, że w dyskusjach o zaletach strefy wolnego handlu czy może unii 
celnej z Rosją, Białorusią i Kazachstanem ostre argumenty ze strony Moskwy 
wciąż dominują nad głosami z Europy Zachodniej, a proponowana możliwość 
pogodzenia tych dwóch dróg sprawia wrażenie niczego więcej, jak tylko two-
rzenia pozoru możliwości zacieśnienia więzów z Rosją bez poluźniania tych 
z Unią Europejską. Czy Ukraińcy w to uwierzą pokaże prawdopodobnie już naj-
bliższa przyszłość.

12  Porównaj: J. Junko, Ukraina chce się pozbyć rosyjskiej floty, http://news.money.pl/artykul/ukraina;
chce;sie;pozbyc;rosyjskiej;floty,234,0,343786.html; Na Ukrainie politycy okładali się pięściami, http:
//dziennik.pl/swiat/article595409/Na_Ukrainie_politycy_okladali_sie_piesciami.html; S. Saradżijan, 
Ukraina i Rosja: umowa o Flocie Czarnomorskiej wywołuje burzę w Kijowie, http://www.stosunkimie
dzynarodowe.info/artykul,670,Ukraina-Rosja_umowa_o_Flocie_Czarnomorskiej_wywoluje_burze_w_
Kijowie; P. Kuspys, Nowe priorytety polityki zagranicznej Ukrainy, http://www.stosunkimiedzynarodo
we.info/artykul,617,Nowe_priorytety_polityki_zagranicznej_Ukrainy; W sprawie Floty Czarnomorskiej 
Tymoszenko i Juszczenko mówią jednym głosem, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,781
8621,Tymoszenko_wzywa_do_sprzeciwu__Juszczenko___To_jeszcze.html
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***
W XVI wieku na ukraińskiej ziemi starcie się religii rzymskokatolickiej 

i prawosławnej w obliczu zagrożenia protestancką herezją przyniosło powsta-
nie nowej jakości, jaką stała się cerkiew unicka. Dziś raz jeszcze, lecz politycz-
nie i gospodarczo, Wschód i Zachód zetknęły się nad Dnieprem. Jednakże jako 
że trudno jest wskazać jedną siłę, przeciwko której mogły by chcieć się zjed-
noczyć, pozostaje otwartą kwestią, czy w XXI wieku uda się wypracować po-
rozumienie dwóch politycznych i gospodarczych światów, a co ważniejsze czy 
wytworzyłoby ono nowe wartości. 

Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, by Bruksela i Moskwa 
podjęły współpracę, lecz rodzi to z punktu widzenia Kijowa obawę, iż odby-
wać się ona będzie kosztem Ukrainy. Jak się wydaje wiosną 2010 roku w krót-
kim czasie Kijów postarał się zabezpieczyć swoją pozycję i zyskać argumenty 
w rozmowach z dwoma partnerami najważniejszych dla niego dyskusji, po-
kazując że nie jest biernym uczestnikiem wydarzeń które będą rozgrywać się 
ponad jego głową. 

Nie ulega wątpliwości, że początek XXI wieku stał się czasem, gdy ponow-
nie rozgrywana jest sprawa o miejsce Ukrainy w geopolitycznej przestrzeni. 
Optymalne byłoby w tej sytuacji podjęcie wielopłaszczyznowego dialogu po-
między narodami, ale i wśród obywateli każdego z państw z osobna – dialogu 
politycznego, społecznego, religijnego, który ułatwi poznanie, a co za tym idzie 
zrozumienie problemów, jakie mają wpływ na wzajemne stosunki. Sama Ukra-
ina wydaje się wręcz predestynowana do tego, by połączyć wpływy Wschodu 
i Zachodu. Przed wiekami stało się to na ziemi wołyńskiej za sprawą unii 
zawartej pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a prawosławnym. Zyskała ona 
wielu zwolenników, ale też i przeciwników. Wierni i duchowieństwo greckoka-
toliccy przez wiele lat byli prześladowani, zwłaszcza przez carat, później wła-
dze Związku Radzieckiego. Cerkiew została zdelegalizowana przez władze 
państwowe, a po podjętej próbie neounii nie pozostał niemal ślad. Wówczas 
z pomocą grekokatolikom przyszedł „zachodni” kościół rzymskokatolicki, zda-
jąc egzamin z jedności i współdziałania. 

Dziś takim egzaminem stały się ukraińskie dążenia do integracji z Unią Eu-
ropejską. Unią, której gro Ukraińców wciąż się obawia, i która także obawia się 
Ukrainy. Przy tym obie strony co najmniej liczą się ze zdaniem Rosji, która na 
prozachodnie postawy kijowskich polityków spogląda z niechęcią. Pogodziw-
szy się z utratą republik nadbałtyckich Kreml pragnie utrzymania wpływów 
w pozostałych byłych republikach radzieckich. Kijów usiłuje dziś znaleźć się 
pomiędzy Wschodem a Zachodem, lecz czy uda się stworzyć w ukraińskiej rze-
czywistości „stan trzeci”, czerpiący z obu tradycji i łączący je – w dobie domi-
nującej potrzeby wyznaczania klarownych granic wydaje się wątpliwe. 
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ABSTRACT

THE UNION. INABILITY OF CHOICE

The beginning of the 20th century became the period of time when the place 
of Ukraine in geopolitics was being shaped afresh. In the existing situation star-
ting a multifaceted dialogue among nations and their citizens separately- poli-
tical, social, religious dialogues to unable meeting, and in consequence under-
standing issues that impact multilateral relations. The Ukraine itself seems to be 
predestined for joining the East and the West influences. Centuries ago it hap-
pened in Volyn district through union agreement between the Roman Catholic 
and the Orthodox Church. It gained many supporters as well as opponents. The 
faithful and the clergy had been persecuted for many years, especially by the 
Tsarsim, and later by the USSR authorities. Orthodox Church was banned by 
the State authorities, and the effort of a new union reconstruction failed. „the 
Western” Catholic Church supported the Orthodox Church, „passing the exam” 
of unity and cooperation at that time. Nowadays such „an exam” become the 
aspirations of the Ukraine to integration with the European Union that most 
of the Ukrainians are afraid of, and on the other hand the European Union 
fears, too. Both parties at least take into account the opinion of Russia, that has 
seen the pro- Western attitude of the Kiev politicians with reluctance. Agreeing 
with the loss of the Baltic republics the Kremlin wants to maintain its influence 
in other former Soviet republics. Today Kiev is trying to find its place between 
East and West, but will it be possible to create „the third state” in the Ukrainian 
reality, which draws from both traditions and combines them – in the era of 
dominance for setting clear boundaries, it is doubtful.
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