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Присвячую
моїм учням,
у яких я вчуся.

ДОЛЮ ТРЕБА ЛІПИТИ.
Доля – це те, що людина дозволяє з собою витворяти,
не маючи твердого характеру.
За долею ховаються слабкі люди.
Долю треба наполегливо ліпити і берегти все життя
як кришталевий глечик.
Доктор Мироненко
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МИРОНЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Народився 10 липня 1951 року у селі Петрівка Слов’янського району Донецької області, громадянин України з
жовтня 1992 року, позапартійний
Освіта:
1. Закінчив Ленінградське вище воєнно-політичне
училище військ протиповітряної оборони, за спеціальністю – воєнно-політична військ ППО.
2. Закінчив Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, філософський факультет за спеціальністю – політологія, з відзнакою.
3. Доктор політичних наук. Дисертація: «Еволюція
форми державного правління в умовах перехідного суспільно-політичного розвитку».
4. Академік-засновник Академії політичних наук
України.
Трудова діяльність:
• 1968-1969 – токар механічного цеху № 2 НКМЗ
(м.Краматорськ).
• 1969-1971 – строкова служба у військах ППО Збройних Сил СРСР.
• 1971-1975 – курсант Ленінградського вищого воєнно-політичного училища ППО.
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• 1975-1983 – партійно-політична робота у військах
ППО Збройних Сил СРСР.
• 1983-1994 – помічник директора Сахалінського НДІ
нафти і газу, керівник науково-дослідного підрозділу Далекосхідної морської інженерно-геологічної експедиції,
віце-мер з соціальних питань міста Оха Сахалінської області.
З 1994 року – в Україні.
• 1994-1997 – керівник інформаційно-аналітичної
групи НДІ ГУР МО України.
• 1997-2000 – головний консультант Головного
управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, куратор Збройних Сил та інших військових формувань України з гуманітарних питань.
• 2000-2003 – заступник начальника Головного
управління виховної роботи Міністерства оборони України з питань взаємодії з органами державної влади.
• 2003-2005 – керівник управління суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України, куратор Збройних Сил та інших військових формувань України з гуманітарних питань.
• 2006 рік – утворив та очолив Громадську організацію «Міжнародний інститут гуманітарних технологій».
• 2009-2013 – доцент кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту, радник президента НАДУ
при Президентові України.
• 2013-2014 – начальник комплексу військової та
спеціалізованої освіти НТУУ «КПІ».
• 2014-2015 – в.о. заступника директора Інституту
всесвітньої історії НАН України.
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• З 2015 року – директор Громадської організації
«Міжнародний інститут гуманітарних технологій», головний редактор наукового журналу «Суспільно-політичні процеси».
• 10 травня 2016 року обраний президентом Академії політичних наук України.
Автор понад 50 наукових праць з питань прийняття
політичних рішень, державного управління, внутрішньої політики, воєнно-політичних конфліктів.
Родина Мироненків:
Ганна Іванівна та Петро Володимирович, 1951 р.н., у
шлюбі з 6-го лютого 1974 року.
Родина старшого сина: Генрієтта Андріївна та Віталій
Петрович Мироненки у шлюбі з 19-го жовтня 1996 року,
Вікторія Олександрівна та Євген Віталійович Мироненки
у шлюбі з 8-го липня 2022 року, Діана Віталіївна Мироненко.
Родина молодшого сина: Анна Анатоліївна та Сергій
Петрович Мироненки у шлюбі з 18-го серпня 2001 року,
Максим Сергійович Мироненко.
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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Шановні мої Читачі!
Понад сорок років свого життя я так чи інакше займався діяльністю, що пов’язана з аналізом політики
стратегічного рівня і тому у свої 71 рік прийняв рішення
донести до Вас деякі свої наукові трактати, які, на мій погляд, можуть пояснити політичні рішення щодо державного будівництва.
31 рік всі керманичі України, яких ми з Вами обирали, займалися переважно реформуванням та перебудовою гнилої радянської системи влади, що нічого спільного з державним будівництвом не має.
28 червня 1996 року Верховна Рада України від імені
Українського народу – громадян України всіх національностей, прийняла Конституцію – Основний Закон України, де Стаття 1. наголошує: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Всі
інші статті теж прописують правові норми прямої дії, що
й до сьогодні є декларацією намірів, але не стали після 26
років правовим нормами прямої дії.
Протягом 31 року Український народ толерантно відносився до всього російського і проросійського в Україні, що призвело до формування опозиції до держави, яка
відкрито представляє інтереси держави-агресора росії і
врешті спровокувала війну проти України і демократичного світу.
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У 2022 році вийшли із друку мої щоденники воєнного
часу «Збочена росія та ознаки Третьої світової війни. Нотатки із щоденника політолога», де я на базі матеріалів
із цієї книги, що Ви щойно прочитали, та практичного
досвіду спробував пояснити суспільно-політичну ситуацію напередодні війни і у перші шість місяців війни,
яку розв’язала збочена росія під керівництвом цинічного холоднокровного воєнного злочинця путіна в Україні, де вчиняє геноцид Українського Народу за бажання
бути вільними серед вільних.
Попереду перед нами стоятимуть майже нездоланні
завдання:
Подолати в собі радянщину;
Приступити до будівництва держави на засадах Конституції України;
Вичистити Україну від всього російського і проросійського;
Збудувати Україну в собі і навколо себе.
Цивілізований світ нам допоможе, але цивілізований світ не змінить нас самих.
З повагою до кожного із Вас
Доктор Мироненко
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Частина І
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ
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«РОЗВІДКИ МОДЕЛЮЮТЬ
МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА», –
так пишуть класики.
ФАКТИ:
1. Розвідки провідних держав світу проспали агресивне лобіювання своїх інтересів нафтогазовими монстрами та фактично сприяли гальмуванню розвитку
альтернативних видів енергетики.
2. Розвідки провідних держав світу є співучасниками
злочинної політики нафтогазових монстрів проти людства, яке сьогодні потерпає від енергетичного тероризму
росії.
3. Розвідки моделюють майбутнє людства, але на замовлення сильних світу цього.
4. Лідерам демократичних держав світу вже час зняти рожеві окуляри з очей та поглянути на світ, який створений за їхньої безвідповідальної участі перед людством.
5. Земля у людства одна, яка стала сьогодні спільним
підводним човном, що чекає на детонацію ядерної зброї.
Тож РОЗВІДКАМ треба зайнятись, нарешті, своїми
прямими обов’язками і знешкодити тих, хто працює в інтересах терористичних держав та їхніх лідерів – воєнних
злочинців.
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Мироненко П.В.,
керівник інформаційно-аналітичної
групи НДЦ ГУР МО України
1995 рік.
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
«Прогнозування розвитку воєнно-політичної
ситуації навколо України»
Розвиток воєнно-політичної ситуації на близьку та
середньотермінову перспективу будуть визначати такі
основні тенденції:
1. Збереження до 2000-2005 р. в Центральній та Східній Європі «вакууму» безпеки. Цей «вакуум» обумовлений зникненням біполярної системи безпеки, побудованої на воєнно-ідеологічній моделі протистояння, з одного
боку, і відсутністю нової системи безпеки – з іншого. Така
тенденція, у свою чергу, створює сприятливі умови для
подальшого існування зон напруженості, зон потенційних та існуючих збройних регіональних і локальних
конфліктів поблизу кордонів України.
2. Намагання країн НАТО заповнити цей «вакуум»
безпеки, що обумовлює процес поширення Північноатлантичного альянсу на Схід протягом найближчих 5-10
років.
3. Протистояння процесу розширення НАТО з боку Росії, яка прагне встановити своє панування над європейськими країнами колишнього СРСР та відновити свій воєнно-політичний вплив на Центральну Європу. Така
тенденція призводить до відродження біполярної воєнно-політичної конфронтації між Росією і Заходом на регіональному рівні.
15  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

4. Зародження (після розпаду біполярної системи протистояння) нових регіональних центрів сили в Європі, насамперед Німеччини і Туреччини.
Зазначені тенденції створюють можливість виникнення воєнно-політичних конфліктів на геополітичному
просторі, в якому знаходиться Україна. Але при всіх варіантах збігу цих тенденцій воєнно-політичні конфлікти
можуть мати лише локальний та регіональний характер.
Спрямованість розвитку воєнно-політичної ситуації
навколо України поряд з загальними тенденціями будуть
визначати конфліктоутворюючі фактори, що існують на її
західному, південному та східному стратегічних напрямках.
Західний стратегічний напрямок при біполярній системі протистояння між Заходом і Сходом (СРСР та Варшавським Договором) являв собою найбільшу загрозу для
України. З розпадом цієї системи протистояння ситуація
докорінно змінилась. Аналіз конфліктоутворюючих чинників та умов дозволяє стверджувати, що на сьогодні цей
напрямок є найменш загрозливим.
Серед основних конфліктоутворюючих факторів на
цьому напрямку найбільш значними є історичний та територіальний чинники.
Історичний чинник притаманний українсько-польським зовнішньополітичним стосункам. Його утворює
давнє військове минуле, що існувало між українським та
польським народами. Війни, навала, військове поневолення та пригноблення українського народу з боку Польщі створило в історичній свідомості українців та поляків
неприйнятне відношення один до одного, ментальні і історичні стереотипи, які можливо усунути лише за наявності спільного ворога.
Територіальні чинники виникнення воєнно-політичного конфлікту характерні для польсько-українських і
словацько-українських зовнішньополітичних стосунків.
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В уявленні поляків західноукраїнські землі (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівенська та Волинська області) є східними провінціями Польщі, бо
«польська держава існувала на цих землях протягом 500
років».
З боку Словаччини деякі її політичні партії ставлять
собі за програмну мету «повернення» радянського Закарпаття. Спілка русинів-українців в Словаччині також наполягає на незаконності возз’єднання Закарпаття з Україною і повернення його до складу Словацької Республіки.
Між тим самі по собі конфліктоутворюючі фактори не можуть породити воєнно-політичний конфлікт, а визначають тільки загальні тенденції його розвитку. Виникнення
воєнно-політичного конфлікту залежить від співвідношення відповідних сприятливих та несприятливих умов.
Сприятливі умови для виникнення воєнно-політичного конфлікту на західному напрямку:
– розпад України як єдиної і суверенної держави;
– агресія з боку Росії та захоплення нею східної частини України;
– знаходження при владі в Польщі чи Словаччині амбіційних політичних лідерів, що спираються на підтримку радикально налаштованих політичних сил, які ставлять собі за програмну мету реалізацію територіальних
претензій відносно України.
– значна перевага Польщі та Словаччини у військовому потенціалі над Україною.
Несприятливі умови для виникнення воєнно-політичного конфлікту на західному напрямку:
– інтегрування Польщі та Словаччини у західноєвропейську систему колективної безпеки (НАТО, ЗЄС), яка
буде стримувати їх геополітичні амбіції;
– протягом найближчих 5 років співвідношення військових потенціалів між Україною та Польщею і Словаччиною буде не на користь останніх;
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– реваншистський курс російської зовнішньої політики об’єктивно буде підштовхувати Польщу до співпраці з Україною в галузі безпеки.
Аналіз зазначених умов дозволяє стверджувати, що в
ближчі 10 років на західному напрямку будуть переважати несприятливі умови для виникнення конфлікту.
Південний стратегічний напрямок. На цьому напрямку конфліктуючі чинники існують в стосунках
України з Румунією та Туреччиною.
Для стосунків з Румунією характерними є територіальний та економічний чинники. Територіальний чинник полягає в зазіханні Румунії на острів Зміїний та частину території Одеської і Чернівецької областей
(Південної Буковини та Південної Бессарабії), котрі приєднані до України у 1940 році. Економічний чинник викликаний відкриттям нафтових та газових родовищ
навколо острова Зміїний та на континентальному шельфі Чорного моря.
Сприятливі умови для виникнення воєнно-політичного конфлікту з Румунією:
– розпад України як єдиної суверенної держави;
– агресія з боку Росії та захоплення нею східної частини України;
– знаходження при владі амбіційних політичних лідерів, які прагнуть відродження «Великої Румунії» та
спираються на підтримку радикально налаштованих політичних сил, що ставлять за мету реалізацію територіальних претензій відносно України.
– зміцнення військової могутності Румунії та досягнення нею переваги над Україною;
– приєднання Молдови до Румунії, що неминуче призведе до відновлення конфлікту у Придністров’ї та радикалізації румунської зовнішньої політики стосовно України.
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Неспиятливі умови:
– орієнтація на європейську інтеграцію, НАТО та інші
структури системи загальноєвропейської безпеки;
– перевага України в військовому потенціалі над Румунією;
– існування незалежної Молдови та врегулювання
конфлікту в Придністров’ї.
Для стосунків з Туреччиною характерне існування історичного та зародження етнополітичного чинників виникнення конфлікту.
Історичний чинник полягає в існуванні в минулому
протягом століть військових сутичок України з Кримським Ханством, яке знаходилось під протекторатом
Османської імперії, що до цього часу і в майбутньому
буде викликати підозру відносно політики Туреччини в
Чорноморському регіоні.
Етнополітичний чинник починає зароджуватись у
зв’язку з поверненням в Крим кримських татар, перетворення їх в самостійну і впливову силу на півострові та
радикалізацією кримсько-татарського руху. Дія цього
чинника може бути відчутною не менш, ніж через 5-7 років при умові різкого загострення міжетнічних стосунків
на півострові, що у свою чергу може спровокувати втручання Туреччини.
Сприятливі умови виникнення воєнно-політичного
конфлікту з Туреччиною:
– ісламізація внутрішньої та зовнішньої політики Туреччини та посилення впливу на неї фундаменталістських проісламських політичних сил.
– вихід Туреччини з під впливу політики НАТО та досягнення нею воєнно-політичного контролю над Чорноморським регіоном;
– домінування сепаратистських тенденцій в кримсько-татарському русі.
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Несприятливі умови:
– відповідність внутрішньополітичного і зовнішньополітичного курсу Туреччини орієнтирам Північноатлантичного Альянсу;
– орієнтація на реалізацію спільних з Україною інтересів в галузі безпеки та економічних інтересів в Чорноморському регіоні;
– існування конфлікту з Грецією та напруженість ситуації в східних районах Туреччини, на кордонах з Іраком та Кавказським регіоном.
Незважаючи на те, що конфліктоутворюючі чинники
на Півдні більш розвинуті, ніж на Заході, протягом наступних 5 років на цьому напрямку теж будуть переважати умови, несприятливі для виникнення воєнно-політичного конфлікту.
Східний напрямок виникнення воєнно-політичного
конфлікту. Цей напрямок є найбільш конфліктогенним,
оскільки в ньому сконцентрований найбільший спектр
історичних, економічних, територіальних, етнополітичних, ідеологічних, релігійних, культурних чинників. Всі
ці чинники стосуються відносин України з Російською
Федерацією.
Можливі сценарії виникнення
воєнно-політичного конфлікту.
Складання сценарію, згідно з метою даної роботи, повинно передбачати, перш за все, визначення ступеня інтенсивності воєнно-політичного конфлікту.
На підставі аналізу існуючих конфліктоутворюючих
факторів та умов найбільш ймовірними доцільно вважати
такі сценарії виникнення воєнно-політичного конфлікту.
На західному напрямку.
1-й сценарій. Воєнно-політичний конфлікт НАТО з
Україною при умові, що остання дотримуватиметься по20
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заблокового статусу та одночасно розвиватиме дружні,
партнерські стосунки з Північноатлантичним Альянсом,
є малоймовірним.
2-й сценарій. Виникнення воєнно-політичного конфлікту між Україною і Польщею.
В разі збігу сприятливих умов виникнення воєнно-політичного конфлікту з Україною Польща вірогідно
буде переслідувати в ньому основну воєнно-політичну
мету, яка полягає в захопленні західної частини території нашої країни, що належала їй до 1939 року. Для реалізації цієї мети з урахуванням скорочення своїх збройних
сил та існуючих мобілізаційних можливостей Польща
може задіяти угрупування чисельністю до 140-150 тис.
чол., 1200 танків, до 400 бойових літаків та 40-60 бойових
вертольотів, що дозволяє класифікувати цей воєнно-політичний конфлікт як регіональний конфлікт середньої
інтенсивності.
3-й сценарій. Воєнно-політичний конфлікт із Словаччиною. Одна мета, яку може переслідувати Словаччина у
цьому конфлікті, пов’язана з військовою допомогою сепаратистським силам у Закарпатті та військовою анексією цієї області України. Така мета обумовлює локальний
характер воєнно-політичного конфлікту низької інтенсивності. Але Словаччина не зможе самостійно, без військової допомоги інших держав вести бойові дії проти
України.
На південному стратегічному напрямку.
1-й сценарій. Виникнення воєнно-політичного конфлікту з Румунією може бути спричинено територіальними претензіями останньої до України та економічними інтересами Румунії в Чорному морі.
В такому конфлікті Румунія може переслідувати цілий ряд воєнно-політичних цілей. Серед них:
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– захоплення о.Зміїний, досягнення контролю над
частиною шельфу Чорного моря та морськими і річковими комунікаціями;
– військова анексія від України територій колишньої
Південної Буковини і Південної Бессарабії.
Очевидно, що Румунія у випадку виникнення воєнно-політичного конфлікту не зможе одночасно досягти
зазначених цілей в силу обмеженості своїх військових
ресурсів. Тому слід очікувати декілька основних варіантів його розвитку.
Перший варіант – воєнно-політичний конфлікт, пов’язаний з захватом о.Зміїний. Такий варіант надає конфлікту локального характеру, при якому бойові дії будуть вестись на тактичному рівні. Їх основна мета полягатиме в
боротьбі за захват о.Зміїний та встановлення контролю в
прилеглому районі Чорного моря. Ймовірно, що цей варіант перейде у другий варіант – встановлення морської
блокади транспортних комунікацій України в прилеглих
районах Чорного моря та на Дунаї.
Третій варіант – захоплення частини території Одеської та Чернівецької областей, для чого, імовірно, Румунія
розгорне наступальні дії на Подільському та Дністровському оперативних напрямках. Зважаючи на обмеженість своїх військових ресурсів, на незначну оперативну
місткість вірогідних районів бойових дій, Румунія на кожному з оперативних напрямків може сконцентрувати
угрупування військ, яка за своєю чисельністю не перевищуватиме 30-60 тис. чол., 700 танків, 130 бойових літаків,
30-40 бойових вертольотів. Аналіз трьох основних варіантів виникнення воєнно-політичного конфлікту з Румунією дає підставу стверджувати, що такий конфлікт буде носити як локальний, так і регіональний характер і за своєю
інтенсивністю не буде перевищувати низького рівня.
2-й сценарій. Виникнення воєнно-політичного конфлікту з Туреччиною. В такому конфлікті Туреччина буде
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переслідувати обмежені воєнно-політичні цілі, які пов’язані, насамперед, з досягненням повного контролю над
морськими комунікаціями України в Чорному морі та
здійсненням військового впливу на півострові Крим у
випадку різкого загострення кримсько-татарської проблеми. Такі цілі теж будуть визначати низький рівень
інтенсивності та локальний характер конфлікту, який не
буде виходити за межі півострова Крим та західної і північно-західної частини Чорного моря.
На східному стратегічному напрямку.
В порівнянні з іншими стратегічними напрямками цей
напрямок має найбільшу імовірність виникнення воєнно-політичного конфлікту, тому що він пов’язаний з багатьма конфліктоутворюючими чинниками, які існують в
стосунках між Україною та Російською Федерацією.
Головна проблема українсько-російських зовнішньополітичних відносин полягає в тому, що Україна посідає.
Останні два сценарії здатні призвести до виникнення локальних воєнно-політичних конфліктів низької інтенсивності. Метою таких конфліктів з боку Російської
Федерації можуть бути:
– повернення військової інфраструктури на півострові Крим та нарощування там російських військових угруповань;
– встановлення повного військового контролю над
півостровом Крим та морськими комунікаціями України
в Чорному морі;
– стимулювання та військова підтримка сепаратистських рухів в Криму та в східних областях України як засобу підпорядкування її внутрішньої та зовнішньої політики
зовнішньополітичним, економічним та воєнно-політичним інтересам Російської Федерації.
Реалізація першого сценарію, безумовно призведе до
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регіонального воєнно-політичного конфлікту середнього
рівня інтенсивності.
Регіональний характер такого конфлікту буде визначатися тим, що економічні, зовнішньополітичні та воєнно-політичні інтереси Росії пов’язані, насамперед, із східними та південно-східними регіонами України. Саме в
цих регіонах знаходиться найбільш розвинена частина
економіки України, її транспортних комунікацій, військово-промислового комплексу, тісно пов’язаних з російською економікою. Саме в цих регіонах проживає переважна частина етнічних росіян та російськомовного
населення, яка має чітко виражену проросійську геополітичну орієнтацію.
Безумовно, що анексія цих територій України буде органічно вписуватись в економічний, етнічний, культурний та правовий ландшафт території Російської Федерації. Тоді як захоплення центральних та західних регіонів
України неминуче призведе до проблем, подібних тим, з
якими стикається російська армія в Чечні, але більш
масштабних за втратами і наслідками.
За інтенсивністю такий регіональний конфлікт не
буде перевищувати середнього рівня. Підґрунттям для
такого передбачення є три основні чинники:
– по-перше, населення східних та південно-східних
регіонів України, маючи проросійську ментальність, не
буде чинити значного опору російській агресії, внаслідок
чого відпаде потреба в застосуванні багаточисельних
військових угруповань;
– по-друге, в цих регіонах Збройні Сили України не
мають і в близькій перспективі не матимуть військових
угруповань, достатніх для організації ефективної оборони;
– по-третє, Росія сама не в змозі мобілізувати військові ресурси, необхідні для участі в воєнно-політичному
конфлікті високої інтенсивності.
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Найбільш вірогідними в такому конфлікті будуть бойові дії з боку Росії в формі наступальної операції на харківському та донецькому оперативному напрямках, для
проведення якої Росія зможе залучити військові угруповання загальною чисельністю до 1 млн. чол., близько
2000 танків, 700 бойових літаків, 120-150 бойових вертольотів.
Узагальнений сценарій виникнення
воєнно-політичних конфліктів
навколо України в близькій, середній
та далекотерміновій перспективі.
Основними критеріями короткотермінового, середньотермінового та далекотермінового прогнозу є тенденції та фактори довготривалої дії. Виходячи з обмежень,
які задані в даній роботі, прогноз виникнення воєнно-політичного конфлікту може носити тільки узагальнений,
наближений характер.
Короткотерміновий прогноз на період до 2000 року
передбачає можливість виникнення локальних воєнно-політичних конфліктів, оскільки за цей період ті тенденції, які існують сьогодні, збережуться до кінця сторіччя. А відтак вірогідними можуть бути такі конфлікти:
1. На південному напрямку:
– локальний конфлікт низької інтенсивності з приводу о.Зміїний чи контролю над певними районами акваторії і шельфу Чорного моря.
2. На східному напрямку:
– локальний конфлікт низької інтенсивності з Румунією з приводу базування російських збройних сил в
Криму;
– морська блокада та намагання встановити військовий контроль над Кримом та морськими комунікаціями
України;
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– стимуляція сепаратистських рухів в Криму та східних районах України з метою корекції її внутрішньої та
зовнішньої політики у відповідності до інтересів Росії.
Середньотерміновий та далекотерміновий
прогноз на період 2000-2005 року та до 2010 року.
На південному напрямку:
– за умови подальшого послаблення обороноздатності України, посиленні військової могутності Румунії та
загостренні напруженості в Молдові можливе виникнення регіонального воєнно-політичного конфлікту між
Україною та Румунією;
– військове втручання Туреччини у вирішення кримсько-татарської проблеми при умові її різкого загострення.
На східному напрямку:
– в цей період внаслідок розширення НАТО можливе
зростання напруженості між Північноатлантичним
Альянсом і Росією з приводу сфер впливу, що призведе до
посилення тиску з боку останньої на Україну. З іншого
боку, до зростання напруженості в російсько-українських зовнішньополітичних стосунках призведе реалізація стратегічного курсу Російської Федерації, основою
якого є націоналізм і зовнішня експансія. До таких наслідків призведе спроба воєнно-силової реінтеграції
України в лоно російської державності. Зазначені тенденції можуть призвести до формування умов виникнення регіонального воєнно-політичного конфлікту середньої інтенсивності між Росією і Україною або Росією і
НАТО, у якому територія України може опинитись в якості театру бойових дій.
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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА.
1996 рік.
«Вплив процесу скорочення Збройних Сил України
на задачі воєнної розвідки»
Воєнно-політичні реалії сьогодення та тенденції розвитку світової воєнної думки змушують воєнно-політичне керівництво держави рішуче відмовитись від застарілих поглядів на застосування Збройних Сил України у
війні. Назріла потреба проведення глибокого реформування усіх видів, родів військ та служб ЗС України. Треба
чітко визначити їх місце, роль та задачі в сучасних операціях, раціональне співвідношення між ними за чисельністю.
Характерною особливістю сучасних умов є прагнення більшості держав до звуження можливостей використання військової сили як головного засобу досягнення
цілей державної політики. Спостерігається намагання
якомога ширше використовувати дипломатичні, економічні, та інші шляхи для захисту національних інтересів.
Отже, маємо світову тенденцію скорочення збройних
сил за рахунок їх якісного покращення, а разом з тим посилення ролі воєнної розвідки.
В той же час аналіз практики міжнародних відносин
переконує: воєнна сила у світі поки що має репутацію
дозволеного інструменту як у зовнішній, так і внутрішній політиці.
Разом з тим, існує чимало політичних, економічних
та інших міждержавних суперечностей. Зберігаються
значні запаси зброї масового ураження. Багато держав
ще утримують досить чисельні збройні сили (Китай, Індія, Російська Федерація та ін.). Деякі з них ще не визна27  
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чились у питанні щодо нерозповсюдження ядерної зброї
або продовження ядерних випробувань.
Склалися нові погляди на застосування збройних
сил, коли пріоритет віддається їх участі у миротворчих
операціях, а також вирішенню регіональних завдань у
локальних конфліктах. Такі підходи активно проробляються в рамках воєнно-політичних організацій. Як у національних, так і у об’єднаних збройних силах визначається компонент сил швидкого реагування та головні
оборонні сили.
Центр стратегічних зусиль НАТО змістився на проблеми врегулювання кризових ситуацій, запобігання переростанню їх у збройні конфлікти, контролю за роззброєнням, застосування багатонаціональних сил. Концепція
“передового базування” замінюється на концепцію “скорочення передової присутності”, що передбачає розосередження розташування контингенту військ НАТО на
територіях країн – учасниць альянсу із визначенням
компоненту сил швидкого реагування для вирішення завдань, що раптово виникають на сучасному етапі. Перед
НАТО стоять дві нові задачі: поширення миру та стабільності у світі і підтримка ООН з метою запобігання виникнення нових конфліктів та локалізації вже існуючих.
Аналіз стану розвитку ЗС України
виходячи з воєнно-політичних обставин
Зазначене у Воєнній доктрині України коло воєнних
загроз робить досить реальним участь її Збройних Сил у
воєнних конфліктах і війнах. Виходячи з воєнно-політичних реалій, що мають місце та очікуються в майбутньому, найбільш ймовірна участь України у таких воєнних конфліктах або війнах, розв’язаних проти неї
агресором:
– прикордонний конфлікт із сусідньою державою за
участю в ньому Прикордонних військ, Національної
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гвардії України, до 1-2 з’єднань Сухопутних військ та залученням при необхідності військових частин інших родів військ;
– внутрішній збройний конфлікт, який повинні нейтралізувати війська Міністерства внутрішніх справ України і, як виняток, із залученням, згідно законодавству,
Сухопутних військ (1-2 з’єднання);
– агресія проти України однієї з сусідніх держав, що
неминуче призведе до локальної війни. Це зумовить необхідність приведення у повну бойову готовність Збройних Сил та здійснення операцій за участю у них 2-3
оперативно-тактичних об’єднань Сухопутних військ,
з’єднань та військових частин інших видів ЗС;
– агресія проти України 2-3 сусідніх держав, що неминуче призведе до регіональної війни. У цьому випадку
виникає необхідність повної мобілізації народного господарства, залучення Збройних Сил у повному складі для
проведення оборонних операцій на 2-3 напрямках.
Виходячи з економічного стану Україна не в змозі
утримувати чисельні Збройні Сили. Тому, сьогодні стратегічним напрямком розвитку й реформування ЗС має
бути таке збалансування їх структури, чисельності, оснащення озброєнням та військовою технікою, яке б дозволило організувати планування та виконання завдань
оборони держави на будь-якому напрямку за рахунок
оперативного нарощування (за необхідністю) сил та засобів на напрямку загрози.
Україна може дозволити собі мати Збройні Сили, що
призначені не стільки для безпосередньої протидії воєнній загрозі, скільки для того, щоб їх відсутність не стала
причиною нестабільності в регіоні.
Враховуючи досвід минулих локальних і регіональних війн та сучасні тенденції розвитку воєнного мистецтва, слід очікувати, що з самого початку такої війни агресор робитиме ставку на могутні ракетно-артилерійські
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та авіаційні удари з максимально можливим використанням високоточної зброї та зброї цілком новітньої
(при наявності її у агресора), засобів радіоелектронної
боротьби, сучасних засобів інформаційного забезпечення та бойового управління з наступним використанням
угруповань сухопутних військ при підтримці штурмової
авіації та ударних (бойових) гелікоптерів. Можна очікувати і широкого використання повітряних десантів (на
приморському напрямку – морських) та диверсійно-розвідувальних груп з метою дезорганізації управління, деморалізації населення, руйнування систем забезпечення
життєдіяльності народного господарства. Можливе використання агресором, як виняток, зброї масового ураження.
Реформування ЗС України
та завдання системи воєнної розвідки
Зазначене потребує адекватної реакції в процесі реформування та підготовки Збройних Сил, бо з їх скороченням зростає обсяг задач воєнної розвідки, сили і засоби якої повинні перебувати у постійній бойовій
готовності і бути націлені на згадані вище об’єкти ймовірного противника, з тим щоб не дозволити йому несподівано та безкарно розпочати агресію чи нанести перший удар.
Обсяг завдань, які вирішує розвідка, має стійку тенденцію до зростання. Здебільшого це викликано необхідністю добування, аналізу та всебічної оцінки зовнішньополітичних аспектів, стосовно міждержавних відносин в
воєнно-політичній галузі та миротворчій діяльності,
перспектив розвитку збройних сил суміжних держав.
Аналіз оперативно-стратегічної обстановки в зонах
відповідальності свідчить про те, що в умовах нестабільної, важкопрогнозованої воєнно-політичної обстановки
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керівництво суміжних держав одним із головних напрямків своєї діяльності визначає цілеспрямовану роботу з приведення своїх національних ЗС у відповідність із
сучасними вимогами. Особлива увага при цьому приділяється удосконаленню їхньої організаційно-штатної
структури, переозброєнню та модернізації військової
техніки, розвитку форм та способів бойового застосування військ в можливих операціях.
При організації розвідки необхідно враховувати особливості її ведення в оборонній операції. В основному
вони визначаються тим, що ймовірний противник володіє ініціативою, планує варіанти переведення своїх збройних сил з мирного на воєнний стан, вибирає спосіб та час
розгортання бойових дій. Це зобов’язує Україну вести активну розвідку для виявлення безпосередньої підготовки
противника до розв’язування агресії за час, який забезпечує гарантоване стратегічне попередження та оперативне розгортання своїх військ. В цьому випадку ефективність організації та ведення розвідки буде залежати від:
– можливості створення у короткий строк угруповань сил та засобів розвідки в інтересах забезпечення
оперативного розгортання, прикриття держкордону,
організації територіальної оборони та вмілого застосування своїх ударних засобів з початком бойових дій;
– спроможності, в умовах маскування противником
заходів підготовки агресії та широкомасштабного використання дезінформації щодо приховування змісту напрацьованих планів, своєчасного збільшення своїх можливостей з добування необхідної інформації з відповідною
вірогідністю;
– високої оперативності та безперервності ведення
розвідки, узгодженого застосування всіх наявних сил та
засобів, організації якісної взаємодії з усіх напрямків;
– того, наскільки виконання розвідувальних завдань
буде здійснюватись одночасно із застосуванням прак31  
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тичних заходів щодо посилення усіх видів розвідки з урахуванням контролю за розвитком подій на інших напрямках державного кордону, а також від проведення
своєчасного та якісного доукомплектування й відмобілізування з’єднань і частин розвідки до штатів воєнного
часу згідно схеми їх мобілізаційного розгортання.
Основні вимоги, що стоять
перед воєнною розвідкою України
Визначивши головні напрямки національного військового будівництва, необхідно коротко окреслити і
його пріоритети. Як показали війни в Перській затоці,
Югославії, в обороні (яка згідно з доктриною України є
для української армії основним видом бойових дій) головна роль належить силам ППО.
На Україні під її повітряним захистом перебувають 12
адміністративно-політичних і промислових центрів першої і 8 – другої категорії, а також 120 окремих об’єктів
особливої важливості (АЄС, ГРЄС, залізничні вузли),
близько 1000 об’єктів I та II категорій, місця зосередження понад 200 тисяч тонн сильнодіючих отруйних речовин (хлор, аміак, азотна кислота), десятки тисяч кілометрів магістральних нафто-, газо– і аміакопроводів. Як
свідчать розрахунки, у мирний час силами ППО України
прикривається лише 60% об’єктів.
Причина такого становища полягає в тому, що протиповітряна оборона України створювалась на базі об’єднань, з’єднань і частин, які були складовою частиною
системи ППО, протиракетної і протикосмічної оборони
колишнього СРСР і країн Варшавського Договору. За цих
причин система протиповітряної оборони, яка дісталася
Україні, відповідаючи загалом завданням захисту держави від можливого повітряного нападу, є незавершеною і
потребує подальшого розвитку і вдосконалення.
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Одним з пріоритетних напрямків розбудови Збройних Сил повинно стати створення Мобільних сил, здатних до перекидання у найкоротші строки у визначені
регіони. Це буде сприяти скороченню кількісного складу
Збройних Сил і знизить необхідність утримання великих військових угруповань на усіх вірогідних напрямках
дій потенційного агресора.
Отже, в процесі реформування Збройних Сил України, система розвідки повинна вирішувати такі основні
завдання як:
1. Ведення розвідки в мирний час і в ході бойових дій,
без про-ведення великої кількості мобілізаційних заходів, у визначених зонах відповідальності у будь-який час
доби незалежно від погодних умов.
2. Надання розвідувальної інформації, яка дає можливість у будь-який момент відслідковувати та оцінювати стан і зміст існуючої воєнно-політичної обстановки,
діяльності збройних сил противника для своєчасного реагування на зміни та прийняття відповідних рішень. Періодичність надання інформації у мирний час:
– поточна (у вигляді добових зведень) – в час близький до реального;
– тематична (у вигляді зведень, довідок) – згідно з
планами роботи та табелем термінових донесень.
З виникненням загрози та початком бойових дій інформація про зміни обстановки повинна надходити за
добу:
– Генеральному штабі – не менше 2-х разів;
– фронті – 3-4 рази;
– армії – армійському корпусі – 6-8 разів;
– дивізії-бригаді – кожну годину.
3. Здійснення повсякденного функціонування системи раннього попередження про виникнення воєнної загрози або тих чинників, що приводять до загострення
воєнно-політичної обстановки, підвищення зусиль роз33  
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відки відповідно обстановці, що склалася в зонах відповідальності.
4. Встановлення характерних ознак важливих джерел та об’єктів розвідки в усіх фізичних полях у будь-який
час доби незалежно від погодних умов, заходів протидії
та маскування противником з вірогідністю, що забезпечує об’єктивність оцінки.
5. Визначення координат об’єктів (цілей) із заданою
точністю:
а) в інтересах оцінки складу та характеру дій угруповань військ, одержання даних щодо місцезнаходження
об’єктів помилка не повинна перевищувати в ланці:
– Генеральний штаб – фронт: 10-15 км;
– армія – армійський корпус: 5-10 км;
– дивізія – бригада: 2 км;
б) з метою застосування ударних засобів помилки у
визначенні координат об’єктів не повинні перевищувати:
– для артилерійських систем: 10-15 м;
– ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та оперативно-тактич-них ракет (ОТР): 30-50 м;
– тактичної авіації: 100 м.
6. Удосконалення системи управління воєнною розвідкою згідно з Военною доктриною України та з урахуванням воєнно-політичної обстановки навколо України.
7. Забезпечення узгодженого застосування сил та засобів розвідки загальновійськових штабів, видів ЗС та
родів військ по задачам, об’єктам, напрямкам, часу та
способам дій у зонах відповідальності, включаючи зони
оглядової та детальної розвідки.
8. Розробка та впровадження сучасних засобів розвідки, а також удосконалення вже існуючих, що забезпечують виконання задач розвідки.
9. Удосконалення системи підготовки високопрофесійних фахівців всіх рівнів розвідки.
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Основними вимогами, що висуваються перед розвідкою є:
– безперервність; – активність; – цілеспрямованість;
– своєчасність;
– вірогідність; – точність; – прихованість.
Безперервність розвідки полягає у тому, що вона повинна вестись в усіх видах бойової діяльності військ, за
будь-яких умов обстановки, місцевості та погоди.
Безперервність розвідки досягається за рахунок:
– ретельного планування заходів розвідки;
– організації цілодобової роботи добуваючих підрозділів та опрацьовуючих органів;
– утримання у налагодженому стані технічних засобів розвідки та її правильної експлуатацїї;
– правильного розміщення добуваючих підрозділів,
що забезпечують ведення розвідки у заданій смузі та на
необхідну глибину;
– вмілого маневрування силами та засобами, правильної організації переміщення з’єднань, частин та підрозділів розвідки;
– проведення заходів, що забезпечують живучість частин та підрозділів;
– організації стійкого та безперервного зв’язку.
Активність розвідки полягає у наполегливому прагненні усіх командирів, штабів, розвідувальних частин
та підрозділів усіма силами, засобами та способами добувати необхідні розвідувальні відомості.
Активність розвідки досягається за рахунок:
– вмілої організації бойового застосування сил та засобів розвідки;
– постійного пошуку нових джерел розвідувальних
відомостей;
– наполегливого вишукування нових та покращення
існуючих методів добування та обробки розвідувальних
відомостей;
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– постійного удосконалення розвідувальних засобів,
активної раціоналізаторської роботи, яка спрямована на
розширення можливостей розвідувальних засобів;
– широкого прояву особовим складом розумної ініціативи, що базується на правильному розумінні задач та
реальних умов обстановки;
– безперервного керівництва добуваючими підрозділами, своєчасної постановки їм додаткових задач.
Цілеспрямованість розвідки полягає у суворому підпорядкуванні основних заходів з питань організації та
ведення розвідки інтересам забезпечення виконання головних розвідувальних задач.
Цілеспрямованість розвідки досягається за рахунок:
– правильного визначення об’єктів та джерел розвідки на основі глибокого знання обстановки та передбачення її змін, виходячи із поставлених задач;
– зосередження основних зусиль на тих об’єктах та
джерелах, розвідка яких забезпечить виконання головних задач;
– централізованого управління сил та засобів розвідки;
– ведення розвідки за єдиним планом, своєчасного
внесення до нього змін та доповнень згідно з обстановкою, що склалась.
Своєчасність розвідки полягає у добуванні необхідних розвідувальних відомостей до визначеного строку.
Своєчасність розвідки досягається за рахунок:
– передбачення командирами та штабами розвитку
бойових дій, характеру та об’єму потрібних розвідувальних відомостей, постійного та твердого управління силами та засобами розвідки і своєчасної постановки задач
виконавцям із вказівкою конкретних строків;
– твердого знання особовим складом розвідувальних
задач, методів їх виконання та змін в обстановці, що відбуваються;
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– скорочення часу на організацію розвідки, добування, збір та обробку розвідувальних відомостей;
– правильного розподілу сил та засобів розвідки по
задачам, об’єктам та джерелам;
– організації та підтримки стійкого та надійного зв’язку в усіх ланках управління.
Вірогідність даних розвідки полягає в об’єктивності
висновків про склад, угруповання, дії та наміри військ
противника зроблених на основі аналізу здобутих розвідувальних відомостей та оцінки обстановки.
Вірогідність досягається за рахунок:
– одержання розвідувальних даних по кожному об’єкту з різних джерел, ретельного вивчення, співставлення
та перевірок здобутих відомостей;
– постійного знання обстановки, основ бойового застосування сил та засобів противника, розвідувальних
ознак, що виявляються під час їх роботи;
– вмілого застосування способів об’єктивного розпізнавання, які дозволяють визначати об’єкти розвідки;
– детального обліку розвідувальних ознак спостерігаючих джерел та об’єктів розвідки;
– якісної реєстрації, точного вимірювання параметрів випромінювання РЕЗ, правильності переведення
текстів радіограм, вмілого аналізу, узагальнення та використання усіх відомостей при їх обробці;
– застосування статистичних методів при обробці
розвідувальних відомостей;
– безперервного накопичення та аналізу розвідувальних ознак стану та діяльності ЗС противника;
– своєчасного розкриття заходів по дезінформації та
маскуванні, що проводяться противником.
Точність досягається за рахунок:
– використання найбільш удосконалених методів та
засобів розвідки;
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– високого виучки особового складу.
Прихованість розвідки полягає у суворому зберіганні
в таємності всіх заходів з її організації та ведення. Важливо приховати не сам факт ведення розвідки, а її цілі,
конкретні задачі, напрямки зусиль, об’єкти розвідки та
райони розгортання підрозділів, частин та з’єднань розвідки.
ВИСНОВКИ
Події останніх років свідчать, що майже всі європейські держави концептуально перебудовують власні
збройні сили, які стануть меншими за чисельністю, організаційно гнучкішими, маневреннішими, боєздатнішими та необтяжливими для суспільства.
У зв’язку з тим, що в сучасних умовах загроза розв’язання майбутніх війн все більше виходить з конфліктних
ситуацій та зон нестабільності у світі, більш актуальним
стає питання готовності держави та її збройних сил до
ведення різноманітних бойових дій із застосуванням
звичайних засобів ураження. В цих умовах значно зростає відповідальність воєнної розвідки за гарантоване й
своєчасне виявлення ознак загострення воєнно-політичної обстановки та виникнення безпосередньої воєнної
загрози для безпеки держави.
Явна диференціація у будівництві Збройних Сил
України в бік вирішення завдань врегулювання вірогідних конфліктів, а по великому рахунку, тільки такі
завдання зможуть вирішувати невеликі за чисельністю, добре оснащені і вивчені Збройні Сили, може відвести в бік від головного завдання – підготовки країни до
великомасштабної війни і мобілізації населення та
всього народногосподарчого комплексу до відбиття нападу агресора.
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ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ.
1997 рік.
«РОЛЬ ТА МІСЦЕ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
З розпадом Радянського Союзу та всієї соціалістичної
системи істотно змінилась воєнно-політична обстановка у
світі, а разом з тим і співвідношення воєнно-політичних
сил (у світі, регіонах та окремих країнах). Закінчилась доба
«холодної війни», а це в свою чергу звело майже на нівець
ймовірність розв’язання світової ядерної війни.
Події останніх років свідчать, що загроза розв’язання
майбутніх війн все більше виходить з конфліктних ситуацій та зон нестабільності у світі на регіональному рівні,
більш актуальним стає питання готовності держави та її
збройних сил до ведення різноманітних бойових дій із застосуванням звичайних засобів ураження. Тому, майже всі
провідні держави світу концептуально перебудовують
власні збройні сили, які стануть меншими за чисельністю,
організаційно гнучкішими, маневренішими, боєздатнішими та необтяжливими для суспільства.
В цих умовах значно зростає відповідальність політичного керівництва України за гарантоване та своєчасне виявлення ознак загострення воєнно-політичної обстановки
та виникнення безпосередньої воєнної загрози для безпеки
держави.
Загальна тенденція зростання ролі та місця керівництва держави в системі національної безпеки держави відображає залежність успіху воєнно-політичної діяльності
держави від стану та ефективності функціонування діючих
воєнних структур.
Для України першочерговим завданням на сьогодні стає
приведення системи оборони країни у відповідність з нови39  
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ми геополітичними реаліями, в яких опинилась країна.
Цілком зрозуміло, що мова не може вестися лише про
Збройні Сили. Необхідно переглянути завдання та зміст, характер та способи діяльності усіх державних структур, організацій і закладів, які забезпечують воєнну безпеку України.
В існуючих умовах для оборонних відомств визначилась
нова група завдань у зв’язку з тим, що вони самі в мирний
час стають складовою частиною системи контролю щодо дотримки міжнародних договорів у воєнно-політичній сфері.
Їх виконання передбачає узгодження застосування міжнародних процедур, а також забезпечення миротворчої діяльності під егідою, перш за все, ООН та НБСЄ.
Для з’ясування ролі та місця системи воєнних інституцій в загальній структурі Збройних Сил та держави в цілому, визначення основних задач, що покладаються на них,
потрібен глибокий аналіз законів України, рішень Президента і Верховної Ради України з питань забезпечення національної безпеки. Безумовно, одним із таких документів є
Воєнна доктрина України, яка на тривалий проміжок часу
визначає воєнну ідеологію в державі, систему оборонного
будівництва, розвиток Збройних Сил та воєнного мистецтва. Місце цього документу в загальній системі правових
актів з питань забезпечення національної безпеки та його
сутність визначено таким чином: Воєнна доктрина України
є складовою частиною концепції національної безпеки і
становить сукупність затверджених Верховною Радою
України основоположних настанов і принципів щодо організації та забезпечення безпеки особи, народу і держави
шляхом політичних, дипломатичних, економічних та воєнних заходів.
Щодо характеру воєнної доктрини, то він визначений
як оборонний. Проголошується, що Україна не є потенційним противником жодної конкретної держави. Стратегічним завданням України в галузі оборони є захист її держав40
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ного суверенітету та політичної незалежності, збереження
територіальної цілісності та недоторканості кордонів.
Що стосується воєнної безпеки, то Україна розглядає її
як стан воєнної захищеності національних інтересів в умовах потенційної та реальної воєнної загрози.
1. Аналіз воєнно-політичних аспектів
Воєнної доктрини України
У розділі «Воєнно-політичні аспекти» проголошується,
що головною метою воєнної політики України є гарантування національної безпеки держави від зовнішньої воєнної загрози, відвернення війни, підтримання міжнародного
миру і безпеки. Досягнення цієї мети можливе лише за умови своєчасного забезпечення вищого воєнно-політичного
керівництва України з боку воєнної розвідки інформацією,
яка б дозволяла на ранніх стадіях розвитку кризових ситуацій у світі виявляти потенційні та реальні джерела загрози
як безпеці України, так і міжнародній безпеці в цілому та
робити відповідні воєнні і політичні кроки для відвернення
цієї загрози.
Треба зазначити, що причинами війн і воєнних конфліктів можуть стати економічні, політичні, територіальні,
національно-етнічні, релігійні або інші суперечності, які
державами не завжди розв’язуються безконфліктно. Тому
воєнна розвідка не повинна замикатися на суто воєнних аспектах внутрішнього життя країн світу, міжнародних відносин, а вирішувати задачі забезпечення національної безпеки комплексно, враховуючи поряд з воєнними також
економічні, політичні, національно-етнічні, релігійні та
інші фактори.
Принциповим моментом Воєнної доктрини України є
те, що в ній не вказується конкретний потенційний противник – своїм потенційним противником Україна вважатиме державу, послідовна політика якої становить воєнну
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небезпеку Україні, веде до втручання у внутрішні справи
України, зазіхання на її територіальну цілістність та національні інтереси. А відтак, вкрай актуальною постає задача
своєчасного виявлення держав, яких внутрішня та зовнішня політика містить воєнну загрозу для України. Природно,
що виконання заходів, пов’язаних із спостереженням, аналізом та прогнозуванням воєнно-політичної обстановки в
суміжних з Україною державах, а також в стратегічно важливих регіонах світу покладається на систему воєнної розвідки.
Головна мета України у можливій війні полягає у відбитті збройної агресії, захисті державного суверенітету, політичної незалежності, територіальної цілісності та якнайшвидшому припиненні політичними і дипломатичними
заходами воєнних дій. Для забезпечення ефективності дій
Збройних Сил України у плані досягнення вказаної мети воєнна розвідка має вирішувати цілий спектр задач (стратегічних, оперативних, тактичних) по добуванню, збору, обробці та своєчасному доведенню до споживачів відповідної
інформації.
Україна добивається зниження рівня воєнного протистояння держав у регіоні та у світі, і зокрема, вона сприяє
паритетному і збалансованому скороченню всіх видів
збройних сил і озброєнь, виходячи з умов забезпечення оборонної достатності кожної держави, а також виступає проти розповсюдження технологій виробництва ядерної, хімічної та біологічної (бактеріологічної) зброї.
На даний час наша держава є учасницею багатьох міжнародних угод із зазначених питань. Але дотримуючись
своїх міжнародних зобов’язань, Україна повинна бути впевнена у їх дотриманні іншою стороною (сторонами). Тому
контроль за виконанням міжнародних угод, до яких приєдналась Україна, є одним з напрямків забезпечення її національної безпеки.
Крім того, Україна виступає за створення всеохоплюю42
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чих систем універсальної та загальноєвропейської безпеки
і вважає участь у них важливим компонентом своєї національної безпеки.
2. Аналіз воєнно-технічних аспектів
Воєнної доктрини України
У розділі «Воєнно-технічні аспекти» визначені основні завдання забезпечення воєнної безпеки України. Серед
них є:
у мирний час – прогнозування мети й характеру можливої війни для її запобігання та підтримання постійної готовності Збройних Сил для відбиття можливої агресії з боку
будь-якої держави (коаліції держав) із повітряно-космічного простору, суші або моря;
у воєнний час – завдання поразки агресору, позбавлення його можливості продовжувати війну та припинення воєнних дій за умов, вигідних для України.
Прогнозування мети й характеру можливої війни безумовно є задачею воєнної науки. Необхідно зазначити, що
Воєнна доктрина України апріорі відводить одне з найважливіших місць Збройним Силам України: у зблансованому
будівництві видів, родів військ та спеціальних військ. Пріоритет у розвитку віддається високоточній зброї підвищеної
могутності, повітряно-космічної оборони, радіоелектронної
боротьби, ракетним військам, авіації та аеромобільним частинам, перспективним типам надводних кораблів та підводних човнів.
Для формування прогнозу щодо мети й характеру можливої війни потрібне глибоке вивчення потенційного противника, яке передбачає добування, накопичення та аналіз
даних про склад його сил, способи їх підготовки та бойового
застосування, напрямки розвитку його озброєння та військової техніки, економічні можливості, основи державної
ідеології, основні положення воєнної доктрини, стан розвит43  
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ку воєнної теорії і т. ін. При визначенні переліку задач потрібно враховувати дану потребу.
Вимога Воєнної доктрини щодо підтримання постійної
готовності Збройних Сил України з метою відбиття можливої агресії у повній мірі стосується всіх сил, які приймають
участь у бойовому (оперативному) забезпеченні видів (родів) Збройних Сил. Тому безумовно актуальною залишається задача удосконалення бойової та мобілізаційної підготовки сил, організації їх переводу з мирного на воєнне
положення. При цьому ж знову таки потрібне знання потенційного противника, і зокрема, особливостей його мобілізаційних приготувань та їх характерних ознак.
Успішне вирішення задач воєнного часу потребує всебічного розвитку воєнного мистецтва. Дуже важливими є такі
напрямки досліджень як вивчення і узагальнення досвіду бойового застосування сил в локальних війнах та збройних конфліктах, розробка теорії підготовки та проведення військових
операцій, удосконалення теорії управління, підвищення стійкості сил, пошук оптимального складу органів та пунктів
управління, доцільних методів роботи командирів (начальників) та штабів при підготовці і веденні бойової роботи.
Ще одним напрямком досліджень, про який потрібно
сказати окремо, є впровадження автоматизованих систем
та математичних методів управління. Тут необхідно враховувати положення Воєнної доктрини про те, що Збройні
Сили України оснащуються єдиними системами автоматизованого управління, зв’язку, електронно-вогневої дії та метрологічного забезпечення, а також що в інтересах усіх видів Збройних Сил і родів військ на території України
створюється єдиний інформаційний простір. Тобто при визначенні концепції побудови автоматизованої системи
управління її треба розглядати як складову частину Збройних Сил України.
Важливим фактором успішного функціонування військових систем як сьогодні, так і в майбутньому є забезпе44
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чення її висококваліфікованими кадрами. Вирішуючи
комплекс проблем професійного відбору та підготовки кадрів треба виходити з того, що згідно з Воєнною доктриною
система навчання та виховання кадрів у Збройних Силах
України є складовою частиною загальнодержавної системи
освіти і забезпечує підготовку військових фахівців у мирний та воєнний час.
Визначаючи завдання Збройних Сил та основні принципи їх будівництва, Воєнна доктрина України дає відповідь і на те, якими критеріями треба керуватися при визначенні ефективності цього процесу. Якісними ознаками
будівництва Збройних Сил України є: бойова здатність,
бойова ефективність, бойова стійкість, мобільність, інформованість, керованість, живучість, готовність до відмобілізування і виконання бойового завдання. Перелічені ознаки дають змогу більш чітко зрозуміти, якими повинні бути
сили оборони держави та які задачі вони повинні вирішувати.
3. Аналіз закону «Про оборону України»
Закон України «Про оборону України» розвиває і наповнює конкретним змістом багато положень Воєнної доктрини, а саме встановлює основи організації оборони України
та повноваження державних органів щодо її забезпечення, обов’язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб щодо зміцнення обороноздатності країни.
Зокрема, оборона України визначена як комплекс політичних, економічних, екологічних, воєнних, соціальних і
правових заходів по забезпеченню незалежності, територіальної цілісності, захисту інтересів держави і мирного життя народу, а метою оборони України – створення всіх необхідних умов для запобігання воєнного нападу та збройної
відсічі можливій агресії проти України у будь-який час і за
будь-яких обставин.
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Цим Законом визначені також складові елементи організації оборони України. Серед них як визначальні для формування переліку задач слід виділити такі елементи:
– прогнозування та оцінка воєнної загрози чи загрози
воєнного нападу, здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для запобігання агресії;
– підготовка, розвиток, формування структури й забезпечення необхідної чисельності Збройних Сил України, підтримання їх боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони України;
– вироблення й проведення військово-технічної політики та забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, продовольством, речовим майном та іншими матеріальними ресурсами у повному обсязі.
Згідно з Законом України «Про оборону України» Збройні Сили України – це військова державна структура, яка
призначена для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й неподільності України
від нападу ззовні. У випадку війни свої завдання вони виконують у тісній взаємодії із іншими військовими формуваннями.
ВИСНОВКИ
Розглянуті положення об’єктивно відображають загальну тенденцію зростання ролі оборонних інститутів
та обумовлюють залежність успіху в воєнно-політичній
та воєнній діяльності держави від стану та ефективності
функціонування діючих структур.
Важливу роль для держави відіграє визначеність з питань геополітичних та геостратегічних інтересів.
З цього приводу Україна має широкий діапазон створення сприятливих умов для впровадження своїх національних інтересів в регіонах як близького так і далекого
зарубіжжя.
46
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ІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ
У АРМІЯХ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
НА РОЛЬ ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ
В ПОПЕРЕДЖЕННІ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ
ТА ВЕДЕННІ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ
Воєнний конфлікт – це форма вирішення протиріч
між державами із обопільним застосуванням військової
сили. В широкому розумінні – будь-яка війна, у вузькому
– частіше усього збройне зіткнення на державному кордоні (в прикордонній зоні), викликане її порушенням,
утиском суверенітету тієї чи іншої держави і т. ін.
Після припинення глобального протистояння між капіталістичною та соціалістичною системами співвідношення і розклад сил у світі істотно змінилися. Західні фахівці в галузі будівництва збройних сил відмічають
тенденцію зростання кількості збройних конфліктів
низької інтенсивності (регіональних) у світі на межі XXXXI століть. За їх оцінками ці конфлікти значно частіше
можуть виникати, головним чином, в країнах «третього
світу».
В регіональних війнах збройна боротьба ведеться
між декількома великими країнами або їх коаліціями.
Особливостями регіональних війн є непередбачливість
виникнення та тісний взаємозв’язок із воєнними конфліктами. Багаточисельні, важко контрольовані та прогнозовані за своїми наслідками, воєнні конфлікти можуть призвести до виникнення нових спалахів напруги,
розростатися до масштабів регіональної війни.
До задач розвідки періоду, що передує регіональним
війнам, відносять:
– виявлення ознак підготовки до них;
– добування даних про роботу та продукцію, що виробляється великими підприємствами воєнно-промис47  
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лового комплексу, системи енергопостачання та інші
об’єкти інфраструктури;
– викриття об’єктів системи ППО;
– збір даних про фізіко-географічні та кліматичні умови різних регіонів.
Райони виникнення регіональних війн прогнозуються, виходячи з можливої дестабілізації міжнародної обстановки на регіональному рівні. До них американські
аналітики відносять традиційні зони нестабільності:
Близький Схід; район Перської затоки, Південну та Північно-Східну Азію, Балкани, а також деякі регіони колишнього Радянського Союзу. Вони повинні знаходитись
під постійним наглядом усіх видів розвідки, а період її
ведення може бути дуже тривалим або зовсім не мати
часових рамок.
2.1. Роль та місце воєнної розвідки
в ЗС країн НАТО на сучасному етапі
Країни НАТО завжди відводили особливу роль своїм
розвідувальним службам, для яких одним з головних
об’єктів розвідки є збройні сили ймовірного противника.
Військові експерти країн НАТО вважають, що збройна боротьба завжди була і надалі буде пов’язана із необхідністю одержання точної та своєчасної інформації про
супротивника (його можливості, наміри, дії, місцевість,
погодні умови, інші чинники), без урахування якої неможливо успішно планувати та керувати бойовими діями. Добування таких відомостей і складає особливу сферу діяльності збройних сил – ведення розвідки.
Головною метою воєнної розвідки США під час планування та ведення бойових дій є забезпечення командування на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях розвідувальною інформацією щодо можливостей та
48
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намірів противника. Інформація повинна виявляти
сильні та слабкі його сторони і своєчасно сповіщати про
це командування з метою більш ефективного впливу на
противника.
Воєнна розвідка зорієнтована на оцінку результатів
бойових дій та призначена знижувати ступінь невизначеності обстановки під час приймання командиром рішення, зменшуючи тим самим ризик для своїх сил. Командир повинен чітко уявляти, які завдання здатна
виконувати розвідка та яким чином буде організоване
розвідувальне забезпечення бойових дій. Одержані дані
дають можливість вибору оптимального варіанту вирішення поставлених бойових задач.
Воєнна розвідка повинна прагнути до надання максимально точнішої картини району можливих бойових
дій. Виходячи з цього, командир матиме змогу чітко визначати досяжні цілі. Раннє попередження про наміри та
заходи противника, що можуть позначитись на остаточних розрахунках під час планування операцій, сприяє
зменшенню ризику для своїх сил (або забезпеченню їх
безпеки). Це дозволяє звести до мінімуму несприятливі
наслідки, що трапляються у випадку сприйняття дезінформації з боку противника або раптовості його дій. Воєнна розвідка надає дані щодо успішного введення в оману та дезорієнтуванню противника. Для забезпечення
цього, треба знати, як противник сприймає обставини,
слабкі сторони та можливості збору інформації, тактику,
способи та порядок дій, фізичні характеристики «бойового простору».
У зв’язку з цим командування ЗС США ставить перед
розвідкою такі основні завдання:
– вивчення можливого ТВД;
– аналіз ознак нападу та повідомлення своїх сил;
– оцінка варіантів розвитку обстановки;
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– вибір цілей і визначення необхідного ступеню впливу на них;
– оцінка результатів бойового впливу на противника;
– управління потоком розвідувальної інформації;
– забезпечення безпеки своїх сил.
Вивчення ймовірного ТВД передбачає безперервний
та всебічний аналіз противника та фізико-географічних
(топо-, гідрографічних, метеорологічних) умов даного району. Це важлива складова частина підготовки «бойового простору» і один з вирішальних факторів в процесі
прийняття рішення командиром. Першочерговим
завданням висовується визначення складу сил та засобів
противника та можливий характер його дій. В процесі
його виконання виявляються прогалини в розвідувальній інформації, які потребують своєчасного перенацілювання зусиль розвідки. Поряд з цим припускається:
– визначення району бойових дій, на якому зосереджуються зусилля розвідки;
– опис, розуміючий оцінку його фізичних характеристик та ступені їх впливу на можливості своїх сил та
сил противника, по здійсненню маневру та ударів, застосування засобів висвітлення обстановки і зв’язку;
– оцінка противника, до складу якого входить докладний аналіз сильних та уразливих сторін;
– визначення характеру ймовірних дій;
– визначення ступеню виживання своїх сил на кожному етапі.
Аналіз розвідувальних ознак та сповіщення своїх сил
забезпечують раннє попередження про наміри ймовірного противника, що не дозволяє йому використовувати
фактор раптовості і зменшує ризик для своїх сил на усіх
утрьох рівнях – стратегічному, оперативному та тактичному. На першому рівні увага зосереджується на вивченні процесу підготовки потенційного противника до війни, (змін політичного курсу, досягнень у військовій
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галузі та сфері передових технологій), а на другому і третьому рівнях – на зменшенні несприятливого впливу
фактору раптовості та відхиленні від прямої загрози.
Оцінка варіантів розвитку обстановки необхідна для
планування нарощування зусиль в процесі розвідувальної підготовки «бойового простору». Крім того, оцінка допомагає вірно зробити аналіз та визначати можливий
характер дій противника. Результати розвідувальної підготовки «бойового простору» використовуються для
оцінки ймовірного характеру загрози зі збоку противника залежно від геополітичної обстановки, географічного
положення, прийнятих способів дій, циклу бойової чи
оперативної підготовки. Вірність аналізу варіантів розвитку обстановки набуває особливого значення в умовах
швидкоплинних бойових дій, коли неприпустимі навіть
малі помилки.
Задачі офіцерів розвідувального та оперативного
управлінь (відділів) містяться у виборі більш уразливих
для удару та знищення об’єктів противника та визначенні необхідних сил та засобів з метою нанесення йому
максимально можливої поразки. До того ж планується
проводити аналіз, котрий передбачає оцінку важливості
та уразливості цілі або системи цілей, визначення ступеня впливу на противника і результати їх знищення чи
пошкодження. Під час проведення такого аналізу розвідка вказує на те, яким чином вибіркове застосування засобів збройної боротьби може вплинути на противника.
Американські фахівці поділяють цілі на фізичні (мости,
пункти управління) і функціональні (системи управління силами). Після того, як цілі вибрані, офіцери-оператори розподіляють інформацію про них між ударними силами. Цей процес дозволяє розвідникам виявити
недоліки в тих даних, які потрібні для тієї або іншої системи зброї з метою ураження конкретної цілі.
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Істотне значення для правильного вибору цілей та їх
ураження має своєчасне налагодження зворотнього
зв’язку при оцінці результатів вогневого ураження противника. Це дозволяє визначати, наскільки ефективно
розв’язана ударними силами задача, і за рахунок перерозподілу, при необхідності, наявних сил та засобів уникнути зайвого ризику. Оцінка результатів бойового впливу на противника поряд з визначенням ефективності
засобів ураження, що застосовуються, та поданням рекомендацій щодо нанесення повторних ударів є одним із
обов’язків командира. Відмічається, що ефективність дій
своїх сил оцінюється через призму відомостей про бойовий та чисельний склад противника, його об’єктах та
розв’язуваних задачах, до складу яких входить оцінка фізичного та функціонального ураження об’єктів противника. У першому випадку мається на увазі робота з
кількісними результатами впливу на матеріальний
об’єкт. Зокрема, видове зображення знищеного центрального прогону моста вказує на виведення з ладу однієї з комунікацій противника. У другому випадку мова
йтиме про визначення якісних параметрів виконання
бойової задачі, наприклад, про ефективність радіоелектронного придушення системи управління. Таким чином, оцінка результатів бойового впливу на противника
сприяє визначенню того, якою мірою вирішення поставлених своїм силам задач відбилося на його боєздатності.
Подібна оцінка повинна даватись командиром на всіх
етапах проведення операції. На тактичному рівні оцінка
необхідна для прийняття рішення про нанесення повторних ударів, на оперативному – щоб визначити ступінь виконання поставлених задач та досягнення мети
операції, на стратегічному – для оцінки вищим воєнно-політичним керівництвом держави ходу кампанії та
забезпечення національної безпеки.
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Управління потоком розвідувальної інформації передбачає вирішення задачі обробки та своєчасного забезпечення споживача розвідувальними даними в придатному для використання вигляді. Ефективний розподіл
такої інформації потребує знання структури систем зв’язку та її матеріальної частини. Важливість вирішення цієї
задачі зростає з розширенням «бойового простору» під
час бойових дій.
Органи контррозвідки забезпечують безпеку своїх
сил, а також проведення комплексу заходів з питань охорони об’єктів та дотримання режиму таємності. Виконання цих заходів передбачає перешкоджання діяльності органів розвідки противника або істотне зниження
ефективності її дій, перекриття доступу агентурної розвідки до таємної інформації, забезпечення безпеки особового складу, матеріальної частини та об’єктів від дій
терористичних та розвідувально-диверсійних груп. Забезпечення режиму таємності передбачає надійне закриття доступу як до таємної інформації, так і до схеми
розподілу інформації. З цією метою завчасно визначаються обсяги відомостей, що доводяться до сил забезпечення, та необхідність захисту джерел розвідувальних
відомостей.
2.2 Застосування сил та засобів розвідки
багатонаціональних сил у війні
в зоні Перської затоки
На думку західних фахівців, важливість воєнної розвідки в наш час стала особливо очевидної після операцій
«Буря в пустелі» та «Щит пустелі» в Перській затоці.
В період підготовки та під час війни США та їх союзники широко і з великою інтенсивністю застосовували
сили та засоби космічної, повітряної та наземної розвід53  
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ки для одержання розвідувальних відомостей про противника, і, насамперед, про стан збройних сил, а також
координат важливих об’єктів. В результаті цього, були
детально виявлені розташування військ, командні пункти та вузли зв’язку, система ППО, а координати основних
стаціонарних об’єктів (промислові підприємства, електростанції, науково-дослідні центри ядерної та хімічної
зброї, склади і т. і.) були визначені з великою точністю і
введені до систем наведення керованої ВТЗ різних типів,
що дозволило ефективно застосовувати ударні засоби
усіх видів збройних сил БНС.
На етапі стратегічного розгортання та підготовки
угруповання збройних сил США та їх союзників до ведення бойових дій основні зусилля зосереджувались на стеженні за ходом оперативного розгортання збройних сил
Іраку, збиранні та обробці даних про військові об’єкти на
територіях Іраку та Кувейту з метою спланування ракетно-бомбових ударів та радіоелектронного придушення, а
також забезпечення проведення заходів з контролю за
морською блокадою в Перської затоці. З початком бойових дій розвідувальні задачі перенацілювались на оцінку результатів ракетно-бомбових ударів, виявлення нових об’єктів для ураження, в першу чергу мобільних
оперативно-тактичних ракет (ОТР) «Скад», стеження за
переміщеннями (маневрами) іракських військ та авіації,
контроль повітряного простору, насамперед, з метою виявлення пусків іракських ракет.
До складу угруповання американських космічних
розвідувальних засобів входило 35 супутників. Дані від
ШСЗ видової оптико-електронної (КН-11), радіолокаційної («Лакрос»), а також радіо– та радіотехнічної («Феррет», «Шале», «Аквакейд» та інших) розвідки надходили
на наземні центри обробки та розподілу інформації, проте американське командування постійно висловлювало
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невдоволення у зв’язку із затримкою надходження космічних розвідувальних даних.
До початку бойових дій у районі Перської затоки командування БНС створило угруповання розвідувальної
авіації, до складу якого входило 41 літак ДРЛВ (17 Е-3А
«Сентрі» системи AWACS та 24 Е-2С «Хокай»), двох Е-8А та
близько 180 літаків-розвідників (6 RC-135, 1 U-2C, 9 TR-1A і
приблизно 150 RF-4C, «Міраж-F.1CR», RF-14A «Томкет»,
«Торнадо-GR.1A» у варіанті тактичного розвідника, та ін.).
Комплексне застосування фото-, радіо– та радіотехнічної розвідки дозволило забезпечити командування БНС
певними даними про супротивника, виявити об’єкти для
ефективного в подальшому впливу на них засобами радіоелектронного придушення та вогневого ураження.
Значну увагу командування БНС приділяло вирішенню задач пошуку та виявленню мобільних об’єктів збройних сил Іраку, що потребувало виділення значного наряду сил розвідувальної авіації. Для цього вперше було
застосовано перспективна система повітряної радіолокаційної розвідки «Джистарс» (авіаескадрилья із 2 Е-8А,
створених на базі літака «Боїнг-707», та 6 наземних пунктів прийому та обробки даних AN/TSQ-132). Два дослідних зразка Е-8А здійснили 54 бойових вильотів. Система
«Джистарс» дозволяла вирішувати наступні задачі:
– відслідковувати поодинокі та групові мобільні цілі;
– забезпечувати розпізнавання гусеничної та колісної техніки;
– виявляти гелікоптери на малих висотах та обертові
антени РЛС системи ППО;
– визначати характеристики об’єктів та видавати по
ним цільові вказівки.
За задумом американського командування основне
призначення даної системи полягало у розвідці цілей
для ураження їх ракетами ATACMS (дальність стрільб
більш 120 км). Крім того, «Джистарс» успішно застосову55  
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валась для наведення літаків тактичної авіації (F-15, F-16
та F-111) на наземні цілі, значно підвищуючи їх бойові
можливості. Завдяки видачі цільових вказівок в ночі,
здійснювався цілодобовий вплив на противника. Наприклад, тільки 13 лютого 1991 року за 11 годин льотного
часу літак Е-8А виявив 225 бойових машин, по більшості
з яких тактичні винищувачі нанесли удари. Літаки радіолокаційної розвідки Е-8А та TR-1 поряд з ШСЗ «Лакрос»
забезпечили розвідку території противника в умовах
щільної хмарності, піщаних бурь, а також сильного задимлення внаслідок пожеж на підприємствах нафтової
промисловості.
Оцінюючи результати повітряної та повітряно-наземної операції БНС в районі Перської затоки (17 січня –
28 лютого 1991 року), зарубіжні фахівці відмічають, що
успішному вирішенню поставлених задач в значній мірі
сприяло всебічне розвідувальне забезпечення. Завдяки
цьому вдалося досягнути достатньо високого рівня інформованості про угруповання військ та систему управління, озброєння та військову техніку Іраку, їх тактико-технічні характеристики, вразливі сторони, бойові
можливості та особливості застосування на даному ТВД.
Ретельна та тривала (більш п’яти місяців) розвідка
території Іраку та Кувейту усіма наявними засобами багатонаціональних сил сприяла правильному плануванню бойових дій, до того ж американське командування
одержало можливість із урахуванням даних розвідки перегравати хід повітряно-наземно-морської операції визволення Кувейту із застосуванням електронно-обчислюваної техніки в США.
Воєнна розвідка своєчасно забезпечувала командування США та БНС детальними топогеодезічними та топографічними даними з точною прив’язкою важливих
воєнно-політичних, економічних та військових об’єктів,
розташування угруповань збройних сил, пунктів управ56
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ління та зв’язку, комунікацій, інженерних фортифікаційних споруд. На основі отриманої інформації робився вибір та розрахунок оптимальних маршрутів виходу на
цілі (об’єкти), визначалися наряди сил, необхідна кількість та склад озброєння. Для підвищення ефективності
застосування високоточної зброї доводилось в окремих
випадках уточнювати розвідувальні дані про ключеві
компоненти об’єктів ураження.
Під час війни у районі Перської затоки недоліком у
роботі воєнної розвідки були затримки в обробці та наданні оперативної інформації відповідним органам бойового управління, а також неточність в оцінці нанесених супротивнику втрат. Темп бойових дій авіації,
здебільшого, випереджав швидкість потоку даних, що
надходили від авіаційних та космічних засобів оптико-електронної розвідки. Командування ЗС США, проаналізувавши недоліки при проведенні повітряної розвідки
під час бойових дій в районі Перської затоки, планує
здійснити конкретні заходи з підвищення рівня вірогідності та оперативності доведення розвідувальних даних,
всебічному забезпеченню ними своїх військ і, насамперед, сил повітряного нападу.
2.3 Застосування сил та засобів
розвідки НАТО в колишній Югославії
Проведення миротворчих операцій з підтримання
миру та стабільності в «гарячих точках» під егідою ООН
висуває перед розвідкою деякі принципово нові задачі.
Виходячи з досвіду застосування сил НАТО для врегулювання югославської кризи , до їх числа військові аналітики відносять:
– стеження за роз’єднанням ворогуючих сторін, викриття районів дій протиправних угруповань, їх бойового складу та озброєння;
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– виявлення провокаційних дій та підготовки будьякої сторони до порушення перемир’я;
– контроль за проведенням морської та повітряної
блокади району конфлікту;
– визначення та уточнення місць доставки гуманітарних вантажів;
– забезпечення вибору та прокладення безпечних
маршрутів;
– створення буферних зон;
– контроль за відбудовою зруйнованої інфраструктури.
В 1995 році, після призначення директором центральної розвідки США Д.Дейча, який до цього обіймав посаду
міністра оборони, почалась докорінна перебудова всієї
системи американської розвідки. Головне завдання цього процесу – приділити основну увагу розвідувальним
елементам, які функціонують під егідою міністерства
оборони і в першу чергу – Розвідувального управління
Міністерства оборони (РУМО) США.
Операція НАТО «Спільне зусилля» в колишньої Югославії дає можливість перевірити ефективність нововведень нового директора центральної розвідки. За часом
та особливостями всю діяльність розвідувального співтовариства за часів Югославської кризи умовно можна розділити на три етапи:
Перший – від початку кризи до проведення активної
фази операції «Денай флайт». У цей період в основному
проводилися заходи по лінії РУМО (створення та поширення агентурної мережі, ведення оглядової повітряної
розвідки із застосуванням космічних засобів, стратегічної та тактичної розвідувальної авіації США для виявлення сил протиборствуючих сторін.
Однією з головних цілей діяльності розвідувального
співтовариства США на цьому етапі було визначення в
лавах протидіючих сторін надійних споживачів амери58
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канської розвідувальної інформації, а потім союзників,
які б сприяли США у забезпеченні їх інтересів у регіоні.
Другий – від перших військових запобіжних (санкції
проти Сербії) та бойових заходів по лінії ООН до початку
операції сил НАТО «Спільне зусилля». В цей період діяльність розвідувального співтовариства США головним чином була спрямована на розвідувально-інформаційне
забезпечення керівництва США та НАТО з метою відпрацювання планів втручання багатонаціональних сил у
конфлікт. Розвідувальна інформація також використовувалась для створення більш реальної обстановки при
підготовці ОЗС НАТО на Південноєвропейському театрі
війни. Головними завданнями розвідувального співтовариства США на даному етапі були:
– комплексна детальна розвідка окремих районів
місцевості, створення універсальної розвідувальної бази
даних для подальшого використання при плануванні та
виконанні бойових завдань на тактичному та оперативних рівнях;
– додаткове використання (випробування) безпілотних літаків-розвідників «Предетор» у вирішенні завдань
детальної розвідки районів подальшого розгортання в
зоні відповідальності американських військ.
Третій етап почався із висуванням військ союзників
до їх районів відповідальності. При цьому діяльність розвідки полягала в досягненні таких цілей:
– своєчасне визначення та знешкодження всього, що
може являти небезпеку для ЗС США, і перш за все – виявлення у складі протидіючих сторін мусульманських найманців з тим, щоб виключити здійснення ними терактів
та інших заходів проти американських військ;
– розвідувальне забезпечення ЗС союзників і всієї
операції в цілому.
Щотижня для планування та обговорення ходу операції в Боснії з метою економії часу проводились теле59  
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конференції за участю вищих керівників розвідувального співтовариства США, європейського об’єднаного
командування США, керівників розвідки інших об’єднаних командувань, які діяли в інтересах цієї операції.
Для ведення розвідки на території Боснії були залучені всі можливі засоби, найбільша увага приділялась
високотехнологічним, до яких зараховуються такі елементи:
– безпілотні літальні апарати «Предетор», випробувальний загін яких успішно використовувався з території Албанії при нанесенні ударів авіацією НАТО по позиціях боснійських сербів;
– літаки Е-8А системи «Джистарс», які використовувались для контролю за відводом сил ворогуючих сторін з
позицій, які мали бути залишені згідно з Дейтонською
угодою;
– системи накопичення та аналізу фактів, які можуть
робити їх доступними до окремого солдата. Використовуючи комп’ютерні технології військовослужбовець
може отримати докладне зображення ділянки поверхні
в будь-якому масштабі і під будь-яким кутом зору;
– автоматична система з великим обсягом пам’яті
для передачі карт, графіків, текстів, відеозображень та іншої інформації в цифровому вигляді. Відповідні засоби
приймання та обробки такої інформації є в американців
у Тузлі та штабі IFOR у Сараєво;
– портативні засоби перехоплення і обробки електронних сигналів, надані ЗС США Агентством національної безпеки.
Крім технічних засобів розвідка США в Боснії приділяла велику увагу агентурній мережі. До неї входять
представники ЦРУ і створеної для забезпечення боснійської операції розвідувальної служби захисту, що підпорядковується міністерству оборони. Штаб агентурної
розвідки був розташований у м.Тузла. Основне завдання
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агентурної мережі – збирання інформації щодо дій ворогуючих сторін та їх лідерів. Успіхом агентурної розвідки
вважається отримання інструкцій однієї із сторін боснійського конфлікту щодо методики встановлення мінних
полів та загороджень.
Таким чином, США проводили широкомасштабне застосування розвідки для забезпечення операції своїх
військ у Боснії та Герцеговині, розглядаючи її як основний полігон для випробування реформованих структур розвідувального співтовариства та перевірки новітніх технічних розвідувальних засобів.
ВИСНОВКИ
В провідних країнах світу в останній час надзвичайно підвищилась роль воєнної розвідки, коли значно зросла ударна сила та мобільність військ. Ефективне використання високоточної зброї, а також інших сучасних
засобів озброєної боротьби, незважаючи на їх велику
руйнівну силу, повністю залежать від наявності точних
даних про об’єкти противника, які може надати тільки
воєнна розвідка.
Базуючись на практиці попередніх років та аналізі
теперішньої ситуації у світі, військові експерти провідних країн світу вважають, що керівництво їх країн буде надалі всіляко заохочувати та підтримувати заходи, що направлені на зміцнення та підвищення дієспроможності
розвідслужб, особливо в умовах скорочення збройних сил.
Таким чином, існують стійкі тенденції щодо подальшого удосконалення та посилення воєнної розвідки у
провідних країнах світу.
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АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
ІЗ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ.
1996 рік.
«ОРГАНІЗАЦІЯ ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ
ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ»
Значення воєнної розвідки надзвичайно підвищилось
в умовах сьогодення, коли значно зросла ударна сила та
мобільність військ, а їх дії почали розгортатися на величезних просторах. Ефективне використання ядерної та високоточної зброї, а також інших сучасних засобів озброєної боротьби, незважаючи на їх велику руйнівну силу,
повністю залежить від наявності точних даних про об’єкти противника [1].
Підвищене значення розвідки потребує подальшого
розвитку її засобів і удосконалення способів її ведення. На
цей час, завдяки успіхам в області радіоелектроніки та автоматики, здійснені реальні спроможності для ведення
розвідки в будь-якому районі Земної кулі при використанні відповідних засобів, як поза зоною дії противника, так і
з виходом на його територію. Це найбільш характерно для
розвідувальної діяльності США, які утримують величезний апарат та мають сучасні розвідувальні засоби [2].
При розробці нових положень стратегії національної
безпеки США адміністрація Президента Клінтона, що прийшла до влади у січні 1993 року, не тільки продовжує відводити Розвідувальному співтовариству важливу роль у
забезпеченні вигідного для країни балансу сил та стабільності у глобальному та регіональному масштабах, та ще й
посилює діяльність його органів [3].
Про свою позицію із цього питання заявив Президент
США Б. Клінтон ще під час передвиборної компанії. «Ми
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повинні мати переважаючу розвідку і знати, де застосувати силу з якнайкращим ефектом», – підкреслив він у серпні 1992 року. Після перемоги на виборах Президент висловився за значне розширення функцій національної
розвідки: «Наші розвідувальні служби повинні покінчити
зі збором тільки чисто воєнної інформації, щоб зайнятися
вивченням більш складних і тонких сфер включаючи політичні, економічні і культурні» [4].
Базуючись на практиці попередніх років та аналізі теперішньої ситуації у США та світі, американські експерти
вважають, що керівництво країни буде всіляко заохочувати та підтримувати заходи, які направлені на зміцнення і
підвищення дієспроможності розвідслужб, особливо в
умовах скорочення Збройних сил [4].
При побудові Сил самооборони в Японії спираються на
базову концепцію обороноздатності. Суть її полягає в тому,
що країна, яка є незалежною державою, повинна мати мінімум важливих головних сил оборони, які призначені не
стільки для безпосереднього протистояння воєнній загрозі, скільки для того, щоб відсутність збройних сил не стала
джерелом нестабільності у регіоні, де знаходиться Японія.
Така позиція передбачає, що в міжнародних стосунках слід
добиватися продовження спрямованих на покращення
взаємовідносин діалогів між членами світового співтовариства, а також прикладати зусилля в напрямку превентивних заходів для попередження можливих сутичок та в
напрямку стабілізації міжнародних відносин [5].
Останнє припускає наявність у державі розвинутої
розвідувальної структури.
В 1994 році директор Штаб-квартири урядового зв’язку
(ШКУЗ) Великобританії Джон Едай зауважив, що починаючи з 1979 року в реальному розрахунку витрати на розвідку зростали скоріш, ніж витрати на потреби усіх інших
державних структур. Після розгляду в 1994 році Парламентом країни «Акту про розвідувальні служби», під діяль63  
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ність розвідувальних служб Великобританії (МІ-5, МІ-6,
ШКУЗ) була підведена легальна основа, тому що офіційно
наявність цих структур раніше не визнавалась. Це значно
розширило поле діяльності розвідки Великобританії: спецслужбам були надані широкі повноваження, аж до дозволу збору комерційної інформації та відомостей про країни-конкуренти, в першу чергу Франції [6].
Таким чином, можна зробити висновок, що існують
стійкі тенденції щодо подальшого удосконалення та посилення розвідувальних систем у головних індустріально
розвинених країнах.
Мета даної роботи – виявлення та узагальнення основних задач воєнної розвідки на сучасному етапі розвитку суспільства, принципів її організації та оснащення.
В першому розділі узагальнені основні напрямки діяльності воєнної розвідки індустріально розвинених країн.
В другому розділі проведено аналіз принципів організації, складу та оснащення воєнної розвідки Сполучених
Штатів Америки.
В третьому розділі проведено аналіз принципів організації, складу та оснащення воєнної розвідки індустріально
розвинених країн Європи та Азії.
Матеріали можуть знайти застосування при розробці
принципів удосконалення системи розвідки ЗС України та
в навчальному процесі.
1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ
ІНДУСТРІАЛЬНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН
Виходячи із загального визначення, воєнна розвідка
являє собою сукупність заходів командування та штабів
усіх ступенів по добуванню, збору та обробці даних, які характеризують:
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– воєнно-політичну обстановку в розвідуваних державах (коаліціях держав);
– їхні збройні сили та воєнно-економічний потенціал;
– склад, положення, стан, характер дій та наміри по використанню угруповань військ (сил);
– інженерне обладнання ТВД.
Головною метою воєнної розвідки є інформування керівних державних структур (органів) про виникнення загрози національній безпеці шляхом надання керівництву
країни та її збройним силам своєчасної, достовірної та повної інформації про діяльність aбо наміри інших держав,
що можуть становити загрозу національній безпеці країни.
На думку західних воєнних фахівців, у найближчі 10-15
років розвідувальні служби провідних країн головну увагу
приділятимуть таким проблемам:
– обстановці в нових державах, які формуються на території колишнього СРСР та здійсненню контролю за їх
ядерним потенціалом;
– обстановці в регіонах нестабільності та потенційних
криз у світі;
– відсічі розповсюдженню зброї масового ураження та
зв’язаних з нею технологій;
– контролю за розвитком, виготовленням та розповсюдженням сучасних звичайних озброєнь;
– міжнародному тероризму, наркомафії, нелегальній
міграції.
В число головних висунулись такі напрямки діяльності розвідувальних служб, як глобальна економічна розвідка, насамперед промислова, контроль за науковими дослідженнями у світі, за станом навколишнього середовища і
її вплив на діяльність людини, прогнозування запасів природних ресурсів у зв’язку з їх виснаженням [7].
Розвідувальні служби країн НАТО ще до початку воєнних операцій намагаються одержати значний обсяг інфор65  
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мації, використовуючи при цьому як закриті канали, так
і пресу та інші відкриті джерела. Значну частину розвідувальних відомостей штаби НАТО одержують від національних спецслужб країн-учасниць союзу. Всі відомості
про ймовірного противника накопичуються, включаються в спеціальні довідники і носять довготривалий характер. Дані, які порівняно швидко змінюються, добуваються та уточнюються перед початком воєнних дій.
Закордонні засоби інформації підкреслюють, що штабам НАТО на ТВД потрібно мати достатньо вірогідну інформацію про угруповання військ противника, їх склад,
бойові можливості, вразливість і ймовірний характер
дій, а також про театр воєнних дій та місцеве населення.
Задачі забезпечення та накопичення такої інформації
входять в обов’язки помічника начальника штабу з розвідки. Він відповідає за формування розвідувальної інформації (збір та обробка даних, перетворення їх у розвідувальну інформацію), ведення контррозвідки та
організацію навчальної підготовки підрозділів з питань
ведення розвідки.
В інтересах виконання зазначених задач у штабі проводиться постійна оцінка обстановки, розроблюються
задачі для сил та засобів розвідки, направляються заявки
до інших джерел інформації, організується взаємодія усіх
видів розвідки з’єднання (частини), а також ведеться облік, накопичення, узагальнення, аналіз, оцінка розвідувальних відомостей, що надходять від усіх органів та частин розвідки (наземної, повітряної, радіоелектронної,
агентурної та інших), допит полонених, затриманих громадян, захоплених документів і матеріальної частини.
Штаб здійснює інші заходи, наприклад, розробку рекомендацій з розвідки для артилерійських, інженерних та
інших частин (підрозділів) [8].
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2. АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ,
СКЛАДУ ТА ОСНАЩЕННЯ ВОЄННОЇ
РОЗВІДКИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
2.1. Організація та складові частини
воєнної розвідки
2.1.1. Структура та система управління
воєнною розвідкою
2.1.1.1. США мають найбільш могутню розвідувальну
службу. До складу Розвідувального співтовариства держави входять (див. додаток 1):
– Розвідувальне управління Міністерства оборони
(РУМО);
– розвідслужби видів Збройних сил (армії, ВПС, ВМС);
– Агентство національної безпеки (АНБ);
– Національне управління аерокосмічної розвідки (НУАКР);
– Центральне розвідувальне управління (ЦРУ);
– Федеральне бюро розслідувань (ФБР);
– Управління розвідки та досліджень державного департаменту;
– розвідувальні підрозділи міністерств фінансів, торгівлі, енергетики та інші [9].
2.1.1.2. Діяльність усіх складових частин співтовариства координується єдиним центром управління – Радою
національної безпеки (РНБ). До його складу на правах постійних членів входять Президент, Віце-президент, Державний секретар і міністр оборони. Постійними радниками РНБ є голова Комітету начальників штабів (КНШ),
директор ЦРУ та помічник Президента з національної безпеки. РНБ розроблює загальну політику всього Розвідувального співтовариства та через директора ЦРУ практично керує всією його розвідувальною діяльністю.
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2.1.1.3. В 1972 році було створено штаб Розвідувального
співтовариства США – робочий орган директора ЦРУ як керівника співтовариства. Він об’єднує три головні управління та 13 комітетів, які займаються питаннями планування
координації та оцінки діяльності різних видів розвідки,
погодження бюджетних асигнувань на елементи розвідувальних програм. Штаб не входить до складу ЦРУ і розробляє директивні документи, що мають силу наказів для
всього Розвідувального співтовариства. Через штаб директор співтовариства організовує також аналіз та обробку
одержаної від усіх служб інформації та доведення її до зацікавлених інстанцій у стосовній їх частині
2.1.1.4. При Президенті США є спеціальна консультативна група з питань розвідувальних операцій. Вона займається розглядом пропозицій з проведення спеціальних
таємних операцій, оцінкою цих пропозицій з точки зору їх
доцільності, розробкою рекомендацій Президенту (затвердити, відкинути чи відкласти їх виконання). До складу
консультативної групи, головою якої є помічник Президента з національної безпеки, входять Державний секретар, міністр оборони, голова Комітету начальників штабів
та директор Розвідувального співтовариства (він же директор ЦРУ).
2.1.1.5. Крім цих двох органів, при Президенті існує
консультативна рада з питань розвідувальної діяльності
за кордоном. Його членами є призначені Президентом відомі суспільно-політичні діячі (колишні воєначальники,
видатні вчені в різних областях знань і т. д.), що не займають офіційних урядових засад [10]. Всього до складу ради
входить 19 чоловік. Рада оцінює якість, глибину, актуальність розвідувальної інформації, яка міститься в аналітичних документах ЦРУ, АНБ, РУМО, визначає напрямки діяльності всіх організацій Розвідувального співтовариства
США, інформує Президента про свої висновки та дає відповідні рекомендації щодо підвищення ефективності розвідувальної діяльності.
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2.1.1.6. Для заспокоєння американської громадськості
діє Спостережний комітет, який не залежить ні від яких
федеральних установ. Він здійснює контроль за додержанням «законності» в діяльності розвідорганів, готує щоквартальні огляди з висновками відносно додержання «законності та правомірності» діяльності розвідувальних служб.
2.1.2. Розвідувальне управління
Міністерства оборони
2.1.2.1. Розвідувальне управління Міністерства оборони (див. додаток 2) являє собою вищий керівний та координаційний орган стратегічної розвідки. Його директор (генерал-майор Кеннет Мініхан, (USAF) [11]) керує всіма
добуваючими та оброблюючими розвіду вальними органами Міністерства оборони, відповідає за збір, оперативну
та аналітичну обробку воєнної інформації та подає її міністру оборони та КНШ. Крім того, інформація РУМО направляється в апарат центральної розвідки для підготовки національних розвідувальних оцінок.
2.1.2.2. За даними американських експертів, в цьому
органі налічується близько 6 тис. військових та цивільних
фахівців, з яких більше 1 тис. працюють за кордоном в системі апаратів воєнних аташе.
2.1.2.3. В Міністерстві оборони РУМО займає особливе
становище. За рішенням Конгресу воно не підлягає скороченню штатів у ході можливої реорганізації Збройних сил.
В «інтересах безпеки» міністр оборони має право не подавати конкретної інформації про РУМО (організація роботи,
прізвища та звання співробітників і навіть точні оклади)
нікому, в тому числі і комітетам Конгресу, окрім Президента США.
2.1.2.4. Директор РУМО організовує роботу свого відомства за допомогою безпосередньо підпорядкованих йому
декількох окремих підрозділів:
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– секретаріату;
– відділу розробки розвідувальних програм;
– Управління безпеки та контррозвідки;
– відділи радників з питань науки, генерального інспектора, юридичного консультанта та фінансового інспектора.
Відділ розробки розвідувальних програм розроблює
відповідні програми за вказівками Президента, міністра
оборони та КНШ, визначає пріоритетність задач та контролює їх виконання органами воєнної розвідки, планує бюджет.
Управління безпеки та контррозвідки забезпечує діяльність апаратів РУМО, міністра оборони, КНШ та об’єднаних командувань (у Міністерстві оборони вся контррозвідка підпорядкована безпосередньо міністру оборони, а в
оперативному плані – директору ФБР, який є головою всієї
контррозвідувальної служби США).
Особливе місце в апараті директора РУМО займає група відповідальних співробітників воєнної розвідки – висококваліфікованих фахівців в галузі аналізу розвідувальної
інформації. Ці аналітики здійснюють координацію роботи
підрозділів РУМО по тій чи іншій тематиці, окремим проблемам, організовують підготовку найважливіших інформаційних документів для воєнно-політичного керівництва США.
2.1.2.5. До складу РУМО входять три головних та два окремих управління.
Головне управління операцій, планування та підготовки кадрів є основним добуваючим органом РУМО. Воно
здійснює керівництво всіма видами стратегічної розвідки,
в тому числі агентурної, радіо– і радіотехнічної
(РРТР) та видової, здійснює координацію повітряно-космічної розвідувальної програми, організовує роботу апаратів воєнних аташе. Головне управління відповідає також
за забезпечення командувань Збройних сил США необхід70
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ною інформацією, реалізує програми спеціальної підготовки кадрів. До його складу входять такі управління:
– керівництва збору розвідувальних даних;
– операцій та керівництва апаратами воєнних аташе;
– планування та розвідувального забезпечення командувань;
– підготовки кадрів.
Головне управління зовнішньої розвідувальної інформації керує всією інформаційною роботою розвідувальних
служб Міністерства оборони, здійснює інформаційне забезпечення вищого воєнно-політичного керівництва США,
зокрема міністра оборони.
Воно включає такі управління:
– розвідувальних оцінок;
– науково-технічної інформації;
– аналізу даних видової розвідки.
Інформаційною роботою займаються до 2 тис. фахівців, які активно використовують потужну інформаційну
базу з високим ступенем комп’ютеризації. До виконання
аналітичної роботи РУМО залучає також до 150 різних науково-дослідних центрів, лабораторій та інших організацій
видів Збройних сил.
В інформаційному плані Головне управління здійснює
широку взаємодію не тільки з іншими членами Розвідувального співтовариства США, але і з іншими розвідувальними службами більш як 45 союзних та дружніх Сполученим Штатам країн.
За даними американських журналістів, інформаційна
служба РУМО відслідковує стан та перспективи розвитку
основних систем озброєння закордонних держав, напрямки побудови їх збройних сил, організацію та рівень підготовки військ, стан воєнної економіки.
В інформаційному масиві РУМО є опис на 500 тис. об’єктів-цілей, у тому числі і з країн СНД. Фахівці проводять
оцінку їх фізичної уразливості та ефективності можливого
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застосування ядерної зброї. Значну увагу інформаційні
служби РУМО приділяють також накопиченню та обліку
даних про осіб воєнно-політичного керівництва країн
ймовірного противника та веденню персонального обліку
їх офіцерських кадрів.
Головне управління адміністративно-технічного забезпечення здійснює матеріально-технічне забезпечення
РУМО та організовує глобальну закриту систему зв’язку
для передачі розвідувальної інформації. До нього входять
такі управління:
– технічних служб та забезпечення;
– кадрів;
– інформаційних систем;
– зв’язку;
– закупок;
– керівництва інформаційною системою Міністерства
оборони та її інженерного забезпечення.
Фахівці цих управлінь закуповують в інтересах РУМО
електронно-обчислювальну техніку, засоби зв’язку, забезпечують діяльність Центральної довідкової служби, яка
згідно із опублікованими даними, нараховує більше 50
спеціалізованих підрозділів і має інженерне забезпечення
програмно-математичних систем.
Управління розвідувального забезпечення КНШ готує
розвідувальну інформацію безпосередньо для КНШ, організовує роботу Національного центру воєнної розвідки
(НЦВР), керує діяльністю Центру тривог РУМО (Центр працює цілодобово у складі п’яти змін і готує оперативну розвідувальну інформацію в реальному масштабі часу для
Пентагону), здійснює аналітичне забезпечення національної системи управління Збройними силами. На нього замикаються всі складові глобальної системи індикації та
попередження.
Управління організовує підготовку доповідей про поточну обстановку для міністра оборони і КНШ, виділяє фа72
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хівців до складу повітряного КП та запасного командного
центру КНШ, підтримує взаємодію Центру тривог РУМО з
аналогічними органами інших федеральних відомств, зокрема, ЦРУ та ситуаційною кімнатою Білого дому.
Управління зовнішніх зв’язків РУМО відповідає за координацію дій американської воєнної розвідки з фахівцями інших федеральних відомств та союзних країн, виконує виключно важливу в умовах Сполучених Штатів
роботу по підтримці ефективного зв’язку з комітетами Палати представників та Сенату Конгресу США, організовує
розвідувальне забезпечення діяльності різних зовнішньополітичних структур у сфері переговорів з воєнних питань.
Структура РУМО, як і всі компоненти воєнної розвідки,
постійно удосконалюється на всіх рівнях у відповідності до
змін у воєнно-стратегічній обстановці та корегуванні пріоритетності задач [12].
2.1.2.6. Основний контингент фахівців для воєнної розвідки готується в Коледжі воєнної розвідки (Defense
Intelligence Analysis Center, Washington, D.C. 20340-5485, tel:
(202)373-4545) підпорядкованому РУМО.
Коледж, який був заснований у січні 1963 року як Школа розвідки Міністерства оборони, присудив першу вчену
ступінь (магістра) в 1981 році, а в 1983 році одержав сьогоднішню назву.
Коледж проводить дев’ятимісячне навчання військових та цивільних фахівців Міністерства оборони та представників інших федеральних відомств. Після закінчення
коледжу випускникам видається диплом про закінчення з
наданням вченої ступені магістра наук стратегічної розвідки. Крім цього, коледж проводить більше 45 короткострокових професійних курсів, які мають тривалість від 1
дня до 12 тижнів. Щорічно заняття, які проводяться в коледжі, відвідують близько 7500 слухачів.
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Керівний склад Коледжу воєнної розвідки:
– начальник коледжу – Lt. Gen. Charles J. Cunningham.
Jr., USAF(Ret);
– ректор – Robert L. DeGross;
– декан, школа стратегічної розвідки – James W. Lucas;
– декан, школа навчання аташе – Col. Robert L. Helvey;
– декан, школа інформаційних систем розвідки – Joseph
P. Longo;
– Директор, дослідний центр – Robert O. Slater;
– Директор, планування діяльності закладу та справи
університету – Нugo A. Keesing [13], [14].
2.1.2.7. Для проведення досліджень, аналізу та прогнозів у воєнній, політичній, економічній, науково-технічній
та інших областях, РУМО, крім власних досить кваліфікованих спеціалістів-аналітиків, використовує численні науково-дослідні установи, центри та лабораторії видів Збройних сил, урядові та приватні, наприклад: бібліотеку
Конгресу (Library of Congress, 101 Independence Avenue, SE.,
Washington, DC20540, Phone (202)707-5000 [15]), корпорацію
РЕНД (RAND Corporation, 1700 Main St. P.O.Box 2138, Santa
Monica, CA 90406-2138, Dr. James A. Thomson, President and
C.E.O. Phone: (213)393-0411, Fax: (213)393-4818, [16]), Інститут
обороних досліджень. Тільки воєнно-дослідний відділ бібліотеки Конгресу щорічно надає РУМО більше 20 тис. витягів
із повідомлень іноземної преси, вводить в його автоматизовану систему більше 50 тис. карток з різних областей знань,
видає більше 200 значних оглядів на різні теми.
Крім того, РУМО щорічно підписує контракти із зовнішніми організаціями на проведення НДДКР з різних тематик.
До них, зокрема, відносяться: дослідження вартості
озброєння та воєнних витрат країн ймовірного противника, що проводяться американською радіокорпорацією і
фірмою «MacDonnall Duglas»; удосконалення воєнно-технічної розвідки в галузі ядерних досліджень – Лос-Аламоська лабораторія; вивчення різних проблем, що виника74
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ють у зв’язку з переговорами про обмеження стратегічних
озброєнь; географічний огляд країн світу – Міністерство
внутрішніх справ.
2.1.2.8. Головним оперативним органом РУМО є Національний розвідувальний центр, який разташований у
Пентагоні. Він працює цілодобово і обладнаний найсучаснішою технікою для автоматизованого збору, обробки,
аналізу та відображення інформації [17].
2.1.3. Агентство національної безпеки
2.1.3.1. Агентство національної безпеки (АНБ) було
створене в 1952 році указом Президента США. АНБ веде перехоплення та дешифрування кодів майже всіх іноземних
держав, в тому числі і своїх союзників. Агентство керує всією системою радіоелектронної розвідки Сполучених Штатів, забезпечує безпеку систем урядового зв’язку США, розроблює коди. В Штаб-квартирі АНБ у Форт-Міді працює до
24 тис. кадрових співробітників. Річний бюджет складає
майже 15 млрд. доларів.
2.1.3.2. Діяльність Агентства охоплює всі аспекти добування інформації, криптоаналізу закритих перехоплювань, розшифрування телеметричної інформації, спостереження за пусками ракет, розробки систем закриття
мереж зв’язку. Крім того, АНБ в широкому масштабі організовує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі створення технічних засобів РРТР.
2.1.3.3. Агентство міцно займає провідне місце на Заході у сфері застосування електронно-обчислювальної техніки для розшифрування перехопленої інформації, має сучасні комп’ютерні системи.
2.1.3.4. До складу АНБ входять такі управління (див. додаток 3):
– оперативної діяльності радіоелектронної розвідки;
– забезпечення безпеки зв’язку;
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– наукових досліджень та інженерних розробок;
– телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки;
– Адміністративне;
– обладнання та матеріально-технічного забезпечення;
– планування та розробки політики;
– програм та ресурсів;
– генерального радника;
та Національна криптографічна школа.
2.1.3.5. Управління оперативної діяльності радіоелектронної розвідки.
Основні задачі Управління:
– перехоплення електромагнітних сигналів;
– аналіз потоків повідомлень;
– перехоплення дипломатичних каналів зв’язку;
– аналіз відкритої інформації;
– підслухування місцевого радіотелефонного зв’язку;
– криптоаналіз.
Структура Управління оперативної діяльності радіоелектронної розвідки.
Основні групи:
– група А – перехоплення по СНД;
– група B – перехоплення по КНР, КНДР, В’єтнаму;
– група G – перехоплення по країнам третього світу;
– група C – відділ машинної обробки інформації;
– група W – координації, управління перехоплень та
збору інформації.
Допоміжні групи:
– група PO-4 – формулювання оперативної політики,
планування та послідовності.
Наземна стратегічна радіоелектрона розвідка проводиться за допомогою глобальної системи 466L, технічні за76
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соби якої, здебільшого, розгорнуті вздовж кордонів СНД та
країн Східної Європи. На території суміжних з СНД країн
НАТО, Японії, Кореї та штату Аляски обладнано більш як 60
розвідувальних центрів, що налічують у своєму складі
близько 5 тис. стаціонарних та рухомих постів. Електронне прослухування ведеться на глибину від 500 до 6000 км
[18].
В цілях стратегічної повітряної радіоелектронної розвідки використовуються висотні літаки-розвідники RS135, U-2C, TR-1A.
2.1.3.6. Управління забезпечення безпеки зв’язку.
Задачі Управління:
– розробка принципів, методів та обладнання для захисту всіх каналів зв’язку (канали командування та управління, мереж передачі даних та телеметрії);
– розробка політики використання систем захисту засобів та мереж зв’язку;
– розробка криптообладнання для мереж зв’язку та
криптоаналіз.
Національну політику в сфері захисту мереж зв’язку
формулює комітет Ради національної безпеки – Комітет з
безпеки мереж зв’язку США, який встановлює задачі та послідовність всіх робіт по захисту, розробляє стандарти для
всіх федеральних відомств, визначає принципи співробітництва в галузі захисту засобів зв’язку. До складу комітету
входять: міністр оборони, міністри видів Збройних сил,
Державний секретар, міністр торгівлі та фінансів і Генеральний прокурор.
2.1.3.7. Управління наукових досліджень та інженерних розробок (Управління НДДКР) має таку структуру:
– відділ REMP – дослідження в галузі інженерних наук,
математики та фізики (розробка математичних методів з
метою дешифрування);
– відділ RADE – відділ обладнання радіоперехоплення;
– 4 відділ STED – відділ криптографічного обладнання;
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– відділ CTD – відділ застосування комп’ютерів для
криптоаналізу та дешифрування.
2.1.3.8. Управління телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки.
Структура Управління:
– Обчислювальний центр АНБ;
– центр мережі станцій підслухування АНБ (Центр комунікацій АНБ);
– Центр дешифруючих машин.
Мережа зв’язку АНБ – SPINTCOM, являє собою супутник,
який знаходиться над екватором на висоті 38 тис. км та
збирає інформацію із всієї Земної кулі. Є зв’язок з Президентом та Міністерством оборони CRITICOM, PENRER (перетворюється в DIN/DSSCS).
2.1.3.9. Адміністративне управління.
Задачі Управління:
– підбір та спеціальна перевірка кадрів;
– управління кадрами;
– фінансове забезпечення;
– видання інструкцій та циркулярів;
– забезпечення безпеки (управління в Управлінні –
служба М5);
– медичне обслуговування.
2.1.3.10. Управління обладнання та матеріально-технічного забезпечення.
Задачі Управління:
– зв’язки з підрядчиками (під прикриттям);
– замовлення на розробки;
– планування розвитку вкладів у виробництво в країні
та за кордоном, у будівництво;
– знищення таємних відходів виробництва (40 тон таємного сміття в день).
2.1.3.11. Управління планування та розробки політики.
Задачі Управління:
– планування;
78
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– визначення політики.
2.1.3.12. Управління програм та ресурсів.
Задачі Управління:
– підготовка бюджету АНБ;
– керівництво об’єднаною криптографічною програмою;
– розподіл засобів та ресурсів між АНБ та криптослужбами МО.
2.1.3.13. Управління генерального радника.
Задачі Управління:
– законодавче та юридичне забезпечення;
– юридичний захист АНБ від звинувачень у незаконному підслухуванні американських громадян.
2.1.3.14. Національна криптографічна школа самий неприступний навчальний заклад.
Спеціалізації школи:
– радіоелектронна розвідка;
– криптографія.
Перелік курсів підготовки:
– національний криптографічний курс;
– криптографічні аспекти національної безпеки;
– інтенсивний курс загального аналізу.
Всього за рік проходять підготовку 19000 осіб [19].
2.1.4. Національне управління
аерокосмічної розвідки
2.1.4.1. Національне управління повітряно-космічної
розвідки (НУАКР) займається експлуатацією розвідувальних ШСЗ в інтересах Розвідувального співтовариства та
здійснює координацію в галузі створення нової космічної
техніки. Офіційно НУАКР входить до складу Міністерства
ВПС, але має особливий національний статус.
2.1.4.2. Річний бюджет НУАКР оцінюється у 4-7 млрд.
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доларів. Угруповання космічних засобів США має близько
524 космічних об’єктів, з яких 44 – розвідувальні. Роботу
розвідувальних супутників забезпечують супутники-ретранслятори та декілька десятків наземних комплексів
управління, збору та обробки даних.
2.1.4.3. Космічні засоби, які обладнані фотографічною,
інфрачервоною, радіолокаційною, радіо– та радіотехнічною апаратурою, є основою всієї розвідувальної системи
США.
Розвідка радіотехнічних засобів ведеться постійно діючим орбітальним угрупованням американських розвідувальних апаратів. Вона може включати до чотирьох низькоорбітальних штучних супутників Землі «Ферет», які
призначені для виявлення та визначення координат працюючих радіотехнічних засобів військових частин, а також чотири апарати «Магнум» на високоеліптичних орбітах для перехоплення радіо– та радіотехнічних сигналів і
визначення телеметрії випробовуваних на полігонах засобів та різних об’єктів оборонної промисловості.
Вісім ШСЗ на стаціонарних орбітах типу «Шале» та «Ріоліт» здійснюють виявлення та перехоплення переговорів,
які ведуться на каналах радіорелейних ліній зв’язку загальнодержавних та військових мереж зв’язку СНД, а також
телеметричної інформації МБР і БРПЧ під час їх запуску.
Два ШСЗ нового покоління «Аквакейд» на стаціонарних орбітах ведуть перехоплення радіо– та радіотехнічних
випромінювань та підслухування каналів зв’язку в широкому діапазоні частот.
Для ведення радіотехнічної розвідки в акваторії світового океану використовують 15 низькоорбітальних ШСЗ
(типу ССу). Це космічне угруповання рухається по орбітам
таким чином, що забезпечується одночасне спостереження за всіма ділянками океанів. Воно може спостерігати за
місцезнаходженням підводних човнів-носіїв балістичних
ракет та за надводними кораблями.
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Оптико-електронну розвідку ведуть дві пари супутників (КН-11 і КН-12), які здійснюють спостереження за рухом
Сонця практично всієї території СНД по смугах шириною
до 2100 км чотири рази за добу.
Радіолокаційну розвідку здійснює ШСЗ «Лакрос», який
забезпечує радіолокаційну зйомку місцевості в будь-який
час доби, незалежно від освітлення та метеорологічних
умов (див. додаток 4).
Раннє виявлення пусків балістичних ракет здійснюється за допомогою системи супутників типу «Ім’юс». Вона
включає вісім ШСЗ, частина яких постійно націлена інфрачервоними датчиками на територію СНД. Резервна група
супутників виведена на орбіти та знаходиться в постійній
готовності до роботи. В розвідувальній апаратурі супутників є спеціальні датчики, які можуть також виявляти ядерні вибухи на Землі і в космосі.
2.1.4.4. Сьогодні у США створюються нові космічні засоби розвідки. Так, розроблена серія супутників DSP-2, які мають більш чутливу оптико-електронну бортову розвідувальну апаратуру, а також лазерну систему зв’язку та
передачі даних. Супутники даної системи використовувались у ході війни в зоні Перської затоки. З їх допомогою
розроблені цифрові карти місцевості для програмування
крилатих ракет «Томагавк», виготовлені нові карти Кувейту, а також одержувалась оперативна інформація про запуски іракських ракет «Скад» [20].
2.1.5. Розвідка сухопутних військ
2.1.5.1. Керівництво всією розвідкою сухопутних військ
здійснюється її начальником за допомогою апарату, куди
входять такі управління:
– зовнішніх зв’язків;
– зовнішньої розвідки;
– контррозвідки;
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– розвідувальних систем.
2.1.5.2. Основними робочими органами армійської розвідки, які виконують як оперативні, так і стратегічні задачі, є Командування розвідки та безпеки, а також Розвідувальне управління [21].
Командування розвідки та безпеки нараховує близько
15 тис. фахівців, які виконують розвідувальні та контррозвідувальні задачі, ведуть стратегічну радіо– та радіотехнічну розвідку, займаються обробкою одержаної інформації.
Командування керує діяльністю розвідувальних органів в
зонах відповідальності об’єднаних командувань Збройних
сил США. Тільки у штаб-квартирі Командування працює
більше 2 тис. фахівців, а в штаб-квартирі АНБ, якому воно
підпорядковано в оперативному плані, – близько 3 тис.
До складу командування входить група розвідувального забезпечення, яка укомплектована фахівцями по диверсійній роботі, у кількості близько 300 осіб. Цей підрозділ
був утворений у 1979 році для звільнення американських
заручників в Ірані.
Розвідувальне управління сухопутних військ керує роботою трьох інформаційних центрів і забезпечує командування даними РРТР.
Центр аналізу та оцінки загрози готує оперативну інформацію, матеріали з питань довгострокового прогнозування, оцінки стану збройних сил та воєнної економіки
країн ймовірного противника, аналізує розвиток воєнної
науки, моделює можливі операції збройних сил ймовірного противника, проводить порівняльний аналіз воєнного
потенціалу держав, оцінює обстановку в районах можливого застосування американських військ, готує видову інформацію по об’єктам та системам озброєння іноземних
держав.
Армійський центр іноземної науково-технічної інформації готує розвідувальну інформацію із самих різноманітних проблем (від медицини до ракетної технології), про82
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гнозує науково-технічну загрозу для сухопутних військ
США, вивчає зразки іноземної зброї. У центрі працює приблизно 600 фахівців-аналітиків.
Центр інформації з ракетного та космічного озброєння
займається добуванням, обробкою та розповсюдженням
науково-технічної інформації з ракетних та космічних систем озброєння, комплексів ППО, досліджень технологічних можливостей створення ПРО іноземних держав. У
Центрі працює майже 400 висококваліфікованих фахівців
[22].
2.1.6. Розвідувальна служба
військово-повітряних сил
2.1.6.1. Основу розвідувальної служби ВПС складають:
– Апарат помічника начальника штабу ВПС з розвідки;
– Розвідувальне управління ВПС;
– Командування безпеки та РЕБ;
– Управління іноземної техніки;
– Центр технічної розвідки та контролю ВПС.
2.1.6.2. Апарат помічника начальника штабу ВПС з розвідки виконує задачі плануючого та керівного органу розвідки ВПС та включає управління: розвідки цілей, кадрів,
розробки політики, планування та програм, а також безпеки та зв’язку. Крім того, є відділ зв’язку з КНШ та Радою національної безпеки.
2.1.6.3. Розвідувальне управління ВПС є основним оперативним розвідувальним органом військово-повітряних
сил.
Управління добуває та оброблює інформацію, готує матеріали для забезпечення поточного та довгострокового
планування і побудови ВПС США, підготовки та ведення
бойових дій.
Управління організує розробку аналітичних матеріалів з напрямків розвитку ВПС ймовірного противника та їх
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бойового застосування щодо воєнних доктрин, стратегії та
НДДКР, відповідає за підготовку екіпажів по програмі виживання в тилу противника.
Чисельність особового складу Розвідувального управління ВПС 2300 осіб. До його складу входять такі управління:
– безпеки та зв’язку;
– керівництва за використанням розвідувальних даних;
– по справах ВАТ;
– резерву сил розвідки;
– досліджень та проблем ВПС країн Східної Європи;
– оцінки загроз і технологій;
– попередження та регіональних оцінок;
– забезпечення об’єднаних служб.
Крім цього, Розвідувальне управління ВПС має Центр
спеціальних операцій, який керує агентурною розвідкою
військово-повітряних сил. У Центрі, за даними американської преси, налічується біля 350 фахівців, його оперативні
підрозділи проводять розвідувальну роботу в різних районах світу.
2.1.6.4. Командування безпеки та РЕБ відповідає за організацію та ведення РРТР, криптоаналітичну роботу, захист засобів зв’язку та РЕБ безпосередньо в інтересах військово-повітряних сил. За штатом командування
нараховує 14 тис. фахівців, з числа яких комплектуються
пости РРТР та екіпажі розвідувальних літаків.
2.1.6.5. Управління іноземної техніки організаційно
входить до складу командування розробки систем озброєнь ВПС, але виконує розвідувально-інформаційні задачі з
проблем авіації та космонавтики ймовірного противника.
Управління добуває та вивчає зразки бойової техніки
іноземних держав, аналізує уразливість їх ракетно-космічного озброєння, керує деякими програмами збору інформації та розробкою нових технічних систем, здійснює роз84
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відувальне забезпечення командування, особливо в галузі
перспективних систем повітряно-космічного озброєння.
Управління включає департаменти:
– планування та операцій;
– технічних систем;
– обробки даних;
– технологій та оцінки загроз.
2.1.6.6. Одне з найважливіших місць в системі розвідки
ВПС займає Центр технічної розвідки та контролю ВПС,
який відповідає за організацію роботи глобальної комплексної системи по виявленню ядерних випробувань та
оцінку їх характеристик. Приблизно 1400 висококваліфікованих фахівців контролюють мережу сейсмічних та гідроакустичних станцій, системи збору інформації повітряного та космічного базування. Центр оцінює потенціал
іноземних держав в галузі ядерної енергетики [23].
2.1.7. Воєнно-морська розвідка
2.1.7.1. Головна задача воєнно-морської розвідки полягає в забезпеченні ВМС даними для ефективних дій в передових районах проти воєнно-морських сил ймовірного
противника. Основні зусилля розвідки направлені на налагодження контролю за океанськими та морськими ТВД,
збирання інформації на воєнно-морські флоти ймовірних
противників. Морська розвідка відслідковує повсякденну
діяльність іноземних флотів, виявляє напрямки їх побудови, стан та перспективи розвитку систем озброєння, викриває системи базування.
2.1.7.2. Загальне керівництво розвідувальної та контррозвідувальної діяльністю в американських ВМС, здійснює
Розвідувальне управління штабу ВМС. Основну оперативну роботу – збір розвідувальної інформації – виконують
підпорядковані Командування розвідки ВМС та Командування груп безпеки ВМС.
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2.1.7.3. Командування розвідки ВМС грає провідну роль
у сфері збору та обробки розвідувальних даних і тому має
ефективні сили та засоби, якими веде агентурну розвідку,
використовуючи різноманітні джерела інформації, з метою вивчення складу та визначення бойових можливостей іноземних флотів.
Основним оперативним органом Командування є 168е оперативне з’єднання, групи якого діють при командуваннях ВМС США в різних зонах. Командування має значні
можливості по веденню інформаційно-аналітичної роботи з метою забезпечення необхідними даними воєнно-політичне керівництво, командування ВМС та оперативні
компоненти воєнно-морських сил. До його складу входять
декілька спеціалізованих інформаційних центрів, які здійснюють збір, обробку та розсилання багатопланової розвідувальної інформації в різних формах (від коротких повідомлень до фундаментальних розробок).
Командування також має Науково-технічний центр
ВМС, який вирішує проблеми аналізу бойових можливостей флотів іноземних держав, формує інформаційний масив всієї морської розвідки, аналізує концепції бойового
застосування компонентів іноземних флотів, обробляє
дані РРТР та видової розвідки, вивчає тактико-технічні характеристики бойових кораблів ймовірного противника,
уважно слідкує за новими технологіями, що створюються
в інтересах флоту за кордоном.
Центр обробки та розсилання оперативної та розвідувальної інформації, в свою чергу, зосереджує зусилля на
питаннях забезпечення бойового застосування ВМС США,
слідкує за оперативною обстановкою на морських театрах
бойових дій, відслідковує навчання ВМС ймовірного противника, звертаючи особливу увагу на проблеми підводної війни, вивчає операційні можливості торгових флотів.
Крім того, Командування має Автоматизований центр обробки розвідувальної інформації.
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2.1.7.4. Командування груп безпеки ВМС відповідає за
організацію та ведення РРТР на флоті та перебуває в оперативному підпорядкуванні АНБ. Оперативні групи та загони безпеки (їх кількість досягає 27 і 11 відповідно) зосереджені в різних районах світу у розпоряджені командувань
ВМС США в зонах.
2.1.7.5. Спеціальні та об’єднані командування Збройних сил США в своїх інтересах використовують особисті,
багаточисельні, добре оснащені технічними засобами розвідувальні частини та підрозділи, які мають різноманітну
структуру [24].
2.1.8. Національне агентство
дослідження образів
2.1.8.1. У ході війни, в зоні Перської затоки, розвідка
США зіткнулась із необхідністю обробки великої кількості
документів, захоплених в іракських архівах. У зв’язку з
цим, в РУМО була запроваджена програма створення автоматизованої системи обробки зображень та дослідження
документів (DOSEX). Розроблений внаслідок виконання
програми комплекс складався із сканерів, з’єднаних з високопродуктивними ЕОМ і дозволяв здійснювати введення документів із швидкістю 120 аркушів за хвилину, класифікацію інформації, виділення важливих даних та
занесення їх в базу знань РУМО.
2.1.8.2. На даний момент на базі цієї системи, а також
Національного центру інтерпретації фотографічної інформації та Агентства картографії Міністерства оборони створено Національне агентство дослідження образів (НАДО)
(NATIONAL IMAGERY AGENCY), із підпорядкуванням йому
всіх засобів добування видової інформації, яка знаходиться у різних відомствах. У створенні НАДО також буде приймати участь Національне управління космічної розвідки
(NPO).
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2.1.8.3. Нове Агентство підпорядковане помічнику міністра оборони з питань управління, зв’язку та розвідки.
Керівником НАДО призначено Вільяма Лекмана.
2.1.8.4. Основним призначенням нового Агентства є
створення єдиної ідеології обробки видових зображень у
Розвідувальному співтоваристві США.
2.1.8.5. Основні задачі НАДО:
– технічне забезпечення засобів добування та обробки
видової інформації;
– формування єдиних стандартів та архітектури систем видової розвідки;
– керівництво Об’єднаною Програмою Дослідження Образів в рамках Національної Програми зовнішньої розвідки (NEIP) і Тактичної Програми Дослідження Образів, в
рамках Тактичної Розвідувальної та Спеціальної Діяльності (TIAPA).
Оперативні питання НАДО вирішувати не буде.
2.1.8.6. Рішення про створення нового Агентства викликало серйозні заперечення зі сторони ЦРУ та Пентагону, що зв’язані, насамперед, з небажанням відомств допустити втручання зі сторони в специфічну діяльність цих
структур [25].
2.1.9. Реорганізація воєнної розвідки
2.1.9.1. Розпад СРСР, створення на його території незалежних держав, нестабільність, що зберігається у ряді регіонів світу, зростання проблем, пов’язаних з контролем над
озброєнням, а також уроками кризи в районі Перської затоки обумовили необхідність перебудови всього Розвідувального співтовариства [26].
2.1.9.2. Важливою складовою частиною реорганізації
Розвідувального співтовариства вважається реформа воєнної розвідки, що займає в системі розвідувальних органів особливе місце. З усіх асигнувань на розвідку, на неї
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виділяється приблизно 80% цих коштів (у 1995 році із 28
млрд. доларів, які були виділені Розвідувальному співтовариству, на воєнну розвідку припало 23,7 млрд. доларів [26]).
Зміни проводяться на основі плану, який затверджено міністром оборони. Цей документ передбачає реалізацію в
найближчі роки ряду заходів, що направлені на посилення централізації управління силами воєнної розвідки, технічне переоснащення усіх рівнів.
2.1.9.3. Одним із важливих напрямків реформування є
передача широких повноважень від керівництва органами розвідки Збройних сил до апарату міністра оборони. У
зв’язку з цим суттєво підвищується роль помічника міністра оборони з питань управління, зв’язку та розвідки
(Emmet Paige, [27]). На нього покладено: вироблення спільної політики воєнної розвідки, планування її діяльності та
розподіл ресурсів. Для вирішення цих задач формуються
необхідні структури за рахунок об’єднання ряду існуючих
підрозділів Міністерства оборони і РУМО. Крім того, помічник міністра оборони з питань управління, зв’язку та розвідки буде керувати Радою з вироблення політики в області воєнної розвідки, в яку увійдуть директори РУМО
(генерал-майор Кеннет Мініхан, (USAF) [28]) та АНБ (віце-адмірал John Mcconnell, [29], [30]), а також представник
апарату заступника міністра оборони з політичних питань.
2.1.9.4. У ході реорганізації намічено підвищити роль
РУМО у керівництві діяльністю з добування та аналізу інформації в інтересах як вищого воєнно-політичного керівництва, так і військових командирів. Управління займає
провідне місце в оцінці загроз національній безпеці, а його
висновки будуть вирішальними при плануванні закупівлі
озброєння. РУМО стає центральним органом і в сфері інформаційного забезпечення. Керівник установи встановлює стандарти в даній області, типи та форми розсилаючих документів, визначає споживачів інформації. З цією
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метою, створюються могутні аналітичні органи, науково-технічні підрозділи та інформаційна система з єдиною
базою даних. РУМО передається частина функцій розвідок
видів Збройних сил, зміцнюється його роль як координатора і керівника стратегічних аспектів діяльності воєнної
розвідки.
В його веденні залишається також відділ комерційного
прикриття воєнної розвідки, створений в інтересах «забезпечення безпеки заходів збору розвідувальної інформації
за кордоном».
2.1.9.5. Удосконалення структури управління воєнної
розвідки тісно пов’язане із планом реорганізації Збройних
сил США, який вже реалізується на цей час, згідно якому
будуть функціонувати дев’ять об’єднаних та одне спеціальне командування. У зв’язку з чим, в межах РУМО створюються об’єднані розвідувальні центри (ОРЦ) цих командувань. Формування ОРЦ, на які покладаються функції
добуваючих та оброблюючих органів воєнної розвідки у
відповідних регіонах чи зонах відповідальності, відбувається шляхом злиття розвідслужб видів Збройних сил, що
входять у ці командування.
2.1.9.6. Реорганізація воєнної розвідки істотно зачіпає
розвідувальні органи видів Збройних сил, які націлені на
безпосереднє забезпечення бойових дій. Планом передбачено об’єднання різних управлінь та інших розвідувальних служб кожного виду в єдине командування (управління) розвідки. При створенні ОРЦ та реорганізації апарату
РУМО у видах Збройних сил ліквідуються підрозділи аналізу та обробки даних. При цьому зберігається мінімальний
апарат, що займається поточними проблемами бойової
підготовки та планування.
2.1.9.7. Важливим напрямком реорганізації вважається кардинальне якісне покращення технічного забезпечення діяльності розвідувальних органів Міністерства
оборони за рахунок досягнення максимальної автоматиза90
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ції добування інформації (за допомогою технічних засобів),
її обробки, класифікації та подання у готовому стані. З цією
метою проводиться широкий спектр НДДКР для створення
принципово нової бази розвідки.
2.1.9.8. Уперше в практиці спецслужб США створено
Національний центр агентурної розвідки для координації
діяльності всіх установ, що займаються веденням агентурної розвідки. Цей новий орган, яким керує заступник директора ЦРУ, планує та здійснює взаємодію розвідок для
вирішення своїх задач із мінімальним ризиком та витратами.
2.1.9.9. Значну увагу приділено підвищенню ефективності діяльності усіх компонентів розвідки в інтересах
Збройних сил. Необхідно виділити формування в ЦРУ відділу воєнних проблем на чолі з помічником заступника
директора. Крім цього, директивою міністра оборони створено Центральне управління видової розвідки (ЦУВР), яке
виконує роль штабу для планування, координації діяльності та постановки задач установам, огранізаціям і частинам, що ведуть космічну розвідку. Одним із головних напрямків діяльності ЦУВР є надання допомоги органам
розвідки в удосконаленні способів доведення видової розвідувальної інформації до споживача, а також підтримка
досліджень та розробок у створенні систем накопичення
та обробки даних.
2.1.9.10. Майже одночасно з початком формування
ЦУВР Пентагон вперше оприлюднив про наявність Національного управління аерокосмічної розвідки (НУАКР), яке
було створено на початку 60-х років у складі Міністерства
ВПС і підпорядковано заступнику міністра. Управління на
відміну від ЦУВР займається практичною діяльністю та
веде космічну і стратегічну повітряну розвідку.
2.1.9.11. Значні зміни відбуваються в організації аналітичної роботи головних розвідувальних служб та розвитку автоматизованих систем збору, обробки та розсилання
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інформації. У стадії практичного виконання знаходиться
спеціальна закрита електронна система передачі розвідувальної інформації з ЦРУ на робочі місця вищого керівництва США (до 100 абонентів), яка дозволить передавати
текстові та графічні матеріали, карти та фотосхеми при забезпеченні будь-якого ступеня таємності.
2.1.9.12. Продовжується розвиток глобальної системи
передачі розвідувальної інформації воєнної розвідки, котра діє з 1991 року та призначена для доведення до воєнно-політичного керівництва даних з обстановки у світі, а
також для обміну зведеннями між міністром оборони та
командуваннями Збройних сил США на ТВД. На її базі Пентагон має наміри у перспективі створити мережу безперервного забезпечення розвідувальними даними штабів і
військових командирів до оперативного рівня, а потім і до
тактичного [31].
2.2. Організація, складові частини
та оснащення системи технічної розвідки
Особливу роль у розвідувальній діяльності відводять
технічній розвідці. Система технічної розвідки призначена для дій у мирний та воєнний час. Для її ведення використовуються останні досягнення науки та найсучасніші
технології у космонавтиці, авіації, мореплавстві, радіоелектрониці, ядерній фізиці, хімії та в інших галузях. Її угрупування складається із космічних, наземних, морських та
повітряних засобів.
2.2.1. Сили та засоби космічної розвідки
Космічні засоби розвідки є головними та найбільш надійними джерелами регулярного одержання оперативних
розвідувальних відомостей незалежних від часу доби, погодних умов та географічних положень розвідуємих райо92
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нів. Угрупування космічних засобів США складає 514 космічних об’єктів (із них: 44 – розвідувальні, роботу яких
забезпечують супутники-ретранслятори та декілька десятків наземних комплексів управління, збору та обробки даних).
Космічні засоби, які оснащенні фотографічною, інфрачервоною, радіолокаційною, радіоелектронною апаратурою з високою роздільною здатністю, а також датчиками
рентгенівського, гама-, нейтроного та світлового випромінювання, є основою всієї розвідувальної системи США.
2.2.1.1. Розвідка радіотехнічних засобів
Розвідка радіотехнічних засобів ведеться постійно діючим орбітальним угрупуванням розвідувальних апаратів,
яке може включати до чотирьох низькоорбітальних штучних супутників Землі «Феррет», які призначені для виявлення та визначення координат працюючих радіотехнічних засобів військових частин, а також апарату на
високоеліптичних орбітах для перехоплення радіосигналів і визначення телеметрії випробуваних засобів на полігонах та різних об’єктах оборонної промисловості («Програма 711»).
Вісім ШСЗ на стаціонарній орбіті типу «Шале» та «Ріоліт» здійснюють виявлення і перехоплення переговорів,
що ведуться через канали радіорелейних ліній загальнодержавних і військових мереж зв’язку Росії та країн СНД, а
також телеметричної інформації російських МБР і МРПЧ
під час їх пуску.
Два ШСЗ нового покоління «Аквакейд» («Магнум») на
стаціонарній орбіті ведуть перехоплення радіовипромінювань і підслухування каналів радіозв’язку в широкому діапазоні частот. Супутник «Аквакейд» має параболічні антени діаметром близько 23 м, володіє високою чутливістю та
точністю прив’язки випромінюючого об’єкту до кількох
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сотень метрів. В автоматичному режимі супутник ретранслює інформацію на наземні пункти, де відбувається їх демодуляція, підслухування за допомогою ЕОМ та оцінка за
дискрипторними словами матеріалів, які записуються на
магнітну стрічку і передаються для обробки фахівцям ЦРУ
та РУМО.
Для ведення радіотехнічної розвідки в акваторії Світового океану використовують 15 низькоорбітальних ШСЗ
(типу ССу). Космічне угрупування розвідувальних супутників рухається по орбітам таким чином, що забезпечує
водночас спостереження за всіма ділянками океанів, і
може слідкувати за положенням підводних човнів-носіїв
балістичних ракет та надводними кораблями. У штабі воєнно-морських сил США та Пентагоні створена постійна
служба спостеження, яка за специфікою систем зв’язку і
шифрування передач може визначати державну приналежність та характер дій воєнно-морських сил усіх країн
світу.
2.2.1.2. Оптико-електронна (телевізійна) розвідка
Оптико-електронну (телевізійну) розвідку забезпечують дві пари супутників (КН-11 і КН-12). Програма їх використання та розвитку має умовну назву «замкова шпара»,
яка розкриває функціональне призначення цих засобів
розвідки (англійська абревіатура словосполучення КН –
«Кі хоул»). Супутник КН-11 (див. додаток 5) здійснює спостереження у напрямку руху Сонця всієї території країн
СНД з шириною смуги до 2100 км чотири рази за добу. При
цьому, система КН-11 може виконувати зйомку ділянок
(районів) проведення навчань військ та розміщення окремих об’єктів із роздільною здатністю у декілька десятків
сантиметрів з орбіти висотою 500 км.
Сучасніша модель серії «замкова шпара» – космічний
апарат КН-12 – була виведена на орбіту 8 серпня 1989 года у
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ході чергового польоту човна багаторазового застосування
«Спейс шаттл». Як і супутники попередніх модифікацій,
він призначений для розвідки стаціонарних і мобільних
об’єктів стратегічного та оперативно-тактичного призначення на території країн СНД з метою виявлення їх тактико-технічних характеристик і особливостей функціонування, а також для спостерігання за районами кризових
ситуацій та локальних війн. Одержана від ШСЗ інформація
використовується для створення цифрових карт місцевості, які складають основу польотних завдань систем стратегічних наступальних сил, зокрема крилатих ракет. Супутник здатний здійснювати широке маневрування у
космосі, наближатися до космічних об’єктів і фотографувати їх, знижуватися до 160 км та робити детальні зйомки
об’єктів, що задані програмою. При цьому автоматично
визначається освітленість фотографованої місцевості. Ці
дані через супутник-ретранслятор передаються на наземний пункт обробки. Фотознімки будь-якого об’єкту, що
одержані від супутника КН-12, через 2-3 години можуть
бути передані Президенту або міністру оборони США. За
оцінкою американських вчених, кожен супутник такого
типу оцінюється в 1,5-2 млрд. доларів, без врахування коштів для виведення його на орбіту та наземних систем
прийому та обробки інформації.
Війна в зоні Перської затоки (січень – березень 1991
року) була першим та самим значним конфліктом, де вирішальну роль у забезпечені бойової діяльності багатонаціональних сил зіграли космічні системи розвідки. Командувач Об’єднаного космічного комадування Збройних сил
США генерал ВПС Кутіна підкреслив, що ефективність дій
багатонаціональних сил зросла, а іракської армії зменшилась завдяки монополії союзників на космічні системи.
Уроки війни в Перській затоці дали імпульс для подальшого розвитку поглядів на застосування космічних
систем у воєнних цілях, а також для визначення перспек95  
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тивних напрямків розвитку космічної техніки та наземних засобів обробки супутникової інформації.
На основі аналізу досвіду бойового застосування космічних засобів у США розпочалося перепроектування ряду
перспективних систем, активізувалися роботи по впровадженню у війська засобів прийому, аналізу та відображення супутникової інформації, були прийняті єдині для
Збройних сил стандарти на передавання відеозображень.
В подальшому, у ході навчань демонструвалась можливість передавання через радіоканал на борт винищувача
космічних зображень району дій.
Вартість сучасного космічного апарату (КА) видової
розвідки складає від 500 млн. до 1,25 млрд. доларів. На думку американських фахівців, в результаті значної тривалості етапу розробки, апаратура цих супутників вже до початку експлуатації застаріває. Для більш швидкого
впровадження нових технологій передбачається застосування малогабаритних експериментальних КА з урахуванням результатів досліджень, які проводяться по цивільним космічним програмам.
В останній час розвивають концепції створення систем малогабаритних КА оптико-електронної, радіолокаційної та радіотехнічної розвідки, які можуть бути швидко
виготовлені та запущені за допомогою ракет-носіїв легкого класу у випадку виникнення кризових ситуацій. Такі
супутники зможуть проводити розвідку з меншою ефективністю (з гіршою роздільною здатністю), ніж сучасні КА,
але повинні забезпечити більш оперативне вирішення
розвідувальних задач в інтересах командування Збройних
сил на ТВД.
Можливості американської системи космічної видової
розвідки наприкінці 90-х років передбачається розширити
за рахунок запуску нових комерційних КА дистанційної
зйомки Землі з високою роздільною здатністю (1-3 м). Розробка їх пов’язана із прискореним розвитком міжнародно96
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го ринку космічних знімків, щорічний обсяг продажу яких
складає 400 млн. доларів (в майбутньому очікується стійке
зростання попиту на космічні відео– та фотознімки).
Після невдалого запуску ШСЗ «Лендсат-6» у 1993 році
положення США на цьому ринку, де активно конкурують
також Франція, Росія, Японія, Індія та країни ЄС, стало критичним. У цих умовах американська адміністрація надала
ліцензії трьом групам фірм на створення комерційних космічних апаратів дистанційної зйомки Землі на базі новітніх воєнних технологій, які дають право продажу детальних знімків іноземним державам (із додержанням
визначених обмежень).
Найбільш досконалий ШСЗ, що розробляється консорціумом «Спейс іміджинг» та створюється фірмами «Локхід», «Є-система» та «Бел аероспейс», може бути виведено
на орбіту в 1997 році. Очікується, що, крім високої роздільної здатності (близько 1 м), космічні знімки з нього будуть
мати якісні метричні характеристики, що дозволить визначати координати зображень на них цілей з високою
точністю. Приблизна вартість двох супутників та трьох
наземних станцій складає – 500 млн. доларів. Розрахункова тривалість функціонування КА на орбіті – 5 років. На
слуханнях в Конгресі було запропоновано прискорити розробку ШСЗ фірми «Локхід» з метою подальшої закупівлі
знімків для забезпечення потреб Збройних сил як засобу
скорочення витрат на видову розвідку.
Після війни у Перській затоці безперечно визнається,
що система видової розвідки є необхідним елементом інфраструктури держави, яка має сучасні збройні сили. Крім
США, Росії, Китаю, системами видової космічної розвідки у
1996 році будуть володіти Франція (проект «Геліос»). Можливість створення подібних систем розглядають також
країни-учасниці Західноєвропейського союзу, Японія, Республіка Корея, деякі арабські держави. Проте для більшості з них економічно більш доцільним є закупівля знімків
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тих районів сусідніх держав, які мають для них найбільший інтерес.
Незважаючи на скорочення засобів, які виділяються на
космічні системи видової розвідки воєнно-політичне керівництво США вважає, що удосконалення цих систем є
ефективним напрямком підвищення бойової могутності
збройних сил в умовах їх чисельного скорочення. Головні
тенденції розвитку розвідувальних ШСЗ закладені в розширенні можливостей бортової апаратури збору та попередньої обробки даних, що дозволить спростити наземну
апаратуру споживачів, а також в удосконаленні процесів
обробки, аналізу та розподілу розвідінформації з метою
підвищення оперативності її доведення до споживачів різних рівнів, навіть до командирів тактичної ланки, і в
масштабі часу, що забезпечує ефективне бойове застосування сил та засобів.
2.2.1.3. Радіолокаційна розвідка
В останній час за допомогою човна багаторазового застосування системи «Шаттл» на орбіту було виведено найновітніший розвідувальний ШСЗ «Лакрос», який забезпечує радіолокаційну зйомку місцевості у будь-який
проміжок часу незалежно від освітлення, у будь-яких метеорологічних умовах з роздільною здатністю до декількох
десятків сантиметрів. Маючи великі можливості з розвідки об’єктів, новий супутник виробляє первинні дані зі
швидкістю декілька міліардів біт за секунду. Для передачі
інформації на землю американцям знадобилось швидке
нарощування системи космічного зв’язку та ретрансляції
сигналів. Одержаний масив даних записується, а потім
сигнал кодується, ущільнюється та передається на наземну станцію за допомогою апаратури швидкодії. Супутник
забезпечено ядерним джерелом електроживлення. Це істотно збільшує строк служби та надійність роботи. На дум98
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ку відомих воєнних експертів, у разі непередбачених обставин це енергетичне устаткування може створити
загрозу радіаційного забруднення навколоземного простору та земної поверхні.
Система супутників типу «Імеюс» призначена для раннього виявлення пусків балістичних ракет наземного та
морського базування, і включає вісім ШСЗ, частина яких
постійно націлена інфрачервоними датчиками на територію колишнього Радянського Союзу. Резервна група супутників виведена на орбіти і знаходиться в постійній готовності до роботи. На супутниках також встановлені датчики,
що здатні засікати ядерні вибухи на землі, в атмосфері та
космосі.
Угрупування розвідувальних ШСЗ США нарощується
шляхом додаткового запуску удосконалених супутників
КН-12, «Лакросс», фотографічної розвідки «Семос», комбінованих фотографічною та радіотехнічною розвідками
«Ласп». Додатковими засобами збору інформації є човни
багаторазового застосування системи «Шаттл», які використовуються для розвідувальної діяльності: фотографують полігони, райони навчань та бойової підготовки
військ, військові об’єкти та підприємства оборонної промисловості, підслуховують радіопередачі та перехоплюють радіосигнали військових систем. Як відмічає журнал
«Science», останні три польоти космічних човнів («Атлантіс», «Діскавері») були використані для виводу на орбіту додаткових компонентів американської мережі розвідки із
космосу. Очевидно, що мова не йде про національні засоби
контролю: тільки три нових ШСЗ розвідки здатні добувати
великий обсяг інформації військового та військово-економічного характеру. Як стверджують воєнні експерти, сукупність використання розвідувальних зведень, одержаних від супутників, «відкриває нову еру в історії
американської розвідки, дозволить їй з великою точністю
визначати цілі ураження та забезпечити ведення бойових
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дій у найвіддаленіших районах Земної кулі». Це істинне
призначення так названої системи засобів національного
контролю за додержанням договору країнами СНД.
2.2.2. Наземні засоби технічної розвідки
Об’єктами особливої уваги західних спецслужб в останній час є військові містечка, лінії урядового та воєнного
зв’язку, радіотехнічні засоби та різні полігони. На ці цілі і
направлено науковий, технічний та інтелектуальний потенціал провідних країн Заходу, організовані, підготовлені
та проводяться розвідувальні операції. Для добування розвідданих використовуються засоби РРТР, автоматизовані
стаціонарні та мобільні пристрої технічної розвідки, засоби комп’ютерної розвідки.
Десятки тисяч співробітників Агентства національної
безпеки США аналізують та узагальнюють дані, одержані
розвідувальними постами. Вони підслуховують урядові та
військові переговори по лініях радіозв’язку; перехоплюють і дешифрують урядові та військові шифротелеграми;
аналізують структуру сигналів та систем радіоелектронного управління зброєю, з тим щоб у нагальний момент зашкодити його застосуванню; засікають роботу систем радіолокаційного спостереження за повітряним та космічним
простором; стежать за польотами військових літаків.
Складності зараз виникають не із-за нестачі інформації, а
через її надмірність та дефіцит аналітиків, здатних оброблювати увесь обсяг інформації, що надходить. Такі потужні станції системи «Бім’юс» у Тулі (Гренландія) або у Файлінг-Дейлзмурі (Великобританія), які були побудовані
американцями, засікають та відслідковують пуски ракет
на території СНД. Особливо потужні радари розгорнуті
американцями у Діярбакирі (Туреччина) та у Вьорде (Норвегія). Ці пости оснащені сучасними радіолокаційними
станціями із фазованими антенними решітками, які ство100
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рюють біля позицій небезпечні для усього живого електромагнітні поля. Головне призначення таких потужніх радарів – вивчення сигнатур міжконтинентальних балістичних
ракет.
Розгорнуто новий тихоокеанський рубіж виявлення,
до складу якого входять три радіолокаційні пости для спостереження за пусками ракет-носіїв та виведенням ШСЗ
на орбіти країнами СНД. Обладнанні на атолі Кваджєлейн,
о.Сайнам, о.Оаху пости можуть виявляти ШСЗ на перших
стадіях польоту і видавати цілевказівки американським
протисупутниковим комплексам системи СОІ.
Також, ще одним з напрямків роботи є встановлення
портативних (переносних) технічних засобів розвідки
американського виробництва. За останні роки було виявлено декілька типів таких засобів, що встановлювались в
районах дислокації військових частин, військових та воєнно-промислових об’єктів.
Пристрій типу «Кріт» розроблено спеціальними службами для підслухування підземних, підводних ліній зв’язку. В цьому пристрої використовується принцип електромагнітної індукції. За допомогою спеціального датчика,
що охоплює кабель, записується на плівку широкополосного магнітофону інформація, що передається по кабелю.
Після повного запису касета замінюється. З метою забезпечення безпеки встановлення та зняття касет пристрій
«Кріт» має сигнальну радіостанцію. Агент, що проїздить
чи проходить в районі встановленого пристрою, робить
тому запит кодованим сигналом «чи все у нормі?». Якщо
датчик не займано, то агент одержує стверджуючий сигнал. В цьому випадку, при сприятливих умовах, замінюється касета у магнітофоні і запис продовжується. Апарат
може здійснювати накопичення інформації з 60 телефонних каналів. Строк запису на магнітофон складає приблизно 115 годин.
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Біля однієї з частин війск ППО було знято пристрій радіотехнічної розвідки «Електрон», закамуфльований під
пень на галявині лісу. Пристрій, який створено по технології великих інтегральних схем, працює автоматично по
програмі або по командах, що передаються по радіоканалу
управління з космосу, з літака чи автомашини. Одержана
та накопичена в пам’яті інформація ретранслюється у розвідцентр через ШСЗ або літаки та автомобілі, що знаходяться в межах прямої видимості. Вага наземного апарату близько 5 кг. Джерело електроживлення – сонячна батарея.
Для розвідки параметрів оптико-електронних систем
управління та лазерних прицілів, що використовуються у
ВПС, застосовують автоматичний пристрій для розвідки,
який камуфлюється, наприклад, як суха гілляка дерева біля
аеродрому. За допомогою спеціального датчика він фіксує
параметри лазерних прицілів та систем управління ракетами. Дані про об’єкт спостереження у вигляді цифрових електросигналів записуються в блоці пам’яті пристрою і також,
як на «Електроні», передаються по команді від супутника,
літака чи проїжджаючого поблизу автомобіля.
З метою визначення місць дислокації частин, що мають на озброєнні ядерні боєприпаси, а також районів їх
складування, розвідка застосовує спеціальний «контейнер», що являє собою складний розвідувальний комплекс,
в якому змонтовані спеціальні детектори (датчики) гама–
та нейтронного випромінювання з дозиметрами сумарної дози випромінювання. В контейнері встановлені фотопристрої, курсопрокладик, дві ЕОМ з магнітофонами,
система автономної реєстрації, обробки, зберігання та виводу інформації по оптичному каналу, а також блок електроживлення. Під час проїзду по території залізничним
чи автомобільним транспортом прилади «контейнера»
реєструють інтенсивність, спектральний склад та сумарну дозу гама та нейтронного випромінювання, пройдену
відстань за маршрутом переміщення, географічні коорди102
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нати, атмосферний тиск, зміни рівнів освітленості та здійснюють фотозйомку об’єктів (місцевості). Дані записуються в електронну пам’ять ЕОМ.
Спецслужби США для добуванння розвідувальних даних широко застосовують спеціальні мініатюрні підслуховуючі пристрої. Одні можуть бути вмонтовані у будівельні
конструкції будинків і споруд, інші – у предмети канцелярського та армійського вжитку, що постійно носяться офіцерами. За допомогою цих «сувенірів» розмова людини передається на відстань до кілометру. Тривалість їх роботи
визначається можливостями електроживлення. Наприклад, така «авторучка», яку можуть подарувати офіцеру,
може передавати його розмови з іншими людьми на відстань близько 200-300 м декілька діб. Або може застосовуватися радіозакладка типу «розетка», що монтується у звичайну розетку електроживлення настільної лампи. Її
мікрофон і радіопередавач одержує електроживлення від
освітлювальної мережі. Усі розмови сидячого за столом та
присутніх в кімнаті сприймаються мікрофоном і передаються радіопередавачем на відстань більше кілометра.
Сигнали від «авторучки» чи «розетки» приймаються на
портативний транзистор із вмонтованим у нього мініатюрним магнітофоном. Такий приймач автоматично приймає сигнали і записує підслухані розмови.
Застосовуються різні шляхи встановлення мініатюрного закамуфльованого підслуховуючого пристрою. Наприклад, підслуховуюча закладка у вигляді маленького
бруска прикріплюється під кришкою столу чи до настільної лампи. З її допомогою розмови, що ведуться поблизу,
передаються на декілька сотень метрів. Варіантів виготовлення, маскування та камуфляжу таких закладок безліч.
В умовах управління військами та зброєю з широким
застосуванням ЕОМ, фахівці ЦРУ та РУМО США не обійшли
увагою й вирішення питань з організації та ведення
комп’ютерної розвідки. Враховуючи деякі проблеми у роз103  
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витку засобів автоматизації та обсягів закупівлі ЕОМ у західних країнах, спецслужби знайшли можливість налагодити розвідку та диверсії проти країн СНД, використовуючи
свої таємні методи. Наприклад, на упаковці комп’ютерів
встановлюють радіосигнальні маяки. За допомогою цих
сигналів від передавачів спецслужби прослідкують, куди
конкретно буде доставлено і де буде використовуватись
даний комп’ютер чи ЕОМ. Та цим спецслужби не обмежуються. При детальному вивчені таких ЕОМ було виявлено,
що в деяких з них вмонтовані електронні «пристрої», що
не мають відношення до апаратури, а мають інші призначення. Перші розраховані на зйомку та передачу по радіо
інформації, що оброблюється на ЕОМ, для подальшого його
запису та аналізу за допомогою портативних розвідувальних засобів. Другі – через визначений час роботи руйнують програму та всю інформацію, яка закладена у пам’ять
машини. Треті – взагалі виводять комп’ютер чи ЕОМ з робочого стану. Впровадженням таких «пристроїв» у мережі
ЕОМ країн СНД займається спеціальна організація спецслужб США.
2.2.3. Технічні засоби морської розвідки
У прибережних районах країн СНД активну розвідувальну діяльність ведуть ВМС країн НАТО. Для цього у
США є 19 спеціальних кораблів. Крім того, для збору розвідувальної інформації використовується понад 100 надводних кораблів та підводних човнів, понад 25 берегових станцій гідроакустичної розвідки. Її основу складає
система «Сосус» з розвідувальною мережею датчиків –
гідрофонів, які вивчають «шумові портрети» усіх кораблів, суден, підводних човнів, що проходять у районі їх
встановлення. Серед кораблів розвідки особливо виділяється за своїми можливостями «Обзервейшн Айленд».
Його оснащено потужною радіолокаційною станцією
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«Кобра Джуді». Цей корабель постійно слідкує запусками
балістичних ракет (МБР и БРПЧ) країн СНД, вивчає сигнатури їх бойових блоків.
За останні роки було виявлено декілька різних типів
морських технічних засобів розвідки.
Пристрій зйому інформації з підводної броньованої кабельної лінії зв’язку «Камбала» – достатньо наукоємкий
електронний пристрій з ядерним плутонієвим джерелом
електроживлення, яке розраховано на десятиріччя роботи,
являє собою сталеву трубу довжиною більше 5 м і діаметром близько 1200 мм. У пристрої змонтовано (майже сім
тон) електронне обладнання для посилення, прийому, демодуляції знятих з кабелю сигналів та 60 магнітофонів для
запису переговорів. Магнітофон розрахований на 150 годин роботи. До моменту закінчення плівки, підводний
«плавець» знаходить пристрій підслухування по гідроакустичному маяку, знімає з кабелю індукційний датчик-захоплення та антенний підсилювач сигналів, заводить пристрій у спеціально обладнаний підводний човен. В ньому
«плавець» виконує заміну магнітофонів та встановлює
пристрій на лінію зв’язку для подальшої роботи.
Потік первинної інформації від засобів та постів перехоплення електромагнітного випромінювання йде в
Агентство національної безпеки. За допомогою ЕОМ з банків даних виділяються найбільш важливі повідомлення.
Одержана інформація (з урахуванням непрямих ознак) використовується для концентрації зусиль розвідки з метою
збору відомостей про конкретні зразки озброєння.
Два приклади наочно ілюструють методи роботи спеціальних служб збору інформації на воєнно-морські сили.
1. У процесі телефоних переговорів двох підприємств
оборонної промисловості спецслужбами іноземної розвідки були виявлені строки виходу бойових кораблів на проведення випробувань. Це дало можливість заздалегідь зосередити у передбаченому районі велику кількість сил та
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засобів технічної розвідки, з підводними човнами та розвідувальними літаками воєнно-морських сил «Оріон»
включно. В акваторії випробувань встановлювались розвідувальні гідроакустичні буї.
2. У ході проведення в липні 1989 року на крейсері «Слава» Чорноморського флоту радянсько-американського експерименту з дистанційного контролю за ядерною зброєю
морського базування, за оцінками радянських спеціалістів, американці намагалися одержати значно більший обсяг інформації, ніж передбачалося програмою. У поведінці
окремих представників, що приймали участь в роботі,
проглядалася видима розвідувальна направленість дій,
яка засвідчувала про намагання одержати відомості про
радянське озброєння, яке не було обумовлено у договорі.
2.2.4. Повітряна розвідка
Збір розвідувальної інформації з повітря вважається
традиційним й здійснюється угрупуванням, що включає
до 72 стратегічних розвідувальних літаків типу RS-135, U-2
і TR-1. Значно доповнюють систему повітряної розвідки літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) та
управління авіацією Е-3А АВАКС НАТО, що базуються на
авіабазах та аеродромах країн Північноатлантичного союзу поблизу кордонів країн СНД.
В Європейській зоні літаки здійснюють в середньому
більше 150 літако-вильотів за місяць. Крім фоторозвідки
прикордонних територій уздовж маршруту польотів, вони
ведуть інтенсивне перехоплення усіх радіоелектронних
випромінювань на глибині 450-600 км та повітряних цілей
до 850-1000 км. Зони розвідки та райони баражування літаків міняються і проходять в 20-50 км від кордонів країн
СНД. Тривалість польоту групи у складі 2-3 розвідувальних
літаків складає 6-8 годин без дозаправки. Найбільш ретельно вивчається система ППО [32].
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2.2.5. Промислова розвідка
Промислова розвідка веде свою історію з початку зародження торговельно-грошових відносин. Дуже ефективно
використовували комерційну розвідку італійські міста-держави в XI сторіччі. У XIV сторіччі цією діяльністю на
професійному рівні займалися флорентійські купці-банкіри. Англійці першими розповсюдили діяльність своїх державних спецслужб у сферу економіки.
В XX сторіччі Японія, використовуючи промислову розвідку, здобула першість у цілому ряді галузей промисловості. Ідеологія відношення Японії до промислової розвідки висловлена у словах Коносуке Мацусіта: «Ви на Заході
робите два смертні гріхи – шукаєте те, що вже знайдено, та
купуєте те, що можна взяти безкоштовно» [33].
У 1990 році директор Агентства Національної Безпеки
(АНБ) США В. Студеман заявив, що у найближчому майбутньому слід змінити напрямок діяльності, зробив пріоритетом не воєнну, а промислову розвідку. При цьому, «під
ковпаком» у АНБ опиняться багато країн-союзниць США,
не говорячи вже про країни колишнього СРСР, банки, торговельні та промислові компанії яких виходять на світовий ринок і стають конкурентами американцям.
Мова йде про цілеспрямоване електронне слідкування
за конкретними банками та компаніями, що мають найбільші перспективи розвитку, з метою добування даних
про їх нові товари, технології, підготовку фінансових та
торговельних операцій. Одним із способів одержання такої інформації є контроль каналів обміну інформацією.
Незалежність держави набагато у чому залежить від
незалежності та надійності її інформаційних баз та каналів. Їх контроль ставить державу, його банки та компанії в
залежність від того, хто контролює та знає всі їх кроки наперед. Одним із способів контролю інформаційних каналів є електронні та програмні «закладки».
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«Електронні закладки» («жучки» і т. і.) вже давно застосовуються спецслужбами у промисловій розвідці. За допомогою цих «жучків» можна перехоплювати не тільки акустичну, а також спеціальну електронну інформацію.
Випадки впровадження електронних «закладок» вже
не такі поодинокі у світовій практиці, і в розвинутих країнах до цього питання підходять дуже серйозно.
Як більш дешевий, але менш ефективний спосіб одержання інформації з комп’ютерів, використовують зняття з
нього електромагнітного випромінювання. Окремі види
навіть побутової телевізійної техніки дозволяють одержувати «картинку» з дисплея комп’ютера на своїх екранах.
Однак, це можливо тільки із звичайним, незахищеним від
випромінювання комп’ютером.
Фірми, які надають послуги для «зняття» інформації,
з’явилися у Києві, Москві і успіхи їх діяльності обумовлені
тим, що в країнах СНД або зовсім не захищаються, або захищаються непрофесійно.
Іншим ефективним способом ведення промислової
розвідки є проникнення у комп’ютерні мережі та електронні бази даних банків, фірм та т. і. В розвинутих країнах
втрати від подібних акцій складають декілька десятків
млрд. доларів.
Якщо таке проникнення планується заздалегідь, тоді
для полегшення праці «зламнику», в програму, яку одержує клієнт, розробник вносить «програмну закладку», яка
дозволить легко увійти в комп’ютерну систему замовника.
«Програмні закладки» пов’язані з потенційною можливістю впровадження у програмне забезпечення складних
систем (в першу чергу воєнного та фінансового призначення) навмисних дефектів, які служать для ціленаправленого прихованого впливу на технічну чи інформаційну систему, у складі якої використовується комп’ютер. У зв’язку
з цим, у воєнній області з’явився новий термін – «інформаційна зброя».
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Існує безліч прикладів впровадження «програмних закладок» в інформаційні системи різних комерційних і фінансових структур. Ефективність дії тільки однієї подібної
закладки може бути такою, що призведе до повного розорення власника інформаційної системи як за рахунок
втрати конфіденційної інформації, так і за рахунок прямого несанкціонованого впливу розробника на саму систему.
Особливо широко подібні впливи застосовуються в країнах із сильно розвинутими комп’ютерними мережами,
коли розробник може продовжувати впливати на роботу
своєї програми «дистанційно», зв’язуючись з нею через мережу. Однак, і в наших умовах вже з’являються повідомлення про подібні випадки.
Сьогодні, «програмні закладки» використовуються не
тільки на державному рівні, але й на рівні розробника та
замовника звичайної програмної системи.
Експерти багатьох країн, аналізуючи ймовірні наслідки
застосування «програмних закладок», виявили, що одним з
них може бути блокування можливості бойового застосування систем зброї визначеного класу або інформаційних
систем.
В іноземній пресі, як ілюстрація такої ситуації, приводиться воєнний конфлікт у Перській затоці. Система ППО
Іраку опинилась заблокованою з невідомої причини під
час проведення операції «Буря в пустелі». В результаті,
іракська сторона не змогла протидіяти нанесенню бомбових ударів по її території. Більшість іноземних спеціалістів
висловлюють припущення, що закуплені Іраком у Франції
ЕОМ, які входять у комплекс технічних засобів системи
ППО, мали спеціальні «електронні закладки», які зблокували роботу обчислювальної системи [33].
2.2.6. Застосування інформаційної зброї
В останній час, деякі наукові та воєнні видання країн
НАТО широко висвітлюють проблеми й преспективи ство109  
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рення та застосування інформаційної зброї. Це зброя XXI
сторіччя, яка здатна замінити сучасні засоби масового ураження.
Значні досягнення останнього десятиріччя в області
комп’ютерних, інформаційних і телекомунікаційних технологій зробили світ уразливим перед новою зброєю, можливо більш небезпечною, ніж ядерна. Стає зрозумілим, що
інформаційна війна – цілком відчутний інструмент досягнення перемоги у воєнному чи політичному конфліктах. В
сучасних умовах інформаційна зброя стає важливою часткою воєнного та воєнно-політичного потенціалів США та
їх союзників.
США послідовно і активно готуються до ведення інформаційної війни. В усіх збройних конфліктах, в яких брали
участь США («Буря в пустелі», операція на Гаїті та інші),
були застосовані різні види інформаційної зброї.
На цей час посади офіцерів, які займаються заходами
інформаційної війни (Infowar officers), введені в армії, на
флоті та у воєнно-повітряних силах США. У червні 1995
року Національний університет оборони у Вашингтоні
здійснив випуск першої групи фахівців в області інформаційної війни. Вони навчені усьому, починаючи із захисту
комп’ютерів від вірусних атак і закінчуючи управлінням
військами із застосуванням віртуальних моделей бойових
дій. Згодом, у Воєнно-морському коледжі в місті Н’юпорті
була завершена ігрова обробка планів ведення інформаційних війн. А наприкінці 1995 року Міністерство оборони
США узагальнило результати більш ніж десяти таємних
ігор по веденню інформаційних війн, що були проведені за
останні два роки, з метою удосконалення тактики.
Агентство національної безпеки спільно з розвідувальними підрозділами армії, флоту та ВПС розробляє заходи несподіваного зараження програмного забезпечення комп’ютерів противника, у тому числі через своїх
агентів.
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За повідомленням журналу «Time» (21 серпня 1995
року), ЦРУ вже розробило глибоко засекречену програму,
за якою усі чіпи, що можуть бути використанні при створенні озброєння та воєнної техніки інших держав, повинні мати логічні бомби та віруси, які легко спрацюють у необхідний момент. Ця методологія одержала назву «чіпінга»
(«chiping»). За іншою програмою ЦРУ розроблює способи
впливу на програмістів, які працюють у фірмах, що обслуговують воєнні замовлення, щоб залучати їх до участі у
програмах по впровадженню вірусів у програмне забезпечення [34].
3. АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ,
СКЛАДУ ТА ОСНАЩЕННЯ ВОЄННОЇ РОЗВІДКИ
ІНДУСТРІАЛЬНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ
3.1. Організація розвідувальної діяльності в НАТО
3.1.1. Для координації розвідувальної діяльності, а також обміну розвідувальними даними між розвідками країн НАТО створено Європейський координаційний комітет,
який підпорядкований постійній групі воєнного комітету
НАТО, що знаходиться у Вашингтоні. Вищим органом стратегічної розвідки західних держав у Європі є Розвідувальне управління штабу Верховного Головокомандувача ОЗС
у Європі (Брюссель). Розвідувальні функції виконують також й інші органи при секретаріаті НАТО.
3.1.2. Сили та засоби радіоелектронної розвідки та РЕБ у
мирний час командуванням та штабам ОЗС НАТО не підпорядковані. Розвідка в інтересах НАТО ведеться органами національних формувань збройних сил країн-учасниць союзу.
В період загрози, з оголошенням тривоги, в оперативне
підпорядкування командуванням та штабам ОЗС НАТО пе111  
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редається частина оперативно-тактичних сил розвідки та
РЕБ наземного і повітряного базування країн-учасниць
НАТО. Стратегічні сили та засоби РЕБ залишаються в національному підпорядкуванні.
Однак, у НАТО є ряд об’єднаних органів, які організують розвідку та РЕБ у рамках блоку на багатосторонній основі. Розвідка та РЕБ організуються як у масштабі союзу (з
питань діяльності вищих органів управління, вироблення
концепцій і поглядів на принципи та способи застосування сил і засобів розвідки та РЕБ, їх розвиток, фінансування
програм і т. і.), так і безпосередньо у військах (заходи та дії
штабів, військ та сил НАТО зверху до низу, діяльність з’єднань і частин розвідки та РЕБ, які наданні в оперативне
підпорядкування НАТО, з організації та ведення розвідки
та РЕБ).
3.1.3. Воєнний комітет НАТО, спираючись на ряд комітетів та груп Ради НАТО, Консультативну раду НАТО з
озброєння, Управління Міжнародного об’єднаного штабу,
вирішує питання вироблення єдиної політики в області
розвідки, фінансування, розробки, виробництва та прийняття на озброєння засобів розвідки, визначає перспективи розвитку органів та сил розвідки, розроблює та впроваджує загальні принципи та взаємодію в рамках блоку.
Він відповідає за підготовку доповідей з воєнно-політичної
обстановки, про стан та перспективи збройних сил ймовірного противника, підготовку кадрів розвідки, а також
за розробку пропозицій з досягнення воєнної переваги
(див. додатки 6, 7).
3.1.4. Вищим коаліційним органом розвідки НАТО є
відповідно Розвідувальне та Оперативне управління Міжнародного об’єднаного штабу. До їх складу входять представники органів розвідки Верховного головного командування ОЗС НАТО в Європі та на Атлантиці, Головного
командування ОЗС НАТО в зоні протоки Ла-Манш та національних збройних сил союзу. Така структура забезпечує
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оперативне вирішення питань взаємодії та розподілу зусиль по забезпеченню спільних операцій. При оцінці противника і можливого характеру його дій Розвідувальне та
Оперативне управління Міжнародного об’єднаного штабу
взаємодіють з комітетами НАТО з питань РЕБ, систем зв’язку та автоматизованих інформаційних систем.
3.1.5. На Комітет з питань РЕБ покладені задачі координації зусиль країн НАТО в області створення, удосконалення сил та засобів РЕБ та РТР, розробки загальних принципів бойового застосу вання сил та засобів РЕБ у масштабах
НАТО, визначення об’єму та строків закупівлі засобів РЕБ
для союзу та національних збройних сил.
3.1.6. Комітет систем зв’язку та автоматизованих інформаційних систем займається розробкою єдиної програми країн НАТО в області створення та застосування систем
зв’язку та автоматизованої обробки даних в інтересах
об’єднаних командувань та військ блоку, а також координує зусилля об’єднаних та національних органів блоку з
організації застосування цих систем.
3.1.7. Постійна група з питань РЕБ при консультативній раді НАТО з озброєння, куди входять представники видів збройних сил країн-учасниць НАТО, розробляє рекомендації по програмі створення засобів радіоелектронної
розвідки та РЕБ, робить оцінку можливостей країн-учасниць НАТО з розробки, виробництва, випробування та
прийняття на озброєння цих засобів.
3.1.8. Питаннями розвідки та РЕБ у деякій мірі займаються також агентства по забезпеченню безпеки систем
зв’язку та АСУ, військової стандартизації; Комітет НАТО з
ППО; постійно діючі робочі групи по вивченню повітряно-космічного простору, з розробки командно-інформаційних систем.
3.1.9. Розвідувальні та оперативні управління (відділи)
усіх командних інстанцій об’єднань та з’єднань ОЗС НАТО
формують при Центрі управління бойовими діями такі
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секції: розподілу і керівництва збором розвідувальної інформації, обробки даних усіх видів розвідки, аналізу даних
контррозвідки, РЕБ, забезпечення оперативної безпеки,
метеорозвідки, розвідки місцевості та дешифрування даних видової розвідки.
3.1.10. Питання організації спеціальної розвідки в
НАТО покладені на відділи спеціальних проектів, які входять до складу управлінь перспективного планування
штабів ОЗС НАТО. Вони взаємодіють з розвідувальними
управліннями (відділами) штабів об’єднань та з’єднань.
3.2. Система розвідки Великобританії
3.2.1. Загальні відомості
про систему розвідки Великобританії
3.2.1.1. Великобританія спирається на високорозвинену систему спецслужб, структура, масштаби та результати
діяльності яких більш приховані від громадськості ніж в
інших західних країнах. Основу системи складають чотири служби: зовнішньополітична розвідка (МІ-6), воєнна
розвідка (РШМО, ССП), стратегічна радіо– та радіотехнічна
розвідка (ШКУЗ), а також контррозвідка (МІ-5). Вони діють
у тісному взаємозв’язку з розгалуженою мережею інших
організацій – державних та приватних, воєнних та цивільних, що створює складний механізм для проведення спеціальних операцій (див. додаток 8).
3.2.1.2. Воєнна розвідка (Defense Intelligence) почала відігравати у Великобританії важливу роль у воєнній політиці пізніше, ніж в інших провідних країнах світу. Це зумовлено морським положенням країни та історичною
орієнтацією її воєнного будівництва переважно на розвиток флоту, бо сухопутні війська здебільшого були призначені для невеликих операцій у колоніальних країнах. Тому
великий інтерес до розвідінформації почав зростати у Ве114
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ликобританії лише на межі XIX і XX сторіч разом із усвідомленням зміни характеру збройної боротьби, яка визначила пріоритет сухопутних військ, а також важливість
оцінки воєнно-технічних, оперативних і мобілізаційних
можливостей противника.
Внаслідок чого, в 1871 році при штабі сухопутних
військ на базі відділу топографії і статистики, який з 1851
року частково займався збором довідкової інформації з інших країн, був створений спеціальний відділ воєнної розвідки. Аналогічно, відділ розвідки було сформовано у 1887
році і при Адміралтействі на базі підрозділу – «комітету
іноземних розвідок» (за штатом – 10 чоловік), які раніше
частково займалися подібними питання.
3.2.2. Розвідувальний штаб Міністерства оборони
3.2.2.1. Воєнна розвідка – одна з головних державних
структур країни. Вона виступає як головний інформатор
та експерт уряду в області аналізу та узагальнення оцінок
воєнних можливостей потенційних противників.
3.2.2.2. Розвідувальний штаб Міністерства оборони
(РШМО) (Defense Intelligence Staff – DIS), створений у 1965
році шляхом злиття розвідувальних управлінь штабів сухопутних військ, ВВС, ВМС та Об’єднаного розвідувального
бюро, що займалося економічним та науково-технічним
аналізом іноземних країн.
3.2.2.3. В мирний час спектр головних оперативних задач РШМО вужче, ніж, наприклад, у Розвідувальному
управлінні Міністерства оборони США. Так, до складу воєнної розвідки не входить Служба стратегічної радіо– та
радіотехнічної розвідки. Офіційно обмежуючись у мирний
час невеликим штатом кадрових співробітників (близько
700 чоловік), РШМО забезпечує виконання своїх задач у
значній мірі на основі комплексного аналізу різнобічної
інформації інших розвідувальних установ як своєї країни,
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так і партнерів по НАТО. Проте значний обсяг розвідувальних даних надходить у РШМО і від власних добуваючих
органів. У мирний час головними з них є апарати воєнних
аташе та підрозділи оперативної розвідки.
Таким чином, воєнна розвідка займається переважно
аналітичною роботою – обробкою та аналізом розвідінформації.
3.2.2.4. Проте, потенціал служби воєнної розвідки підтримується на рівні, що дозволяє під час підготовки та ведення війни істотно розширити її функції, організаційну
структуру, масштаби зовнішньої та внутрішньої діяльності.
3.2.3. Сили спеціального призначення
3.2.3.1. Сили спеціального призначення (ССП) потрібні
для проведення розвідувально-диверсійних операцій у
стратегічній, оперативній і тактичній глибині противника. Їх основу складає «Спеціальна авіаційна служба»
(Special Air Service – SAS), потенціал котрої формує три полки спецпризначення (чисельністю до 700 чоловік кожний),
три окремі роти спецрадіозв’зку (70 чоловік кожний), а також частини забезпечення (батальйон армійської авіації
та інші). Такі бойові можливості дозволяють службі, використовуючи різні форми та методи закидання в тил противника, розгорнути в районах оперативного призначення близько 150 розвідувально-диверсійних груп (8-12
чоловік у кожній).
3.2.3.2. До ССП відноситься і рота спеціального призначення ВМС. Вона може розгорнути більш 70 розвідувально-диверсійних груп (по 4 бойових плавця у кожній), для
доставки котрих використовують підводні човни, катери
та інші транспортно-висаджувальні засоби.
3.2.3.3. Професійна та мовна підготовка особового складу ССП, а також технічна оснащеність підрозділів передба116
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чає можливість їх застосування у передвоєнний та повоєнний час у широкому діапазоні країн і кліматичних зонах.
Про це, зокрема, свідчить висока ефективність дій підрозділів та частин ССП у Північній Ірландії (проти озброєних підпільних загонів місцевої опозиції), на Фолклендських (Мальвінських) островах, у зоні Перської затоки.
3.2.4. Стратегічна радіо- та радіотехнічна розвідка
3.2.4.1. Стратегічна радіо– та радіотехнічна розвідка,
центральним органом якої є Штаб-квартира урядового
зв’язку (ШКУЗ) (Goverment Communication Headquarter –
GCHQ) в м. Челтенхем, була створена під час другої світової
війни (1942 рік) на базі урядової школи кодів і шифрів (м.
Блетчлі). До головних задач ШКУЗ відносяться: радіоелектронна розвідка зовнішніх та внутрішніх об’єктів, розробка шифрів і кодів, а також методів радіоелектронної безпеки урядових ліній та засобів зв’язку.
3.2.4.2. Річний бюджет ШКУЗ оцінюється в більш ніж
500 млн. фунтів стерлінгів, а штат співробітників складає
близько 16 тисяч чоловік. Більше 3 тисяч з них – кадрові
військовослужбовці частин зв’язку сухопутних військ,
ВПС і ВМС, які були передані з 1963 року в оперативне підпорядкування ШКУЗ.
3.2.4.3. Служба продовжує залишатися одним із базових елементів глобальної системи радіоелектронної розвідки, що створена в 1946 році, згідно з таємним договором
між Великобританією та США спільно з Канадою, Австралією та Новою Зеландією. На долю Великобританії припадає
радіоелектронний контроль території всієї Європи (далі на
Схід – зона відповідальності АНБ США), а також території
Китаю, країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Африки.
3.2.4.4. Британський комплекс радіоелектронного спостереження за даними зонами спирається на потужні
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комп’ютеризовані центри прослухування та обробки інформації у Великобританії (м. Морвенстоу), Гонг Конзі (м.
Чун Хом Кок), на островах Кіпр та Вознесіння. Кожен із цих
центрів має розгалужену мережу засобів радіоелектронної
розвідки наземного, повітряного та космічного базування.
Так, до провідних розвідувальних сил повітряного базування в ШКУЗ відносяться: 51-а ескадрилья ВПС, літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління.
ШКУЗ відповідає за перехоплення радіо-, телексних, телетайпних та інших повідомлень, що передаються іншими державами; перехоплення та дешифрування передач з
їх ШСЗ, прийом та обробку інформації від власних супутників.
Технічні можливості системи дозволяють їй у режимі
далекого перехоплення здійснювати «тралювання» великої кількості каналів різних засобів міжнародного і внутрішнього зв’язку розвідувальних країн, автоматично
фільтруючи та записуючи таку інформацію, яка може бути
корисною за змістом, джерелом чи адресатом. У даній області ШКУЗ має достатньо широкий спектр воєнного, дипломатичного, економічного, науково-технічного та внутрішньополітичного характеру. Вона виступає в ролі
інформатора та експерта різних державних установ (міністерств оборони, внутрішніх справ та інших), а також
значних приватних фірм.
3.2.4.5. ШКУЗ ефективно взаємодіє з Агенством національної безпеки (АНБ) США. Це обумовлено: постійною координацією їх операцій та обміном розвідданих; регулярним таємним навчанням спеціальних груп із ШКУЗ у
центрі АНБ (поблизу м. Сан-Франціско); розміщенням на
британській території (м. Менуїт-Хіл, у графстві Корнуол)
спільної бази АНБ-ШКУЗ, яка має суперкомплекс з 15 ЕОМ
типу VAX та за штатом більш 1200 співробітників, з яких
третина – англійці.
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ШКУЗ та АНБ разом діють і в нарощуванні технічних
можливостей сучасної програми «Ешелон» з автоматизованого прослухування внутрішніх та зовнішніх телефонних розмов британських абонентів.
Крім різнобічної участі у цих та інших спільних проектах Великобританія самостійно розширює свою космічну
радіоелектронну розвідку країн СНД на базі супутникової
системи «Цитрон». Водночас, удосконалюється підсистема
радіо– та радіотехнічної розвідки, яка була спрямована на
країни Східної Європи. Багато з її центрів та пунктів переорієнтовано на об’єкти Німеччини, а також на сфери економічних відносин у «дружніх» країнах ЄЕС, що є новим елементом в діяльності британської розвідки в сучасних
умовах [35].
3.2.4.6. На цей час система стратегічної радіо– та радіотехнічної розвідки знаходиться на етапі переходу до масштабів, які відповідатимуть вимогам XXI сторіччя. В значній
мірі, це здійснюється в рамках трансатлантичного проекту P-415, яким керують США. Він передбачає інтенсивний
технічний і просторовий розвиток всієї глобальної системи радіоелектронного спостереження (розширення у Великобританії опорних центрів у містах Морвенстоу і Менуїт-Хіл, та створення ще одного центру для обробки
інформації та контролю за діями новітньої супутникової
системи «Магнум»).
3.3. Воєнна розвідка Франції
3.3.1. Структура воєнної розвідки Франції
3.3.1.1. На сьогодні Франція володіє національною системою воєнної розвідки, що включає наземний, аерокосмічний та морський компоненти (див. додаток 9).
3.3.1.2. Вирішення розвідувальних задач покладено на
декілька органів різного установчого підпорядкування:
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Головне управління зовнішньої безпеки МО (DGSE);
Центр обробки даних воєнної розвідки штабу Збройних сил;
Головне управління воєнної безпеки МО;
Апарат генерального уповноваженого міністра оборони з озброєння;
Група стратегічних досліджень штабу Збройних сил;
Національний центр космічних досліджень.
3.3.1.3. Координацію діяльності розвідувальних служб
різних міністерств забезпечує координаційно-розвідувальний комітет, що підпорядкований прем’єр-міністру.
Органи розвідки Франції дозволяють одержувати інфомацію про внутрішню та зовнішню політику, стан економіки
та збройні сили інших держав. Організаційно сили воєнної розвідки розподілені між видами Збройних сил та підпорядковані розвідувальним бюро оперативних управлінь штабів видів Збройних сил, які, в свою чергу,
підпорядковані розвідувальному управлінню штабу
Збройних сил.
3.3.2. Радіоелектронна розвідка сухопутних військ
3.3.2.1. Керівництво силами та засобами радіоелектронної розвідки та РЕБ покладена на розвідувальне бюро
оперативного управління штабу сухопутних військ, якому
підпорядковані два полки РЕБ 1-ї армії та дві роти РЕБ армійських корпусів. Полк РЕБ має на озброєнні близько 250
різних технічних засобів, включаючи засоби Р та РТР і радіоелектронного придушення, які дозволяють вести безперервне спостереження за 150-300 радіомережами та 10 РЛС.
3.3.2.2. На базі 44-го полку РЕБ розгорнуто постійний
стаціонарний пост Р та РТР в Фюрт-ім-Вальді (ФРН) на кордоні з Чехією.
3.3.2.3. У Вищий школі електронної техніки сухопутних сил в м. Рене планується підготовка спеціалістів з ви120
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явлення та аналізу електромагнітних сигналів. Строк навчання – 7 місяців.
3.3.3. Радіоелектронна розвідка
військово-повітряних сил
3.3.3.1. Силами та засобами РРТР і РЕБ ВПС керує розвідувальне бюро оперативного управління штабу ВПС, якому підпорядковані дві окремі авіаескадрильї РЕБ 1-го ТАК
ВПС і сім ескадронів зв’язку групи РЕБ командування зв’язку та РЕБ ВПС. Тактичне авіаційне командування в мирний час керує веденням повітряної Р та РТР і радіоелектронним придушенням в інтересах ВПС.
3.3.3.2. Окремі авіаескадрильї РЕБ ведуть повітряну Р
та РТР літаками DC-8F, C.160G, які оснащені станціями РРТР.
3.3.3.3. Командування зв’язку та РЕБ ВПС у мирний час
відповідає за ведення наземної Р та РТР в інтересах Збройних сил Франції та захист своїх засобів зв’язку від прослухування.
3.3.3.4. До наземних сил РЕБ ВПС відносяться ескадрони зв’язку, розміщенні у ФРН, які займаються перехопленням та аналізом переговорів, що проходять по КВ і УКВ радіомережам.
3.3.3.5. В 1993 році ВПС Франції замовили і до кінця 1997
року мають одержати новий літак DC-8 «Сарігю» («Sarigue»),
оснащений засобами фото– та електромагнітної розвідки.
На цю програму було виділено 1,4 млрд. франків.
3.3.4. Радіоелектронна розвідка
воєнно-морських сил
3.3.4.1. Сили та засоби РЕР ВМС розміщуються на кораблях, підводних човнах, а також берегових постах. Так, багатоцільові авіаносці, крейсери УРЗ, ескадрені міноносці
УРЗ та десантний гелікоптероносець мають бортові комп121  
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лекси РЕБ, які включають розвідувальні приймачі та станції встановлення завад. Підводні човни, фрегати УРЗ, десантні кораблі, бойові катери мають тільки розвідувальні
приймачі.
3.3.4.2. Берегові сили та засоби Р та РТР організаційно
зведені в три центри Р та РТР, кожний з яких спроможний
розгорнути до 25 розвідувальних постів.
3.3.4.3. Усі літаки палубної авіації оснащені розвідувальними приймачами.
3.3.4.4. ВМС Франції до 1997 року мають одержати спеціальне розвідувальне судно, яке замінить діючий зараз
корабель «Бері».
3.3.4.5. Діюча зараз система розвідки Збройних сил
Франції, на погляд воєнно-політичного керівництва держави, не в повній мірі задовольняє поставленим перед
нею задачам. Головними недоліками системи, на основі
аналізу результатів війни у Перській затоці, вважаються:
– залежність французького командування від інформації американських спецслужб;
– недостатня взаємодія різних розвідувальних установ;
– низька оперативність обробки розвідувальної інформації;
– низька спеціальна підготовка особового складу;
– істотна застарілість технічних засобів.
На думку міністра оборони Франції, в сучасних умовах
воєнна розвідка повинна стати «самостійним і рівноправним родом військ», однією із складових частин системи
оборони країни.
3.3.5. Управління воєнної розвідки
3.3.5.1. На початку 1992 року на нараді Ради міністрів
Франції прийнято рішення про реорганізацію системи воєнної розвідки. Цим рішенням передбачено, – на базі розві122
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дувальних органів міністерства оборони, штабу Збройних
сил та штабів видів Збройних сил, сформувати Управління
воєнної розвідки (УВР) чисельністю 450 чоловік, підпорядкувавши йому розвідувальні частини та систему космічного спостереження, що діє через супутник «Геліос». Начальником УВР призначено генерала Жана Енрі,
колишнього керівника Головного управління зовнішньої
безпеки.
3.3.5.2. Управління воєнної розвідки буде дислокуватися в Крейлі (біля Парижу) та мати 5 відділів: агентурний;
радіо– та радіотехнічної розвідки; інформаційний центр
розвідки; інформаційний центр радіорозвідки; центр аерокосмічного спостереження. (З інших даних – відділи: збору
інформації; обробки даних; контролю за розповсюдження
зброї; технічних засобів).
В результаті реорганізації системи воєнної розвідки у
видах Збройних сил залишаться тільки сили та засоби військової розвідки для забезпечення бойових дій військ.
3.3.5.3. УВР почало свою діяльність вже наприкінці
1992 року.
3.3.5.4. Зараз прийнято рішення збільшити у два раза
чисельність інформаційно-аналітичних підрозділів та поліпшити іх технічне оснащення.
3.4. Розвідка
Федеративної Республіки Німеччини
Головними спецслужбами ФРН є: Федеральна розвідувальна служба (ФРС), Зовнішня розвідка Бундесверу (ЗРБ),
Федеральне відомство з охорони Конституції (ФВОК), Служба воєнної контррозвідки (СВК). Це спеціальні державні
установи, що діють згідно із спеціальними законами та постановами Бундестагу та уряду.
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3.4.1. Зовнішня розвідка Бундесверу
3.4.1.1. Зовнішня розвідка Бундесверу (ЗРБ) (Amt
Nachrichtenwesen der Bundeswehr – ANB) призначена для
організації та ведення електронної розвідки, розкриття
шифрів іноземних держав, збору та обробки інформації
військового характеру; координації дії сил та засобів радіотехнічної розвідки видів збройних сил; ведення НДДКР для
створення засобів радіоелектронної розвідки, забезпечення безпеки та потайності зв’язку.
3.4.1.2. Організаційно ця установа складається із штабу
та шести самостійних відділів (див. додаток 10).
Штаб має відділ планування розвідки та службу перекладів документації. Йому безпосередньо підпорядковані і
допоміжні служби: зв’язку, постачання, транспорту та інші.
Перший відділ ЗРБ вирішує питання узагальнення даних електронної розвідки та організації захисту власних
засобів. Другий відділ займається розвідкою найбільш
важливих об’єктів збройних сил ймовірного противника в
цілому, а третій, четвертий, п’ятий – відповідно сухопутніх
сил, ВПС та ВМС, шостий відділ – обробкою та детальним
аналізом здобутої розвідувальної інформації. Останній відділ веде також дві картотеки: в одній обліковують усі вхідні та вихідні документи, що мають відношення до діяльності ЗРБ, в другій – дані на кожного співробітника установи.
3.4.1.3. ЗРБ для виконання своїх завдань має сучасну
апаратуру електронної розвідки, яка розміщена як на території ФРН, так і на літаючих апаратах, суднах різних класів, у посольствах, місіях та інших німецьких представництвах за кордоном. Із повідомлень західних інформаційних
агентств, засоби розвідки ЗРБ здатні перехоплювати радіо–
та радіорелійні передачі практично в усіх діапазонах частоти, а також фіксувати роботу РЛС та інших станцій противника. Всі здобуті дані оброблюються на ЕОМ та негайно
надсилаються у відповідні інстанції.
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3.4.2. Служба воєнної контррозвідки
3.4.2.1. Служба воєнної контррозвідки СВК (Militariscer
Abschirmdienst – МАD) безпосередньо підпорядкована міністру оборони (див. додаток 11).
СВК виконує такі задачі:
– захист воєнних секретів ФРН у військах, на підприємствах воєнної промисловості та в науково-дослідних установах, що займаються розробкою систем озброєння;
– перевіркою благонадійності військовослужбовців та
цивільного складу, що зайняті в Бундесвері;
– проведення контррозвідки проти іноземних спецслужб;
– організація та ведення розвідувально-диверсійної діяльності у тилу противника.
Згідно із прийнятим Бундестагом законопроектом ця
служба наділена такими ж правами по веденню політичного розшуку серед громадян ФРН, як і Федеральне відомство з охорони Конституції (ФВОК).
3.4.2.2. Насьогодні СВК має подвійне підпорядкування:
статс-секретарю міністра оборони – з контррозвідувальної
діяльності та заступнику генерального інспектора Бундесверу – з кадрових питань та технічного оснащення.
3.4.2.3. Служба воєнної контррозвідки Бундесверу формально повинна займатися збором інформації усередині
країни, але вона веде розвідку й за кордоном, широко звертаючись до вербування іноземних громадян, а також засилаючи спеціально підготовлених агентів.
3.5. Розвідка Ізраїлю
До складу ізраїльської розвідки входять такі спецслужби:
3.5.1. Центральне бюро розвідки та безпеки – займається зовнішньою розвідкою, організацією терористичних актів на території інших країн.
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3.5.2. Розвідувальна служба збройних сил – займається
збором (через радіоелектронні засоби) та аналізом (інформаційно-аналітична робота) розвідувальної інформації.
3.5.3. Відділ інформації міністерства закордонних справ
проводить розвідувальну діяльність за допомогою дипломатичних каналів.
3.5.3. Служба громадської безпеки – займається контррозвідкою.
3.5.4. Для координації діяльності всіх служб розвідки та
контррозвідки створено та діє керівний орган під назвою
«МОССАД», до складу якого входять керівники окремих
спецслужб, а також представники уряду [28].
3.6. Розвідувальні служби Китаю
3.6.1. Основні задачі розвідувальних служб Китаю
3.6.1.1. Усі розвідувальні служби Китаю підпорядковані
Комуністичній партії Китаю (КПК), яка через дисциплінарно-інспекційну комісію здійснює контроль за їх діяльністю. Хоча генеральна воєнна політика в Китаї була переглянута на початку 80-х років, політичне керівництво вважає,
що є воєнна загроза з боку Росії. Відчуття КНР загрози диктує розвідслужбам певні інформаційні вимоги не тільки
щодо Росії, а також щодо глобальних воєнно-політичних
альянсів поза району їх впливу.
3.6.1.2. Із інформаційних вимог до воєнної розвідки
можна зробити висновок, що КНР спрямовує свої національні розвідувальні сили та засоби на визначення джерел потенційних загроз, таких як СНД, Індія і В’єтнам, з
якими має спільні кордони, а також воєнних можливостей
США, Японії, Південної Кореї та Тайваню уздовж східного
узбережжя Китаю і в Японському морі. Китай продовжує
зосереджувати свої можливості більш цілеспрямованіше з
питань посилення своєї регіональної безпеки, технічного
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та економічного розвитку.
3.6.1.3. Зараз політичне керівництво Китаю зайнято в
основному підвищенням внутрішньої політичної стабільності, підвищенням економічного розвитку та модернізацією збройних сил. Можливості розвідки в підтримці цих
інтересів політики спрямовані на добування іноземних
військових та цивільних високих технологій, визначення
закордонних політичних тенденцій щодо Китаю та вплив
на них, контррозвідка, виявлення дисиденських громад
(захисту демократії і Тайваню).
3.6.2. Міністерство Державної безпеки
3.6.2.1. Головним розвідувальним агентством по збору
інформації є міністерство держаної безпеки (МДБ). МДБ
було створено в 1983 році, ввібравші функції розвідки, контррозвідки та безпеки Міністерства народної безпеки
(МНБ) і Управління розслідування ЦК КПК. Перед цим, керівним розвідувальним агентством було МНБ.
3.6.2.2. Міністром МДБ є Jia Chunwang [37]. Міністерство
має бюро закордонних справ (БЗС), що складається із 6-ти
географічних управлінь у справах: Країн СНД та Східноєвропейських країн; Азії; Америки та Океанії; Західної Європи; Західної Азії та Північної Африки; Африки, а також
окремого управління Тайваню та Гонг Конгу/Макао. До БЗС
відноситься також дослідний інститут міжнародних відносин у місті Пекіні. Необхідність МДБ приховувати свої заходи та оперативні методи привела до того, що МДБ має
власну окрему програму навчання. Коледж міжнародних
відносин у Пекіні забезпечує навчання особового складу
для МДБ.
3.6.2.3. Аналіз первинної інформації є складовою частиною процесу розвідки, а Інститут сучасних міжнародних
відносин є бюром аналізу для МДБ. У 1985 році воно мало
за штатом близько 300 дослідників і персоналу матеріаль127  
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но-технічного забезпечення (МТЗ). інститут друкує журнал «Сучасні міжнародні відносини».
3.6.2.4. Дисциплінарно-інспекційна комісія є структурою, що представляє ЦК КПК. Комісія забезпечує відданість
розвідувальних служб ЦК КПК. Народно-визвольна Армія
(НВА) теж має подібне представництво – Головне політичне управління (ГПУ).
3.6.2.5. МДБ має можливості розміщення офіцерів розвідки під дипломатичний (легальний) і недипломатичний
(нелегальний) «дах», має спеціальні технічні друкарські
можливості забезпечення фальшивими документами для
ведення розвідки, а також додаткові технічні засоби тайнопису, прихованого зв’язку, шифрування та розшифрування, фотографування.
3.6.2.6. В міжнародній пресі за тривалий проміжок
часу, можна прослідкувати таємні операції Китаю в Судані, Малайзії, Кенії, Центрально-Африканській республіці,
Бразилії, Франції, США та інших країнах. У кожній із цих
операцій, офіцер розвідки мав такі прикриття як журналіст Нового агентства китайських новин (NCNA), торговий
представник або акредитований дипломат.
Коли офіцер розвідки одержує інформацію, він повинен зв’язатися із центром в м. Пекіні. Зв’язок здійснюється
по безпечним каналам засобів зв’язку через офіцерів зв’язку. Альтернатива цього – кур’єри. Кур’єр використовується
для перевезення інформації, коли контакт з офіційним посольством або іншим представництвом у іноземній країні
(агентство новин чи комерційний офіс) може призвести до
небажаного інтересу контррозвідки країни перебування. У
кожному з цих випадків (офіцер зв’язку чи кур’єр) необхідна спеціальна служба.
3.6.2.7. Іншою характеристикою організації розвідки є
ефективне управління безпеки. Підвищена необхідність
безпеки в МДБ зумовила створення окремого Управління
безпеки.
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3.6.2.8. МДБ має різні підрозділи для виконання своїх
обов’язків (див. додаток 12).
Означена структура МДБ показує, що агентство охоплює величезну програму адміністративних та функціональних дій як у Китаї, так і поза його межами. Аналіз
структури розвідки дає тільки оцінку можливостей її організації. Оперативна методологія визначається аналізом
можливостей таємної розвідки.
3.6.3. Агентурна розвідка Китаю
3.6.3.1. Оперативна методологія китайської розвідки
не несе нічого нового, але має власну своєрідність у застосуванні, що проявляється у залученні величезної кількості
китайських громадян, які проживають або мандрують, до
збору інформації. Офіційні особи з контррозвідки США порівнюють метод дії з класичною технікою радянського
шпигування, яка використовувала незначну кількість людей для збору значного об’єму інформації. Китай для збору
інформації використовує «простацькі» операції, слабкість
яких компенсується за рахунок їх величезної кількості.
3.6.3.2. Сили та служби, які МДБ може залучати для розвідувальної діяльності в США:
– 1500 китайських дипломатів та торгових представників;
– 70 установ та офісів КНР;
– 15000 китайських студентів, які прибувають щорічно;
– 10000 представників щорічних делегацій;
– Етнічна китайська община.
3.6.3.3. У результаті таємного збирання інформації в
США близько 50 відсотків технологій (майже 900) потрапляють щорічно в Китай. Великі зусилля Китай направляє
на нелегальне придбання технологій середнього рівня, що
закриті для експорту. Комп’ютерний аналіз китайських
можливостей технологічної розвідки в США виявив
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3 головних оперативних зразка:
1) вербування агентів у Китаї та відправка їх закордон
для придбання технологій;
2) реальна купівля американських компаній із доступом до бажаного рівня технологій;
3) купівля високої технології, що має відношення до
озброєння (оснащення) через агентів, працюючих у Гонг
Конзі.
3.6.3.4. Щорічно декілька тисяч китайських громадян
подорожують у США, прикриваючись програмами наукового співробітництва. Найбільш продуктивним методом
придбання Китаєм закордонних технoлогій з легальним
прикриттям є відрядження вчених з метою вивчення та
обміну академічних програм. МДБ і воєнні розвідслужби
включають своїх агентів у ці подорожі для збирання інформації. Прикладом таємного збору інформації може служити публікація в США за 29 вересня 1988 року, коли вперше КНР випробувало нейтрону бомбу. Розслідування ФБР
встановило, що потрібна для створення технологія не є китайського походження , а здобута з національної лабораторії Lawrence Livermore (див. додаток 13) у Каліфорнії, внаслідок деяких візитів китайських вчених, що мали зв’язок з
розвідкою або були, фактично, офіцерами розвідки. У Парижі китайська вчена делегація відвідала торговельну виставку. Слідчі французької воєнної безпеки зафіксували за
кількома делегатами акт шпигування [37].
Технологія, що відноситься до можливостей збору розвідінформації не обмежується тільки засобами наукових
та торговельних делегацій. КНР відкрито купувало американські фірми з доступом до високих технологій, але заборонених для іноземних держав.
Розвідка визначає пріоритети, що відповідають вимогам до них. Тому неймовірно, що маючі значні можливості
розвідки такі, як купівля іноземних компаній з доступом до
рівнів високої технології, це може відбутися без згоди МДБ.
130

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина I

Більш ефективним засобом придбання іноземних технологій є використання агентів у Гонг Конзі.
Придбанням сучасних технологій не обмежується діяльність МДБ. Вона також проявляє величезний інтерес до
проникнення в урядові агентства та китайські дисидентські організації за кордоном [37].
3.7. Становлення єдиної служби
воєнної розвідки Японії
3.7.1. Управління національної оборони (УНО) Японії
має намір до квітня 1996 року зібрати разом розрізнені розвідувальні служби видів збройних сил і створити єдину
службу воєнної розвідки – Інформаційний центр Управління національної оборони.
Рішення про створення єдиної розвідки пов’язано із
особливостями теперішньої обстановки, яка оцінюється в
Японії як «протиречива, складна та мінлива». Із створенням Інформаційного центру японська воєнна розвідка
вперше за післявоєнні роки розпочне збір та обробку розвідувальної інформації у глобальному масштабі.
3.7.2. Структурно, Інформаційний центр буде мати два
відділи: аналізу інформації та радіоелектронної розвідки.
У кожному з них будуть створені секції з Росії, Китаю, Корейського півострова, Південно-Східної Азії, Ближнього
Сходу та окремим регіонам Африки.
3.7.3. Можливо, що єдина розвідка немає наміру створювати закордонну мережу таємних агентів. Збирати інформацію планується за допомогою електронних засобів
розвідки на базі новітніх технологій. Обробку та аналіз інформації будуть робити висококваліфіковані експерти як
по країнам і регіонам, так із окремих проблем. Загальний
штат розвідувального центру буде нараховувати близько
1600 чоловік [38].
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ВИСНОВКИ
Світовій суспільній думці активне застосування технічних засобів глобальної та всеосяжної розвідки вважається вкрай необхідним для розвитку національних засобів контролю.
Основною тенденцією перебудови воєнної розвідки
промислово розвинених країн світу є посилення наукоємкості і техноємкості сил та засобів.
США не зупиняються на впровадженні традиційних
засобів розвідки. Різнопланові заходи проводяться в країнах «третього світу» і навіть у країнах-союзницях США. Воєнна розвідка США, ЦРУ, АНБ одержують такий великий
об’єм інформації, що ледве справляються з її обробкою та
аналізом. Заступник директора управління Білого дому з
питань науки змушений був зауважити: «До недавнього
часу всі проблеми були пов’язані з добуванням даних, а
сьогодні головна проблема – їх фільтрація та інтерпретація. Здобуті дані треба відфільтрувати з метою виділення з
них інформації про цікавлячі нас цілі. Раніше це робили
люди – інтерпретатори, зараз ми намагаємося автоматизувати ці процеси».
Колишній міністр ВПС США Е.Олдрідж висловився
більш відкрито про те, що недалекий той час, коли комп’ютери візьмуть на себе вирішення типових аналітичних задач розвідки, пошук необхідної інформації в банках даних
[31].
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Додаток 1
Структура Розвідувального співтовариства США

Консультативна рада
з питань
розвідувальної
діяльності
за кордоном

Консультативна рада
з питань
розвідувальних
операцій

ПРЕЗИДЕНТ
США

Спостережний
комітет
Управління
розвідки та досліджень
державного
департаменту

Розвідувальні
підрозділи
міністерства фінансів,
торгівлі,
енергетики

АНБ

Міністерство
оборони

Директор
розвідувального
співтовариства
(директор ЦРУ)

ФБР

Штаб

АНБ

РУМО

співтова-

ЦРУ

риства

НУАКР

Розвідувальні управління
Армії

ВПС

ВМС
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Секретаріат

Операцій та
керув.
апар. ВАТ

План. та
розв. забез.
командув.

Підготовки
кадрів

л і н н я

Керівниц.
збором
розвіддан.

У п р а в

Головне управління
операцій, планування
та підготовки кадрів

Група
відповід.
співробітн.
воєн.розв.

Центр
трив. РУМО

Відділ
радників з
питань
безпеки

Розвідувальних
операцій

У п р а в

ОКП
РУМО
13

Відділ
генерального
інспектора

Упраління
зовнішніх зв’язків

Аналізу
даних вид.
розвідки

Науковотехнічної
інформації

л і н н я

Головне управління
зовнішньої розвідувальної
інформації

Управління
безпеки
та
контррозвід
.

Управління розвідувального
забезпечення КШН

Відділ
розробки
розвідувальн.
програм

ДИРЕКТОР РУМО

Організація розвідувального управління МО США

Відділ
фінінспекції

Інж.забезп.
інформ.
систем.МО

Інформаційних
систем

Закупок

Керівниц.
інформ.
систем.МО

Зв’язку

л і н н я

Кадрів

Технічних
служб та
забезпечен.

У п р а в

Головне управління
адміністративно-технічного
забезпечення

Відділ
юрисконсульта
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Додаток 3
Організація агенства національної безпеки США

АНБ

Р та РТР

Адміністративне

Безпеки
зв’язку

МТЗ

НДДКР

Планування
та
розробки
політики

Телекомунікації
та ЕОТ

Програм
та
ресурсів
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Додаток 4
Порівняльна характеристика космічних апаратів видової розвідки
Тип
(програма)
найменування

Фірма
розробник

Модифікація
(роки
експлуатації

КН-8
(920-я),
“Гамбіт”,
“СемосМ”

“Локхід”

КН-9
(647-я),
LASP,
“Гексагон”,
“Біг
бьорд”

“Локхід”

Базова
(19711986).

КН-11

“Томсон РамоВулдрідж”

“Масдонел
Дуглас”

(1010-я)
“Кенан”

“Удосконалений
кристал”
“Ласрос”
(“Індіго”),
“Ласрос”

Базова
(19661981).
Експериментальна
!9821984)

Параметри орбіти

Ракетаносій висота в
апогеї
(перигеї), км

нахил,
град

Строк
існування,
діб

Довжина
(діаметр), м;
маса, т

Роздільна
здатність
на
місцевості, м

Розмір
кадра
на
місцевості,
км

Спосіб
передачі
інформації

“Тітан3В”

400480
(125155)

110;
96,5

7-90

8 (1,5);
3,5

0,3

15-20

Капсули

“Тітан34В”

320330(*)
(130150)

96,5;
97,3

118-125

15 (3);
4,2

до 0,2

15-20

Капсули,
по радіокан.

“Тітан3В”,
“Тітан34В”
(з 1983
року)

260275
(140170)

96,4

40-275

15 (3);
12-13

1,5
(ОФР)
(**)
03
(ДФР)

180200
(ОФР)
18-20
(ДФР)

Капсули,
по радіоканалу

Базова
(19761982).

“Тітан3В”,

530
(270)

96,9

2-3
роки

14-15
(3);
11-12

0,15

2-3
(ДОЕР)

Удосконалена з
(1984)

“Тітан34В”
“Тітан4”

1020
(270)

97,8

4-5
років

14-15
(3);
12-14

до 0,1

2-3
(ДОЕР)
100-200
(ООЄР)

По радіоканалу
через
КА SDS

Базова МТКК
з
“Шаттл
(1988) “Тітан4”

704
(676)

57
і
68

5-8
років

15(3);
14-16

0,6-3

2-3
(ДРЛР)
100-200
(ОРЛР)

По радіоканалу
через
КА
TDRS

(*) - 537 км в 1982 році
(**) - тут і надалі: ОФР - обзорова фоторозвідка; ДФР- детальна
фоторозвідка; ДОЕР - детальна оптико-електронна фоторозвідка; ООЕР обзорова оптико-електронна фоторозвідка; ДРЛР - детальна радіолокаційна
розвідка; ОРЛР - обзорова радіолокаційна розвідка.
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Додаток 5
Запуски та параметри робочої орбіти КА типів КН-11 та “Лакрос”

Найменування
КА
КН-11-1
КН-11-2
КН-11-3
КН-11-4
КН-11-5
КН-11-6
КН-11
КН-11-7

Дата
запуску
(міжнародний
номер)
19.12.76
(761251)
14.06.78
(78601)
07.02.80
(80101)
03.09.81
(81851)
17.11.8
(821111)
04.12.84
(841221)
29.08.85

Ракетаносій

“Тітан3D”
Теж
Теж
Теж
Теж
“Тітан34D”
Теж

27.10.87
Теж
(87901)
КН-11-8 06.11.88
Теж
(88991)
“Лакрос- 03.12.88
МТКК
1”
(881062) “Шатл”
“Лакрос- 08.03.91 “Тітан-4”
2”
(91171)
КН-11-9 29.11.92
Теж
(92831)

Параметри орбіти
висота в
апогеї
(перигеї), км

нахил,
град
(перід обертання, год.)

520 (245)

96.9
(92.4)
539(210)
96.9
(91.9)
511(224)
96.9
(91.9)
507(276)
96.9
(91.9)
532(286)
96.9
(92)
954(281)
97.8
(97)
Запуск невдалий
1012
(242)
1039
(280)
704
(676)
696
(676)
1930
(265)

97.8
(97.3)
97.8
(97.9)
57
(98.3)
68
(98.3)
97ю8
(97.5)

Дата
Номер зведення
площини
КА з
орбіти
робочої
орбіти
1

29.01.79

1

23.08.81

2

30.10.82

1

23.11.84

2

10.08.85

1

10.11.94

2

-

2

11.06.92

1
-

Операт.
на орбіті
Теж

-

Теж

2

Теж
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Додаток 6
Цивільні та військові структури НАТО
УРЯДИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ НАТО
Постійні представн.
(посли в НАТО)

Комітет
планування
оборони

ПівнічноАтлантична
Рада

Військові предст.
в НАТО

Група
ядерного
планування

Військовий
Інші
комітети

комітет

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
СЕКРЕТАР
Міжнародний
секретаріат

Міжнародний
військовий
штаб

Головні органи вищого командування НАТО

Союзне
командування
ОЗС в Європі
Шейп
Касто Бельгія

Союзне
командування
ОЗС в зоні
Атлантики

Союзне
командування
ОЗС в зоні
Ла-Маншу

Регіональна
група
планування
оборони для
Канади-США

Норфолк США

Нортвуд ВБ

Арлінгтон
США
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Додаток 7
Військова структура НАТО
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІТЕТ
(ВК)

Брюсель

Бельгія

Міжнародний
військовий штаб
(МВШ)

Центральне
положення

Директор МВШ
Секретаріат

Фінанси

Інформування
громадськості

Відділ
Розвідки

Відділ планування
і політики

Відділ військових
операцій

Відділ МТО
та ресурсів

Відділ зв’язку та
інформаційних
систем

Відділ з питань
озброєнь та
стандартизації
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фі-

нансів

тор-

гівлі

економ. розв.

Комітет зак.

Мін.

Мін.

МІ6

ШК
УЗ

Мін. ін.
справ

Коорд. бюро з питань
розвідки та безпеки

Комітет пост. секрет.
розвідки та безпеки

Комітет з розвідки

СС
П

Воє
нна
полі
ція

15

Об’єднаний комітет
по розвідці

РШ
МО

МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ
Відд
іл
безп
еки

Прем’єрМіністр
Кабінет міністрів

Парламент

МІ5

МВС

Ос.
від.
кр.
пол.

Управл.
констебля
з атомної
енергет.

Мін.
енерг.

Відділ
розслід.

Пошт.
відомство

Комітет з оборони і
зовнішньої політики

Комісія з питань
безпеки

Робочі комітети по
окрем. пробл. безп.

Система спеціальних служб Великобританії

Відділ
розсл.

“Бріт.
телеком”

Додаток 8
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Додаток 9
Структура розвідувальних служб Франції

ПРЕЗИДЕНТ

МО

Національний
центр
космічних
досліджень

Головне
управління
зовнішньої
безпеки

Група
стратегічних
досліджень

Головне
управлінння
воєннної безпеки
МО

Аппарат
генерального
уповноваженного
МО з озброєнь

Центр обробки
даних воєннорозвідувальних
штабів МО

Розвідка
сухопутних сил

Розвідка
воєнно-повітряних
сил

Розвідка
воєнно-морських
сил
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Додаток 10
Організація зовнішньої розвідки Бундесверу (ЗРБ)

РОЗВІДКА БУНДЕСВЕРУ - ЗРБ

В

ШТАБ

І

Д

Д

І

Узагальненн
я
даних РЕР

И

Обробки
та аналізу
розвідувальної
інформації

Відділ
планування
розвідки

Розвідки
об’єктів
збройних
сил

Розвідки
об’єктів
ВВС

Служба
перекладів
і
документації

Розвідки
об’єктів
ВПС

Розвідки
об’єктів
ВМС
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Додаток 11
Організація служби воєнної контррозвідки Бундесверу (СВК)

КОНТРРОЗВІДКА БУНДЕСВЕРУ - СВК

Управління у справах служби
воєнної розвідки

Боротьба
зі шпигунством
у військах

Перевірка о/с ЗС,
підприємств
воєнної
промисловості

Боротьба зі шпигунством
на підприємствах
воєнної промисловості

Контролю за
діяльністю
підлеглих
підприємств

Узагальнення
практики
контролю
роботи
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Командування
забезпечення

Бюро
зовнішніх справ

Коледж міжнародних
відносин м. Пекін

Бюро
головних справ

Бюро
безпеки

Бюро
навчання та освіти

Бюро
планування

Бюро особового
складу

Школа іноземних мов

Інститут
сучасних відносин

Бюро управління
банків
даних

Бюро
фінансів та обліку

16

Міністерство державної
безпеки (МДБ)
Міністр державної безп.

Дисципл.-інсп.
комітет

Бюро
техн.забезп.

Кур’єри

Відділи:
операцій; розслідувань.

Бюро
Гонг-Конга
(Макао)

Відділи:
географічний;
операцій; розслідувань.

Бюро закордонних
справ (БЗС)

Управління
нелегальн. роботи

Відділи:
операцій; розслідувань.

Бюро Тайваня

Відділи:
управління провінцій;
операцій; розслідувань.

Бюро внутрішніх
справ (БВС)

Заступ. міністра по оперативній роботі

Організаційна структура МДБ Китаю

Заступник міністра по адміністративній частині

Додаток 12
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Додаток 13
Department of Energy, Energy laboratories,
Lawrence Berkeley Laboratory,
1 Cyclotron Rd.,
Berkeley, CA94720, Phone(510)486-5501
Fax(510)486-6003
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ДУМКА ВІЙСЬКОВОГО ЕКСПЕРТА.

Автор : Павло Шувалов
(псевдонім Петра Мироненка)
За даними «Дзеркала тижня», наступного
тижня на колегії МО буде розглянуто питання
про скорочення воєнної розвідки майже наполовину.
З цього приводу – думка військового експерта.
22–29 березня 1996 року.
Дзеркало тижня. № 12.

ТРИ СКЛАДОВІ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ
Останнім часом у засобах масової інформації розгортається дискусія щодо перебудови Збройних Сил України.
Бажання висловити своє ставлення до того, що відбувається, виникло після низки публікацій.
Проголошуючи державний суверенітет, Україна взяла на себе обов’язки захисту територіальної цілісності
держави та своїх громадян.
Ця обставина передбачає мати збройні сили, здатні
виконувати завдання із захисту держави.
Чи маємо ми на п’ятому році незалежності Збройні
Сили, про які йдеться у Воєнній доктрині та Концепції
оборони та будівництва Збройних Сил України?
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Не маємо. І не тому, що у держави погане воєнно-політичне керівництво. Все набагато складніше.
У спадок від колишнього Радянського Союзу Україна
отримала частину Збройних Сил СРСР, призначених не
для вирішення завдань із захисту держави, а лише частини СРСР. Тому слід говорити не про Збройні Сили
України, а про угруповання військ, на базі яких вони будуються. А це, запевняю, завдання складніше, ніж будувати збройні сили наново.
Саме це складне завдання на сьогодні не вирішене, і
навколо нього розгоряються різноманітні суперечки, а
часто й спекуляції.
Хто з вищого воєнно-політичного керівництва визначив роль армії у державі та які збройні сили нам необхідні? Судячи з того, що відбувається останнім часом навколо Міністерства оборони, цього не зроблено.
Воєнна доктрина України та Концепція оборони та
будівництва Збройних Сил України фінансово не були забезпечені, а відтак і не доведені до стану чинних законодавчих актів. Держава не може утримувати нинішні
збройні сили з економічних причин і зобов’язана вжити
негайних заходів для їх реорганізації.
Що робити? Визначити – які війська необхідні для вирішення завдань захисту держави. Тобто слід мати підготовлений оборонний потенціал, здатний вжити необхідних заходів протидії можливої агресії, яка може
проводитися із застосуванням різних типів звичайних
озброєнь.
У нинішніх економічних умовах країна може дозволити собі мати збройні сили, призначені не стільки для
безпосередньої протидії військовій загрозі, як для того,
щоб їхня відсутність не стала джерелом нестабільності в
регіоні.
Отже, ми можемо собі дозволити:
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– прикордонні війська, включаючи військово-морські сили;
– війська повітряної оборони;
– наземні війська швидкого реагування.
Якими принципами при перебудові військ слід керуватися? Будь-якій освіченій людині, знайомій з воєнним
мистецтвом, ясно, що війська мають бути боєздатними,
мобільними, збалансованими загалом і підпорядкованими єдиному центру.
Що я розумію під цим?
Війська, які несуть безпосереднє навантаження захисту держави, повинні бути підпорядковані міністру оборони і перетворитися на наукоємку, техноємну організацію, здатну на належному рівні виконувати ці завдання.
Частини ж, які сьогодні є баластом, вивести за штат
для подальшого розформування.
За рахунок чого в нинішній складній ситуації можна
забезпечити захист держави мінімальною кількістю
військ?
На мій погляд, слід зазначити три моменти:
1) Скорочення військ за допомогою впровадження сучасної техніки; підвищення ефективності оборонних сил
за рахунок перенавчання.
2) Посилення ролі наукових та навчальних закладів у
подальшому переході армії на професійну основу.
3) Зміцнення установ воєнної розвідки.
У розвинених країнах світу (США, Великобританії,
Франції, Японії, Ізраїлі та ін.) після розпаду СРСР намітилася тенденція скорочення збройних сил за рахунок підвищення наукоємкості та техноємності структур та посилення ролі воєнної розвідки.
Так, у США та Великобританії прийнято рішення парламентів про реорганізацію воєнно-розвідувальних установ, а в Японії створено з 1 січня 1996 року принципово
нову структуру воєнної розвідки.
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Цікаво підкреслити, що в США Конгресом прийнято
постанову, яка не допускає скорочення установ воєнної
розвідки при можливих реорганізаціях збройних сил, а з
бюджету, призначеного для розвідувального співтовариства (1995 року – 28 млрд. дол.), на воєнну розвідку виділено 80%, тобто 23.7 млрд. дол.
Над цим фактом нашому воєнно-політичному керівництву слід серйозно поміркувати та проаналізувати
свої дії стосовно органів воєнної розвідки.
Міністр оборони, який себе поважає, не може дозволити, щоб у нього під носом скорочували чисельність воєнної розвідки, яка ще не зміцніла. У країнах Заходу, на
які ми нібито рівняємось, воєнна розвідка підпорядкована Верховному головнокомандувачу через міністра оборони. Хотілося б знати, чи наш Головнокомандувач знайомий зі станом справ у установах воєнної розвідки?
Сумно, що доки Президент України зайнятий внутрішньополітичною боротьбою, минає дорогоцінний
час, звільняються зі Збройних Сил висококласні фахівці.
Чи не час міністру оборони натиснути кнопку «тривога»?
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження.
Сучасна цивілізація отримала назву постіндустріальної або інформаційної. Однією з її базових характеристик
є відчутне, у порівнянні з попередніми століттями, прискорення темпів змін, що супроводжують розвиток суспільства та обумовлюють посилення політичної, економічної, соціокультурної нестабільності. Тому цю стадію
розвитку визначають як перехідну. Перехідний характер
суспільно-державного розвитку більшості країн світу висуває перед науковцями та професійними політиками
нові вимоги щодо подолання кризових явищ у всіх сферах
життя суспільства шляхом переосмислення базових засад
функціонування системи державної політики і державного управління. Саме система державного управління має
відчутний вплив на політичну систему країни в цілому та
на її політичні відносини, політичні процеси, політичні
інститути зокрема.
Оскільки політика постає як концентрований вираз
усіх аспектів суспільного життя, то державне управління
забезпечує системне вирішення найбільш нагальних питань не лише політичного, але й економічного, соціального та духовного розвитку суспільства. Зважаючи на це,
державне управління через впровадження ефективної політичної стратегії і тактики стає невід’ємним атрибутом
забезпечення стабільного розвитку будь-якого суспільства. Політична стратегія і тактика виступають чинниками оптимізації функціонування системи державного
управління, дозволяючи внести елементи визначеності
щодо майбутнього перебігу внутрішньодержавних політичних процесів, надаючи достатній обсяг знань та аль152
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тернатив для того, щоб здійснювати керований вплив на
політичні процеси, події та явища, забезпечуючи легітимацію політико-владної діяльності як засіб подолання політичної нестабільності.
Особливо актуальним є впровадження політичної
стратегії і тактики для поставторитарних і посттоталітарних суспільств перехідного типу, в тому числі й для України. Специфікою суспільно-державного розвитку таких
суспільств є те, що модернізаційні процеси у них супроводжуються радикальною трансформацією фундаментальних основ політичної системи та становленням нових
елементів політичного життя. Адже поставторитарні та
посттоталітарні суспільства тільки напрацьовують історичний, політичний і культурний досвід модернізації
старих форм суспільного та державного життя. За цих
умов створення ефективної політичної стратегії та
успішне впровадження в життя заходів політичної тактики виступає як засадничий чинник оновлення системи державного управління на принципах демократизму. Пріоритетним стає прийняття та реалізація доцільних,
обґрунтованих та ефективних державно-управлінських
рішень, які враховуватимуть особливості національного розвитку на основі чітко визначеної політичної стратегії.
У сучасній Україні тільки робляться перші спроби
ідентифікації цілей і пріоритетів національного розвитку,
напрацювання позитивного досвіду формування політичної стратегії і тактики як внутрішньої, так і зовнішньої
політики. Водночас досвід перших кроків становлення національної системи державного управління засвідчує, що
рівень політичної компетентності та відповідальності,
якість підготовки довгострокових і короткострокових політичних стратегій та реалізації тактичних заходів є доволі низькими. Тому сьогодні можна вести мову лише про
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спроби здійснення ефективної державної політики. Отже,
вироблення і здійснення політичної стратегії і тактики як
системи заходів оптимізації політико-владної діяльності
та подолання суспільно-державної нестабільності є однією з найбільш актуальних проблем національного державотворення.
Зв’язок роботи з науковими програмами,
планами, темами.
Тема і зміст дисертаційного дослідження є складовою
частиною комплексної науково-дослідної тематики Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І.Ф.Кураса НАН України, що розроблялася у 2004 – 2008 рр.,
зокрема: «Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні (НДР 0102И002865), «Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний аспект» (НДР 0105И000046),
«Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку» (НДР 0108И001417).
Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є
аналіз й узагальнення значення політичної стратегії і тактики як ефективних засобів подолання суспільно-державної нестабільності за умов перехідного розвитку.
Досягненню цієї мети підпорядковане вирішення наступних завдань:
– розкрити провідні концептуальні підходи щодо проблематики теоретико-методологічного обґрунтування політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання
нестабільності суспільно-державного розвитку, зважаючи на світові тенденції демократизації і модернізації сучасних політичних систем;
– виявити основні принципи, на яких має створюватися та здійснюватися політична стратегія і тактика в
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умовах підвищеної динаміки суспільно-політичного розвитку;
– обґрунтувати доцільність використання синергетичної методології як основи впровадження політичної
стратегії і тактики за умов політичної нестабільності і перехідного характеру суспільно-державного розвитку;
– довести залежність ефективності політико-владної
діяльності від забезпечення оптимальної ролі політичної
стратегії і тактики у системі державного управління;
– дослідити процес прийняття та реалізації політичних рішень як важливий чинник оптимізації державного
управління на основі розробки політичної стратегії і тактики;
– уточнити загальні принципи легітимації політико-владної діяльності за умов суспільно-політичної нестабільності;
– з’ясувати основні параметри функціонування інституту президентства в умовах перехідного розвитку;
– визначити характер теоретико-прикладного застосування конфліктологічної парадигми в контексті забезпечення стабільності соціально-політичного розвитку;
– проаналізувати проблеми і перспективи формування нової етнонаціональної ідентичності українського суспільства.
Об’єктом дисертаційного дослідження є політична
стратегія і тактика як чинник оптимізації політико-владної діяльності.
Предметом дослідження є особливості застосування
політичної стратегії і тактики як засобу подолання нестабільності в умовах перехідного етапу суспільно-державного розвитку.
Методологія дослідження. Процес наукового пізнання політичної стратегії і тактики перебуває на стику політології, юридичної науки, соціології та державного
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управління, тобто визначається чітко вираженим міждисциплінарним характером. Дисертаційне дослідження проводилося на принципах наукової об’єктивності та
комплексності дослідження предмета, а також на основі
тісного поєднання теорії та практики політичної стратегії і тактики. Саме це зумовило вибір загальних та спеціальних методів дослідження, до яких належать абстрактно-логічні методи пізнання (аналіз, синтез, дедукція,
індукція), аналітичний, компаративістський, синергетичний, системний методи.
Методологічною основою дослідження стало використання системного аналізу, що зумовлюється специфікою
проблематики, яка розглядається. Методи аналізу та синтезу дозволили дослідити загальні підходи у питаннях дослідження проблеми, а також виокремити моменти, які
можуть обмежувати або заважати можливості застосування у практиці державного управління політичної стратегії і тактики. Аналітичний метод дозволив узагальнити
комплекс проблем, які існують у сфері державного управління, насамперед перехідних суспільств, а також визначити позитивні наслідки від впровадження політичної
стратегії і тактики до процесів державотворення. Особливе значення у проведенні дослідження мало використання синергетичної парадигми, згідно з якою розвиток суспільства має базуватися на принципах самоорганізації
та саморегуляції, що є особливо важливим за умов політичної нестабільності.
Зазначені методологічні підходи дозволили у рамках
поставленої проблеми дослідити науково-теоретичний і
прикладний аспекти політичної стратегії і тактики та обґрунтувати їх значення в якості засобу підвищення ефективності функціонування сучасного суспільства. Джерельну базу дисертації становлять наукові праці сучасних
вчених – політологів, правознавців, фахівців з державного управління, соціологів, філософів.
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Наукова новизна одержаних результатів обумовлена
комплексним дослідженням теоретичних та практичних
аспектів здійснення політичної стратегії і тактики й визначенням їх ролі в забезпеченні ефективності та цілеспрямованості функціонування сучасного суспільства в
умовах домінуючої політичної нестабільності перехідного етапу суспільно-державного розвитку. На цій основі автором дослідження обґрунтовано положення, що містять
наукову новизну:
1. Аргументовано доцільність виділення політичної
стратегії і тактики як нової сфери наукового знання й
об’єкта наукового дослідження у царині політологічного
аналізу. Доведено особливе значення цього напряму як
ефективного ресурсу подолання суспільно-політичної нестабільності в умовах перехідного етапу становлення національної державності. Виявлено, що механізми врегулювання кризових явищ повинні стосуватися не лише
суто політичної царини, а й відносин у соціальній, економічній, нормативно-правовій, культурній, ідейно-духовній сферах суспільного життя. Відповідно, система державної політики й управління у перехідний період має
функціонувати як цілісний механізм, що поєднує в собі
цілі становлення, розвитку, стабілізації держави й суспільства та означає надання пріоритетного значення засобам стимулювання, інформаційно-аналітичного супроводження, кадрового забезпечення та прогнозування
політичних процесів.
2. Розкрито особливості наукового осмислення основних принципів політичної стратегії і тактики (акумуляційний, інноваційний, мобілізаційний, ціннісний та
ін.) як важливих складових процесу державного управління. З’ясовано, що ефективне державне управління соціально-політичними процесами можливе лише за умови наявності у його суб’єктів навичок впровадження
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політичної стратегії і тактики, які виробляються на основі врахування сучасних досягнень методології синергетичного і мережевого підходів, інших нелінійних теоретико-методологічних парадигм та формують політичну
компетенцію системи державного управління. Отже, методологія застосування політичної стратегії і тактики є
тим індикатором, який засвідчує здатність всієї системи
державної влади та управління вчасно реагувати на суспільні запити, аналізувати всі наявні складнощі, що супроводжують державотворчі процеси.
3. Запропоновано дослідницький підхід, в рамках
якого узагальнюється досвід поєднання публічної стратегії (узгодження позицій різних політичних сил та центрів прийняття рішень) та елітарної стратегії (багатоскладові сценарії розвитку країни на основі поєднання
зусиль вузького кола професійних політиків і державних
управлінців) на основі формування стратегічної культури як необхідного рівня відповідності політичних прагнень викликам історичної та соціокультурної ситуації, а
також подолання «тактичного плюралізму», що може суперечити досягненню поставленої мети. При цьому з’ясовано, що успішність системного застосування політичної стратегії і тактики значною мірою залежить від
сприйняття запланованих заходів державно-політичними менеджерами, з творчого потенціалу яких постає раціональна бюрократія.
4. Доведено залежність процесу підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень від стану впровадження політичної стратегії і тактики, що розглядається в зазначеному контексті як комплекс засобів та методів,
орієнтованих на забезпечення персональної відповідальності за управлінські рішення, оптимальності політичних
рішень, що передбачає обов’язкове залучення експертів
до процесу їх вироблення та врахування цілого комплексу
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чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
Поряд з цим, виявлено, що проблема прийняття політичних рішень в умовах нестабільності перехідної динаміки
не може обмежуватись рамками процедурної демократії,
зокрема, альтернативність розробки і застосування апробованого алгоритму при ухваленні політичного рішення
не повинні заперечувати його як свідомий вольовий акт,
спрямований на відображення корінних загальнонаціональних інтересів.
5. З’ясовано, що в умовах політичної нестабільності
нагальною проблемою оптимізації системи державного
управління виступає легітимація політико-владної діяльності, яка має забезпечуватися через зростання рівня
ефективності управлінської діяльності на всіх рівнях її
функціонування. Доведено, що для суспільств, які перебувають у стані суспільно-політичної нестабільності, необхідним є розгляд проблеми легітимації як евристичного
феномена, що вимагає дослідження не лише його сутності, а й чинників, які впливають на його основні характеристики: 1) динаміки рівня довіри з боку громадян до виборів як базової демократичної процедури, до політичних
лідерів, структур та інститутів, ефективності їх діяльності;
2) якості державної влади, здатності політиків забезпечувати баланс суспільних інтересів на загальнонаціональному, регіональному й місцевому рівнях; 3) функціонального й операційного збалансування структур політичного
керівництва і державної служби через свободу управлінського маневру, контроль за виконанням рішень, механізми зворотнього зв’язку.
6. У процесі дослідження виявлено, що українському
соціуму притаманна конфліктна симптоматика, яка не
лише глибоко вкорінена в соціальну буттєвість, а й поглиблюється внаслідок трансформаційних процесів та реформаторських зусиль правлячої еліти. Переживаючи
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нелегкий період трансформації, українське суспільство
залишається політично нестабільним, соціально неструктурованим, розколотим регіонально, і тому зберігається небезпека виникнення деструктивних конфліктів.
Звідси постає необхідність узгодженої взаємодії наукової
та праксеологічної складових конфліктної феноменології.
Гармонійність взаємозалежності, вміле використання
здобутків зазначених напрямів набуває ознак визначального фактора для співробітництва як науковців-теоретиків у галузі конфліктології, так і політиків-практиків. Поряд з цим, з’ясовано, що, на відміну від звичайного
врегулювання, спрямованого переважно на впорядкування фізичної взаємодії сторін, стратегія розв’язання конфлікту, по-перше, застосовується в межах його латентного
розгортання; по-друге, орієнтована на трансформацію
всіх елементів структури конфліктної поведінки опонента – його мети, конфліктних установок і дій. Розв’язання
конфлікту має на меті усунення причин, що лежать в основі конфліктної симптоматики, з метою запобігання латентного провокування насилля.
7. Систематизовано досягнення етнополітології, орієнтовані на формування нової політичної ідентичності
української нації. З’ясовано, що різка зміна соціальних
нормативів та ідеалів або їх цілковита відсутність призводить до того, що більшість членів суспільства перестають
відчувати свою причетність до даного соціуму; відбувається радикальне відчуження індивідуального від соціального, внаслідок чого нові соціальні норми й цінності
відкидаються, а замість конвенційних інструментів досягнення індивідуальної та суспільної мети висуваються суспільно-деструктивні вузько корпоративні, індивідуально-егоїстичні або й протиправні. Сьогодні коректніше
вести мову не про українську політичну націю, а хіба що
про дисперсну поліетнічність України, яка потребує
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значних зусиль – спочатку інтенсивних науково-теоретичних, а згодом адекватних прикладних – з метою перетворення аморфної, гетерогенної поліетічності в гомогенну українську націю, консолідовану на ефективних,
перспективних і прийнятних для широкого загалу принципах, цінностях і цілях. Закріплення у самосвідомості
консолідуючого парадигмального вектора дасть можливість створити єдині підходи до осмислення та оцінки стану справ нації, визначити стратегічні напрями її розвитку. Йдеться про наявність національної ідеологічної
концепції, практичної свідомості нації, спрямованої на її
самореалізацію, в тому числі й у сфері державотворення.
Теоретичне і науково-практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони створюють
базу для подальшого вивчення і поглибленого дослідження системи державного управління в цілому та
політичної стратегії і тактики зокрема, перспектив їх
практичного застосування в контексті державотворчих процесів, насамперед у побудові довгострокових
програм національного розвитку, оптимізації та раціоналізації внутрішньополітичної діяльності держави
та пошуку оптимальних шляхів подолання нестабільності суспільно-державного розвитку.
Положення і висновки дисертації можуть бути використані для розробки національної стратегії розвитку
України та підвищення ефективності державного управління. Результати дослідження також можуть бути використані при підготовці навчальних курсів з політології,
державного управління, соціології.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були оприлюднені автором у виступах та публікаціях на наступних наукових форумах: науковому семінарі
«Інститут президентства в сучасній політичній системі
України» (Київ, 18 квітня 2006 р.); «круглому столі» «Розви161  
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ток політичної системи та системи державного управління» (Київ, 23 листопада 2006 р.). Окремі наукові положення дисертаційної роботи було використано при підготовці
Експертної доповіді «Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку», виконаної
в межах реалізації комплексного наукового проекту «Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України»; в Концепції «Гуманітарна політика у
Збройних Силах та інших військових формуваннях України»; в аналітичних довідках для Президента України
«Принципи структурно-організаційного забезпечення діяльності Президента України» та «Ідеологія як стратегія
формування державної політики, модернізації політичної
влади та суспільних відносин».
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є науковою розробкою, що спирається на концептуальні підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників та особистий досвід автора щодо осмислення проблем і перспектив
сучасного розвитку України. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно.
Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертаційної роботи апробовані в 7 публікаціях у фахових наукових виданнях з політичних наук.
Структура та обсяг роботи. Специфіка проблем, що стали об’єктом даного дослідження, та їхня різноманітність
зумовили загальну логіку і структуру роботи. Дисертація
складається із вступу, двох розділів, семи підрозділів,
висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок, з них 29 – список
використаних джерел, що включає 286 найменування, з
яких 30 – іноземною мовою.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЯК СИСТЕМИ ЗАСОБІВ
ПОДОЛАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ
1.1. Політична стратегія і тактика в контексті
дослідження специфіки перехідного
суспільно-державного розвитку
В останні десятиріччя розвиток світової цивілізації
позначається надзвичайною динамічністю політичних,
соціальних, економічних, соціокультурних відносин, що
супроводжується посиленням кризових явищ та суспільно-політичної нестабільності як всередині більшості
країн, так і на міжнародній арені. Перед науковцями та
політиками за цих умов постає проблема необхідності
вироблення, теоретико-методологічного обґрунтування
та реалізації комплексу заходів політичної стратегій і
тактики з метою подолання нестабільності суспільно-державного розвитку. Для України проблема розробки політичної стратегії і тактики державної політики також є
дуже актуальною, адже наша країна перебуває у перехідному становищі, що посилює дію названих негативних
явищ та вимагає адекватного реагування не лише з боку
органів державної влади і політичних лідерів, але й зі сторони науковців, які мають запропонувати методологію
впровадження політичної стратегії і тактики в ситуаціях
суспільно-політичної нестабільності.
Дослідження, присвячені аналізові стратегії і тактики
як засобів подолання нестабільності суспільно-політичного розвитку за умов перехідного періоду державності,
потребують передусім вивчення теоретичних напрацю163  
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вань щодо визначення базових науково-методологічних
підходів до розуміння сутності політичної стратегії та
тактики, а також розгляду специфіки функціонування
суспільств перехідного типу з метою їх подальшого переосмислення та вдосконалення. Отож, для того, щоб детально розглянути проблематику політичної стратегії і
тактики як системи засобів подолання нестабільності
суспільно-державного розвитку, необхідно проаналізувати джерельну базу та провідні концептуальні підходи
щодо проблематики теоретико-методологічного обґрунтування політичної стратегії і тактики, зважаючи на світові тенденції демократизації та модернізації сучасних
політичних систем.
У процесі підготовки і написання дисертації автор
мав змогу ознайомитися з працями багатьох вітчизняних і зарубіжних учених – фахівців у царині політичної
науки та науки з державного управління, які досліджували проблематику здійснення державного управління, у
тому числі за умов нестабільного та перехідного політичного і соціально-економічного розвитку. Варто підкреслити, що коло наукових досліджень з означеної проблематики за останні роки значно збільшилось і, тим
самим, породило феномен методологічного плюралізму,
що дозволило авторові дисертації дотримуватися принципів науковості, об’єктивності і систематичності.
Серед найбільш ґрунтовних праць українських вчених, присвячених дослідженню стратегії і тактики державної політики в цілому або їх окремих аспектів можна
виділити монографічні роботи Г. Почепцова «Стратегічний аналіз. Стратегічний аналіз для політики, бізнесу і
військової справи» [173], Б. Кухти «Політична влада та її
рішення» [117], А. Пойченка «Політика: теорія і технології діяльності» [162], В. Тертички «Державна політика:
аналіз і здійснення в Україні» [219], В. Токовенко «Полі164
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тичне керівництво і державне управління: проблеми
взаємовідносин та оптимізація взаємодії» [221].
Так, у роботі Г. Почепцова запропонований один з найґрунтовніших у вітчизняній політичній науці аналіз стратегування, яке реалізується у політичній, економічній та
військовій царинах функціонування суспільства. Окрема
увага приділяється вивченню потенційних стратегій, аналізові провідних методів прийняття політико-управлінських рішень та розгляду домінуючих трендів і драйверів
сучасності [173, с. 18–19, 270–273, 282–291].
Б. Кухта розглядає як сам феномен політичної влади,
так і поняття, безпосередньо пов’язані з ним: «політичні
процеси», «політичні рішення», «політична імплементація». Особливу дослідницьку цінність являє запропонований авторський погляд на сутність процесу прийняття та
імплементації політичних рішень [117, с. 114–216].
У праці А. Пойченка представлений аналіз понять «політична стратегія» та «політична тактика», аналізуються
практичні проблеми впровадження політичної стратегії і
тактики в сучасній Україні [162]. Монографія В. Тертички
є одним з найбільш авторитетних системних досліджень
у царині державної політики, в якому пропонується аналіз як зарубіжного досвіду теоретичних напрацювань з
зазначеної проблематики, так і розгляд нагальних проблем
здійснення державного управління в Україні [219, с. 132–
144]. В. Токовенко розглядає проблематику оптимізації взаємодії політичного керівництва і державного управління
як на рівні центральних органів державної влади, так і на
рівні функціонування системи місцевого самоврядування,
спираючись на зарубіжний досвід [221, с. 112–189].
Варто зазначити, що основою джерельної бази дисертаційного дослідження стали передусім дослідження вітчизняних вчених, здійснені в останні десятиріччя. Так,
при підготовці цієї статті були використані монографії С.
Рябова «Державна влада: проблеми авторитету і легіти165  
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мності» [188], С. Наумкіної «Соціально-політичні аспекти
управління» [145], О. Валевського «Державна політика в
Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження» [28] та колективна праця «Трансформації демократії та пошук стратегії суспільно-політичного розвитку
України» (автори – В. Паламарчук, О. Литвиненко, С. Янішевський) [156], в яких в різних аспектах розглядається
проблематика вироблення політичної стратегії і тактики
за умов суспільно-політичної нестабільності. Серед перелічених робіт найбільше дослідницьке значення має праця О. Валевського, в якій представлена систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення методології
аналізу проблем державної політики, а також вироблений оригінальний авторський підхід [28, с. 18–23].
Важливими для дослідження зазначеної проблематики виявилися також результати дисертаційних напрацювань вітчизняних вчених В. Баштанника [16], Т. Каменчук
[83], В. Сарапіна [191], представлені в автореферативному
вигляді. Названі дослідження є цікавими з точки зору аналізу особливостей впровадження політичної стратегії і
тактики в сучасній Україні за умов нестабільного суспільно-політичного розвитку.
При підготовці представленого дисертаційного дослідження були використані праці відомих західних вчених
В. Данна, Д. Веймера та Е. Вайнінга, Д. Стоун, Л. Планкетт
та Г. Хейл. У роботі американського дослідника В. Н. Данна «Державна політика: вступ до аналізу» репрезентовано
підхід до розуміння сутності державної політики та політичної стратегії і тактики як її невід’ємних складових,
найбільш поширений в англомовних політичних дослідженнях [52]. Д. Веймер та Е. Вайнінг у праці «Аналіз політики. Концепції і практика» пропонують узагальнення
авторських наробок у царині досліджень державної політики [5]. Варто відзначити також і монографію Д. Стоун
«Парадокс політики. Мистецтво вироблення політичних
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рішень», в якій аналізується термінологія політологічних
досліджень у царині державної політики, пропонується
розгляд основних моделей прийняття політичних рішень
[212].
Оригінальний підхід до розгляду політичної стратегії і
тактики з точки зору політичного менеджменту та політичного консалтингу запропонований у працях російських дослідників Г. Пушкарьової «Політичний менеджмент» [179], А. Ситникова, І. Огар, Н. Бахвалова «Політичний
консалтинг» [197]. Специфічним є дослідження політичної стратегії і тактики, виходячи з позицій політичної
аналітики. Такий підхід запропонований у працях «Вступ
до політичної аналітики» [38], «Політичний аналіз» К. Симонова [196], «Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі» А. Бароніна [15], «Практичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи» [174].
Окрему увагу необхідно звернути на праці одного з
фундаторів концепції стратегічного управління І. Ансоффа «Стратегічне управління» [8] та «Нова корпоративна
стратегія» [7], в яких представлене базове розуміння поняття «стратегія», а також запропоновані основні шляхи
здійснення стратегічного управління. У процесі підготовки дисертаційного дослідження також була використана
праця відомого французького вченого Б. Гурне «Державне
управління» [50], який, подібно до І. Ансоффа, вважається
одним з фундаторів окремого напрямки сучасної гуманітарної науки – державного управління.
Не можна не відмітити і монографічні дослідження білоруських вчених А. Мельникова та В. Пупи «Політичне
управління» [130], а також авторського колективу під керівництвом професора С. Князєва «Державне управління:
від філософських засад до творення сильної і процвітаючої держави» [49]. У названих працях на високому науковому рівні аналізуються основні підходи до розуміння
політичного управління та державної політики, виро167  
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блені сучасною політичною наукою, окрема авторська
увага приділяється синергетичній парадигмі як засадничій методологічній базі досліджень політологічного
спрямування.
При підготовці дисертаційної роботи були використані одні з найновіших напрацювань політологічного змісту. Так, в основу представленого дослідження покладені
ідеї, представлені у посібнику «Прикладна політологія»
2008 року видання [176], у збірці «Безпека України – 2010»
2007 року видання [17].
Таким чином, аналіз зарубіжних та вітчизняних теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що у
сучасній політологічній науці наявна достатньо ґрунтовна база досліджень з проблем державної політики і державного управління, проте не досить широко розглядаються питання політичної стратегії і тактики у
зазначеному контексті. Недостатнім є рівень розгляду та
обґрунтування необхідності впровадження цілісного
комплексу політичної стратегії і тактики за умов нестабільності, перехідного характеру суспільно-державного
розвитку. Отже, необхідно зазначити, що окреслена проблематика потребує подальшого системного осмислення,
розробки специфічної методології досліджень та понятійно-категоріального апарату.
Значення політичної стратегії і тактики особливо зростає за умов нестабільності суспільно-політичного розвитку, розгортання кризових явищ в окремі й країні, у певному регіоні або у світі в цілому. Розвиток більшості країн
сучасного світу є надзвичайно інтенсивним як у політичній, так і в соціально-економічній та культурній царинах
діяльності суспільства. Вітчизняні і зарубіжні дослідники
зазначають, що в останні десятиріччя загальноцивілізаційні процеси мають перехідний характер, що визначається глибинними закономірностями динаміки розвитку
людства в цілому та окремих країн зокрема. Цей перехід168
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ний період цивілізаційного поступу спричиняє поширення і поглиблення суспільно-політичної нестабільності у
багатьох державах і регіонах світу з різним рівнем політичного та соціально-економічного розвитку. Тому не
дивно, що значна дослідницька увага і вітчизняних, і зарубіжних політологів зосереджується на з’ясуванні сутності, основних параметрів та перспектив розвитку
суспільств перехідного типу. Так, російський учений Ю.
Яковець визначає наступні риси (параметри) перехідного
етапу:
• швидкість перемін – це означає, що ті здобутки, які
накопичувались протягом тисячоліть і століть, сьогодні
можуть змінитися протягом місяця;
• глибина змін – змін зазнають усі поверхи суспільної
піраміди;
• географічні масштаби – сьогодні не існує жодної країни,
яка залишилась не включеною у процес перемін [255, c. 37].
На думку російських дослідників С. Зубкова та О. Панова, структура перехідного процесу, що характеризує нестійкий, змінний чи навіть кризовий стан політичної системи, включає наступні стадії. Перша стадія – це
переоцінка існуючих цінностей й ідеалів, яка вказує на
кризовий стан політичної системи, на нестабільність суспільно-державного розвитку. Друга стадія – осмислення
теперішнього стану політичної системи у контексті минулого й майбутнього. Третя стадія – нове духовно-політичне самовизначення політичної системи, що виявляється
через пошук ідейної домінанти (ідеалу) національного
розвитку, здатної стати ціннісною базою для інтеграції соціально-політичних сил. Четверта стадія – завершальна –
являє собою комплекс ліквідаційних заходів з метою демонтажу застарілої, архаїчної конструкції політичної
системи [78, c. 42–43].
Отже, стадії функціонування перехідного періоду у
розвитку будь-якої політичної системи передбачає наяв169  
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ність та впровадження в життя цілісного комплексу стратегічних і тактичних заходів державного управління та
керівництва. У противному випадку не можна вести мову
про подолання нестабільності, вирішення кризових ситуацій у перебігу політичних, соціально-економічних та соціокультурних процесів.
Вітчизняні та зарубіжні дослідники констатують, що
всі суспільства, що трансформуються, є підкреслено конфліктогенними, тому для них особливо актуальною виступає проблема конструювання комплексу заходів політичної стратегії і тактики. За цих умов одним з основних
завдань постає необхідність зменшення зростаючої соціальної і політичної поляризації, яка розколює суспільство
на бідних і багатих, «демократів» і «комуністів», що безсумнівно заважає суспільній солідарності, поглиблює
конфлікти. Різка зміна суспільного порядку, навіть якщо в
кінцевому рахунку вона і спроможна підвищити ефективність виробництва, демократизувати соціально-політичну систему, також завжди порушує нормальне функціонування соціуму. Ще одна причина конфліктогенності
перехідного суспільства полягає в тому, що відбувається
руйнування старої системи ціннісних орієнтацій і психологічно важливих точок опори в суспільстві. Це руйнування не може відбуватися без конфліктів, без радикальних змін політичних і особистісних позицій. До того ж,
причиною соціальної напруженості виступає насамперед
надзвичайна конфліктогенність самої держави і суспільства, що реформується [204, c. 6–7, 14]. Тому політична
стратегія щодо подолання кризових явищ та забезпечення стабільності у таких країнах спрямована не лише на
суто політичну царину відносин, але й на відносини у соціальній, економічній, нормативно-правовій, культурній,
ідейно-духовній сферах життя суспільствах, тобто вона
має системний характер.
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Державне управління за умов перехідного суспільно-державного розвитку має свої особливості. Система
державної політики й управління у перехідний період повинна функціонувати як цілісний механізм, що поєднує в
собі цілі становлення, розвитку й стабілізації держави та
суспільства. Вітчизняний автор Б. Колос пропонує таку
структурно-функціональну схему управління державою,
дотримання якої має забезпечити реалізацію названих цілей:
1. Територія, ресурси і населення держави.
2. Духовні цінності й інтелектуально-професійний потенціал держави, у тому числі – формування потужного
потенціалу управлінських кадрів і національної еліти.
3. Вільна і захищена особистість – приватний власник
і товаровиробник.
4. Громадсько-політичні структури держави як її головні рушійні сили.
5. Господарський механізм держави.
6. Економічна модель держави.
7. Органи управління державою.
8. Конституція і правовий механізм держави.
9. Ідеологія нації [100, c. 649–651].
Таким чином, політична стратегія і тактика за умов
перехідного суспільно-державного розвитку та посилення кризових явищ має враховувати необхідність модернізації всіх сфер життєдіяльності суспільства, а не лише політико-державної, отримуючи цілісний, системний
характер. Забезпечення цілісності здійснення політичної
стратегії і тактики є неможливим без здійснення реформування самої системи державної політики і державного
управління.
Досліджуючи взаємозалежність державної політики й
соціально-економічних, нормативно-правових, культурних, міжетнічних та інших умов суспільного розвитку, відомий український фахівець з проблем державного управ171  
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ління В. Тертичка підкреслює, що саме ці умови створюють
зовнішні межі політики і тому перспективним напрямом
наукових пошуків є проблема середовища аналізу державної політики, особливо її соціально-політичний аспект. Державна політика, на думку дослідника, наступним чином впливає на базові сфери життя сучасного
суспільства з точки зору визначення та впровадження політичної стратегії.
По-перше, сутність державної політики визначається
в її соціальному спрямуванні, яке в політичній організації
суспільства виокремлюється в самостійний вид політики.
У свою чергу, культура, що належить до сфери здійснення
та впливу державної політики, спирається на програми,
концепції та суспільну систему узгодження духовних інтересів особи, спільноти й суспільства щодо науки й освіти, літератури й мистецтва, соціальних і моральних цінностей, інтелектуального й культурного потенціалу
суспільства, а також організаційно-правового забезпечення відносин із приводу виробництва й споживання духовних продуктів, причому як усередині країни, так і у відносинах з іншими країнами, народами. Державна політика
у міжнаціональні сфері є також визначально важливою
для аналізу політичної стратегії і тактики, адже ця політика передбачає активну і цілеспрямовану дію, спрямовану
на динаміку суспільного розвитку. Окрім того, зовнішня
політика і оборона країни також є базовими структурними елементами державної політики, які варто розглядати
з точки зору її системоутворюючих характеристик, що
становлять проблемне поле аналізу державної політики.
На переконання В. Тертички, формування політичної
стратегії державної політики нерозривно пов’язане з проблемами визначення цілей суспільно-політичного розвитку. «Актуалізація процесу цілевизначення обумовлена
базуванням його на суспільних цінностях й обов’язковому визначенні державної стратегії країни. Загалом ви172
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значення чітких цілей державної політики та виявлення
наявних обмежень є достатньо складним інтелектуально-організаційним процесом, оскільки цілі є кінцевим
результатом, що його намагається досягти державна політика. Для аналізу державної політики характерним є
розмежування понять цінності, цілі й завдання, а також її
фундаментальних цілей, що фіксуються в спеціальних документах – конституціях чи відповідних законах», – зазначає вчений [218, с. 12–13]. Таким чином, цілі держави є не
просто необхідною складовою комплексу політичної стратегії, вони також обумовлюють відповідні напрями державної політики.
Для визначення доцільних (оптимальних) цілей у
контексті формування політичної стратегії слід враховувати, що ціль одночасно є продуктом і виробничим фактором аналізу державної політики, та виявляти і пояснювати відмінності між цілями й альтернативами політики. В.
Тертичка пропонує класифікувати цілі державної політики за двома великими групами: головні (самостійні) й інструментальні цілі – умови, які полегшують досягнення
головних (самостійних) цілей. Важливими також є стратегічні обрахування/цілі; горизонтальні цілі; вертикальні
цілі; діяльність/ефективність програмної мети; зворотний
цільовий зв’язок. «Розмежовуючи категорії цілі – заходи
– критерії, слід мати на увазі, що взаємозв’язок цілі з результатом загалом дорівнює результативності державної
політики і тому доцільним є врахування притаманних цілеутворенню закономірностей», – підкреслює дослідник
[218, с. 13].
Розглядаючи державну політику в широкому розумінні цей термін можна визначати як вибір державними інституціями між діяльністю та бездіяльністю з розв’язання
суспільних проблем. Дослідження державної політики з
точки зору її всебічного аналізу базуються на застосуванні методик ситуативно-аргументованих відповідей на су173  
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спільні запити, ризики та обговорення, систематизації,
диференціації, критичного підходу і комунікативності інформації. Водночас аналіз державної політики виступає
як професійна робота, як послідовно-систематичний аналітичний процес та здатність кваліфіковано його здійснювати згідно з вимогами суспільного розвитку. «Процес
розробки й впровадження державної політики є багатогранним і різноплановим, тому, досліджуючи його, не
можна застосовувати шаблони і кліше, оскільки кожна
проблема потребує індивідуального розв’язання», – зазначає В. Терличка [218, с. 13].
Політичний механізм державного управління за умов
перехідного суспільно-політичного розвитку має включати такі стратегічні завдання:
• забезпечення ефективного функціонування державного апарату на основі неухильного дотримання принципів розподілу влади та формування системи стримувань і
противаг;
• обмеження втручання держави у суспільне самоврядування;
• сприяння формуванню стабільних суспільних відносин;
• перетворення держави на інструмент реалізації суспільних інтересів і потреб;
• розробка механізмів переходу конфліктів із стихійних у правові форми;
• вироблення чіткої системи контролю за діяльністю
державних структур і досягнення у суспільстві певного
консенсусу політичних сил, громадянської злагоди [41, с.
96; 48, с. 287–291].
Більшість дослідників погоджуються з тим, що перехідний стан розвитку держави зумовлює її нові функції й
завдання, а також новий зміст її управлінської діяльності. Вимоги політичного й економічного реформування
спричиняють значні трансформації форми держав174
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но-управлінської діяльності, форми регулювання суспільних відносин. Тому не дивно, що зростає роль державного
управління у забезпеченні злагодженого, чіткого, безперебійного функціонування суспільного організму. Саме від
ефективності й якості державного управління залежить
майбутнє країни, адже без підвищення функціональної
результативності роботи державного апарату не можна
вести мову про суспільно-державний розвиток, а тим
більше про його стабілізацію. Як підкреслює російський
вчений Б. Топорнін, нагальною вимогою перехідного суспільно-державного розвитку виступає забезпечення максимальної відповідності структури, форми і методів державного управління ринковим відносинам, до яких
переходить країна [224, с. 4].
За умов активної соціальної трансформації, прориву у
розвитку технологій, інформатизації суспільства особлива увага приділяється структурам управління, які мають
своєчасно реагувати на будь-які несподівані зміни, передбачати їх, та, опанувавши ними, ефективно управляти. На
переконання вітчизняних науковців В. Цвєткова, І. Кресіної, А. Коваленка, перехідний стан суспільно-державного
розвитку вимагає формування принципово нової системи державного управління, вироблення нею якісно іншої
політичної стратегії і тактики. Як вважають українські
дослідники, нова система державного управління повинна базуватися на таких принципах. По-перше, перехід від
прямого до непрямого (побічного) управлінського впливу
на економіку, що передбачає заміну прямого управління
об’єктами економіки управлінням процесами у галузі економіки. Змінюються і функції державного управління в
економіці – питома вага надається стимулюванню, визначенню пріоритетів, прогнозуванню, фінансово-кредитним способам регулювання економічних процесів, методичній допомозі, інформаційному обслуговуванню,
кадровому забезпеченню [239, c. 198–199].
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По-друге, спостерігається звуження кола об’єктів, якими управляють безпосередньо. Це зумовлено тим, що непрямі методи управління економікою сприяють обмеженню адміністративно-регуляторних і контролюючих
функцій держави. По-третє, застосування загальнонормативного методу державного управління замість оперативно-розпорядницького дає більший ефект, адже головним
регулятором суспільно-економічних відносин стає закон,
а не підзаконні акти. По-четверте, суттєво змінюється
співвідношення централізації і децентралізації в управлінні у зв’язку з перерозподілом більшого обсягу повноважень від центру до середніх і нижніх рівнів управління
[239, c. 199]. Таким чином, принципова нова система державного управління за умов перехідного суспільно-державного розвитку спричиняє якісно новий характер відносин між особистістю і суспільством, між громадянином
і державою на основі формування зовсім іншої системи
соціокультурних та політичних цінностей.
Характер сучасних загальноцивілізаційних процесів
зумовлює багато в чому перехідні ознаки суспільно-державного розвитку більшості країн світу. Тому здатність
управляти соціально-політичними процесами суспільства вимагає від системи державної влади та управління
будь-якої країни не лише оперативності, а й ефективності.
Це, у свою чергу, передбачає вироблення у суб’єктів державного управління необхідних навичок та методів. Останнім часом найбільш ефективним методом державного
управління на перехідному етапі суспільно-державного
розвитку стає моделювання, яке дозволяє найбільш об’єктивно, швидко і без значних втрат спрогнозувати подальший розвиток соціально-політичних процесів як всередині країни, так і поза її межами.
Моделювання являє собою дослідження певних явищ,
процесів або систем об’єктів шляхом побудови та дослідження їх моделей, а також використання моделей для
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визначення або уточнення характеристик та раціоналізації засобів побудови нових об’єктів. Російський дослідник
Ю. Яковець вказує, що власне модель є образом об’єкта чи
структури, поясненням чи описом системи, процесу або
ряду пов’язаних між собою подій; спрощеною картиною
реального світу, якій притаманні не всі, але деякі її властивості; множинністю взаємопов’язаних уявлень про
світ [255, с. 366].
Моделювання політичних та соціально-економічних
процесів передбачає певний алгоритм або послідовність
дій. На нашу думку, одним з найбільш вдалих алгоритмів
з точки зору політичної стратегії і тактики державного
управління є алгоритм, який запропонував американський дослідник Ф. А. Шродт. Цей алгоритм передбачає
наступну послідовність етапів.
І етап побудови моделі – відбір спостережень, які відносяться до процесу, що моделюється. Йдеться про формулювання проблеми, тобто прийняття рішення відносно
того, що слід враховувати, а чим можна знехтувати.
ІІ етап – перехід від визначення проблеми до побудови
неформальної моделі. Неформальна модель – це набір таких інструментів, які здатні пояснити відібрані спостереження, але при цьому вони визначені недостатньо суворо, тобто неможливо абсолютно точно виявити ступінь
логічного зв’язку між ними.
ІІІ етап – створення формальної моделі, яка відрізняється від неформальної тим, що всі припущення представлені вже в математичній формі.
ІV етап – комп’ютерне опрацювання формальної моделі. Це пошук непередбачуваних висновків із правдоподібних припущень. Після її завершення отримані результати
підлягають «перекладу» з мови математики на звичайну
мову [255, с. 369–374].
Отож, надзвичайно динамічні зміни соціокультурного, політичного та економічного характеру, що відбува177  
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ються у сучасному світі, спричиняють явища системної
нестабільності у більшості як перехідних, так розвинених
суспільств. За цих умов на систему державного управління мають значний вплив різноманітні фактори. Вітчизняний дослідник О. Бейко перелічує такі фактори, які мають
серйозний вплив на державне управління сьогодні:
1. Прискорення процесу отримання й обміну інформації спричиняється такими факторами, як: інформатизація
суспільства, електронні магістралі, Інтернет, але значні
обсяги інформації нерідко заважають приймати оптимальні та своєчасні рішення в процесі державного управління. Насамперед йдеться про перший етап розробки рішення – збір та аналіз інформації.
2. Нове бачення ролі, розміру, структури та авторитету
влади, що висуває перед системою державного управління нові вимоги до змісту її функціонування.
3. Публічне очікування. Це означає, що суспільство
завжди розраховує на ефективну державну політику, впровадження в життя ефективних державно-управлінських
рішень як своєчасну реакцію на свої політичні, економічні,
соціальні та інші запити та потреби. Зважаючи на високі
темпи політичних, економічних та культурних змін, у суспільства відповідно все швидше виникають нові потреби,
які вимагають швидкої реакції влади [18, с. 271].
Таким чином, в умовах суспільно-політичної трансформації, переходу від одного стану цивілізації до іншого, політична стратегія і тактика як основа подолання нестабільності розвитку суспільства залежить від здатності
держави ефективно реалізовувати функції державного
управління, а саме: моделювання і прогнозування, стратегічного програмування і планування, які передбачають
заздалегідь визначений і офіційно схвалений політичний
курс руху суспільства [193, с. 7].
Варто зазначити, що не у кожній країні органи державної влади здатні здійснювати ефективний організую178
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чий вплив на суспільні відносини у будь-якій сфері. Найчастіше помилок припускаються перехідні суспільства, в
яких немає усталеної системи органів державного управління (вони або постійно реструктуруються, або створюються нові), відносно слабкі політичні традиції, відсутній
зв’язок між теорією та практикою управління, наявний
низький рівень освіченості державних службовців. Через
це спостерігається відсутність залучення у процес прийняття державно-управлінських рішень новітніх методик та бажання суб’єктів управління діяти в інтересах
держави, що викликає зростання проблем у законотворчій діяльності. Зокрема досить часто нормативно-правові
акти доповнюються та переглядаються вже після їх прийняття, затягується процес прийняття бюджету країни,
розробляються не прораховані, необґрунтовані програми
уряду, приймаються поспішні рішення або під тиском політичних сил, або під тиском вимог суспільства, а їх реалізація потребує величезних витрат і не передбачає таких
самих прибутків.
Ускладнює процес державного управління і ситуація,
коли політики та управлінці зосереджуються виключно
на конкретних шляхах вирішення проблеми, за відсутності її стратегічного бачення. До того ж, у країнах перехідного типу дуже часто спостерігається відсутність наступності, яка обов’язково повинна бути, щоб забезпечити
водночас стабільний та динамічний розвиток держави.
Не менш важливим виступає також умова наявності єдиного бачення цілей та засобів їх досягнення усіма представниками правлячої еліти [27, с. 103–104]. Таким чином,
наявність бачення далекої перспективи, а також політичних, економічних і соціальних наслідків прийняття різних типів державно-управлінських рішень зокрема та
функціонування системи державної політики й управління в цілому, тобто вироблення і реалізація комплексу заходів політичної стратегії і тактики суспільно-державно179  
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го розвитку, виступає однією з головних умов подолання
негативних явищ перехідного періоду.
1.2. Методологія впровадження стратегії і тактики
в ситуаціях політичної нестабільності
Проблема методології впровадження стратегії і тактики у ситуації суспільно-політичної нестабільності, перехідного стану суспільно-державного розвитку є особливо
актуальною сьогодні, коли кризові явища охоплюють всі
сфери життя суспільства та поширюються практично на
всі країни світу. За цих умов вибір того чи іншого вектору
подолання кризових явищ цивілізаційного розвитку
може суттєвим чином вплинути на розвиток людства у
найближчі десятиліття. Отож, формування політичної
стратегії та впровадження в життя тактичних заходів реформування суспільства є нагальним питанням для більшості держав сучасного світу. Через низку причин, пов’язаних зі специфікою функціонування системи державного
управління, з організацією адміністративного апарату,
здійснення комплексу заходів політичної стратегії і тактики дуже часто є відмінними від задекларованих цілей
та рекомендованих шляхів їх досягнення. Отож, для кращого розуміння специфіки методології впровадження політичної стратегії і тактики розглянемо спочатку проблеми, які постають у процесі формування державної
політики та функціонування системи державного управління.
По-перше, втілення в життя заходів політичної стратегії і тактики неминуче викликає технічні складнощі. Наприклад, сама проблема, що потребує вирішення, може
виявитися більш складною, ніж здавалося спочатку. Деякі
проблеми суспільно-державного розвитку можуть бути
настільки складними, що їх неможливо вирішити наявними сьогодні заходами державного управління. Інші
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проблеми вимагають впровадження в життя не одного, а
цілої низки заходів. По-друге, розмаїття проблем, на які
спрямовані заходи політичної стратегії і тактики, може
робити складним реалізацію державної політики. По-третє, чим більших змін від громадян, від суспільства вимагатиме політика, тим вищим буде рівень складності у впровадженні політичної стратегії та тактики. До того ж, це
потягне за собою і зміну соціальних, економічних і політичних умов, оптимізацію адміністративного апарату
державного управління [44, с. 171–172; 182, с. 34–37].
Можна стверджувати, що саме методологія впровадження в життя політичної стратегії і тактики є тим індикатором, що засвідчує здатність всієї системи державної
влади та управління вчасно й адекватно реагувати на суспільні запити, тверезо аналізувати складнощі, що супроводжують кризові явища суспільно-державного розвитку.
Для аналізу в суспільних науках часто використовуються
теоретичні класифікаційні підходи, схеми та моделі. Методологічні основи сучасної політичної науки пропонують при дослідженні державної політики оперувати такими поняттями, як «політична стратегія» і «політична
тактика». Відомий вітчизняний вчений Г. Почепцов є одним з найавторитетніших дослідників проблем політичної стратегії і тактики. Він пропонує наступні відмінності
політичної стратегії від тактики:
• стратегія працює у межах багатовимірного простору,
управляючи не лише прихильниками, але й противниками, опонентами, а тактика функціонує в одновимірному
середовищі, спрямовуючи свої дії виключно на прихильників;
• стратегія працює за принципом багатьох кроків, а
тактика передбачає тільки один хід;
• стратегія конструює майбутній і віртуальний простір, а тактика спрямована на сьогодення і реальний простір;
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• стратегія передбачає зміну точок зору, а тактика –
утримання однієї точки зору;
• стратегія має спрямовуватися від розширення поля
можливостей до розширення поля дій через зміну правил
гри [173, c. 23, 25, 44, 141].
Особливістю політичної стратегії за сучасних умов,
особливо у кризових ситуаціях, є те, що вона має бути
спрямована саме на агресивне зовнішнє середовище, вміти адекватно реагувати на «виклики» та ризики глобалізації. Наявність розробленої та ефективної політичної
стратегії є свідченням політичної сили, могутності держави. Якщо держава прагне адекватно реагувати на всі динамічні зміни, що відбуваються у сучасному світі, вона
має розробляти систему потенційної стратегії. Г. Почепцов розглядає наступні принципи потенційної стратегії:
• стратегія збільшує «поле бачення» – розширює часові
рамки інтересів і можливостей учасників, дозволяє бачити сьогодення скрізь призму майбутнього;
• стратегія звернена до негативного контексту, адже
для вирішення певних проблем необхідною є багатоваріантність стратегії;
• наявність стратегії посилює її суб’єкта;
• стратегія не тільки і не стільки планування, але й виконання, тому що реальність важливіша за будь-яку стратегію;
• стратегія як вищий рівень управління може компенсувати недостатність ресурсів, маючи можливості для
адаптації;
• стратегія спрямована на визначення пріоритетів,
адже ресурсна підтримка можлива лише в обмеженому
обсязі [173, c. 19].
Політична стратегія, безумовно, є найбільш складним
і важливим елементом політичної діяльності. Стратегія
розробляється зазвичай у вигляді програми або платформи центральних суб’єктів політики (структур державної
182

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина II

влади, політичних партій, лідерів), яка відображає специфіку діяльності цих суб’єктів. На думку українського дослідника А. Пойченка, основою розробки політичної стратегії є пошук екстраординарної мети – мети розвитку
найбільш важливої для країни, особливо у кризові періоди, та привабливої для всіх верств населення. Важливою
частиною технології політичної діяльності є також політична тактика як сукупність засобів і методів досягнення
локальних, тимчасових результатів. Важливість політичної тактики полягає в тому, що саме від вибору тактичних
прийомів і заходів, продуманості та системності їх застосування багато в чому залежить реалізація всієї стратегічної лінії [162, с. 49, 54].
М. Говлет та М. Рамені серед заходів, які можуть вжити творці політики для покращення структури впровадження політичної стратегії і тактики, виділяють наступні. По-перше, ті, хто приймає державно-політичні
рішення, повинні якомога чіткіше встановити цілі політики та їхню градацію за відносною важливістю. Це слугуватиме для тих, хто впроваджує державну політику,
своєрідною інструкцією – що конкретно очікується та які
саме завдання є пріоритетними. По-друге, державна політика має підтримуватися, явно чи приховано, спиратися на позитивно налаштовану громадську думку. По-третє, заходи політичної стратегії і тактики повинні мати
достатню фінансову основу для її успішного впровадження. По-четверте, мають бути встановлені чіткі процедури впровадження заходів державної політики, цих процедур повинні дотримуватися всі інституції системи
державної влади й управління. По-п’яте, реалізація заходів політичної стратегії і тактики вимагає високого рівня
компетентності, досвіду та чітко визначених функціональних обов’язків від тих інституцій системи державної влади й управління, на яких покладені ці завдання
[44, с. 173].
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У сучасній політичній науці вироблені різні методологічні підходи як до розуміння сутності політичної стратегії і тактики, так і до специфіки їх впровадження за умов
перехідного суспільно-державного розвитку. З огляду на
те, що сучасний світ постійно і невпинно глобалізується,
інтенсифікуються процеси міждержавної комунікації, доречним та необхідним є дослідження практик методології
стратегії і тактики у різних країнах з метою формування
цілісного наукового стратегічного мислення. Без розробки оптимальної програми політичної стратегії і тактики
суспільно-державних перетворень неможливими є легітимація владного режиму, прийняття ефективних політико-державних рішень, що є, у свою чергу, запорукою стабілізації розвитку суспільства. Окрім того, якщо легітимність
і рівень політичних рішень будуть високі, то ефективність
політичної стратегії і тактики у перехідний період суспільно-державного розвитку сприятимуть динамічному
та демократичному поступу держави і суспільства.
Саме реформування державного управління припускає створення нової системи демократичних інституцій,
а це повинно забезпечити високий рівень ефективності
управління. Демократизм й ефективність є взаємопов’язаними категоріями, тому важливо, щоб процес державного
управління будувався не лише на демократичних принципах, а й на принципах ефективності та компетентності,
високого професіоналізму. Особливо важливою стає роль
ефективного і демократичного державного управління у
періоди, коли загострюються політичні, економічні, соціальні відносини у державі. Отже, якість державного
управління є чи не найважливішим фактором розвитку
будь-якої країни. «За цих умов перетворююча роль державного управління зводиться не тільки до забезпечення
поступального розвитку суспільства, хоча це є головною і
переважаючою його метою, а й до забезпечення стійкості
стабільності суспільних відносин, без чого неможливо до184
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могтися впорядкованості суспільного життя і постійно
підтримувати його в такому стані», – зазначають українські вчені В. Цвєтков, В. Селіванов, О. Скрипнюк [237, с. 45].
Методологія розробки і впровадження програми політичної стратегії і тактики, на переконання вітчизняних
дослідників Д. Видріна та А. Пойченка, має базуватися на
дотриманні чотирьох принципів: акумуляційного, інноваційного, мобілізаційного, принципу конкретності й
якості. Акумуляційний принцип передбачає формулювання таких положень у програмі, які б могли кваліфіковано акумулювати й адекватно відображати інтереси різних соціальних груп суспільства. Інноваційний принцип
передбачає висування у програмі нових ідей, які ще не
опановані суспільством. Саме оригінальні, незвичайні, цікаві ідеї, цінності, програмні установки позитивно сприймаються громадянами, але при цьому ними глибоко не
усвідомлюється їх сутність. Тому, робить висновок А. Пойченко, «програма (платформа) суб’єкта політики повинна
включати інновації, які ще не усвідомлені і не засвоєні масами» [162, с. 50–51].
Зрозуміло, що проголошені у програмах нові ідеї та
цінності мають обов’язково бути реалізовані. Отож, третій
принцип побудови програми – мобілізаційний, що передбачає таку необхідну вимогу до програми політичної стратегії і тактики, як згуртування, об’єднання суспільства в
цілому та його окремих груп навколо виконання поставлених цілей. Четвертий принцип – це принцип конкретності й ясності. Справа в тому, що будь-якій особі до вподоби, якщо програмні положення політичної стратегії і
тактики сформульовані чітко, зрозуміло та конкретно,
адже це є характерною особливістю людської свідомості
[162, с. 52–53]. Таким чином, оптимальність змісту та
успішність впровадження програми заходів політичної
стратегії і тактики передбачає обов’язкове врахування
всіх вищезазначених принципів.
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Питання про методологічне забезпечення впровадження політичної стратегії і тактики включає в себе також таку проблематику: виділення понятійного інструментарію, що використовується; визначення стилю
управлінської діяльності та аргументації впроваджуваних заходів; розуміння і врахування поточної політичної, соціальної й економічної кон’юнктури у загальній
перспективі світового історико-культурного процесу. Як
зазначає О. Валевський, методологія впровадження політичної стратегії і тактики має спиратися на інституціональні виміри стратегічного знання. Сутністю інституціональних вимірів стратегічного знання є специфіка
збирання і передачі інформації в середовищі стратегічної спільноти, особливості прийняття політичних рішень, рівень ефективності функціонування каналів
«зворотнього зв’язку» (наявність механізму адекватної
зміни стратегічних проектів з урахуванням обставин, що
змінюються), здатність сприймати стратегічну аргументацію [28, с. 42–43].
Врахування інституціональних вимірів стратегічного
знання є важливою складовою сформованого стратегічного мислення. Стратегічне мислення повинно спиратися
на серйозний науково-теоретичний базис та емпіричні
знання. Американський вчений В. Данн виділяє такі методологічні принципи критичного плюралізму, на які мають спиратися розвідки у царині політичної стратегії і
тактики:
– комплексний характер операцій, тобто одночасне
використання декількох дослідницько-аналітичних операцій і процедур;
– комплексний характер дослідницьких методів;
– комплексний аналітичний синтез;
– багатовимірний аналіз, що передбачає включення
численних змінних у політичні моделі;
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– комплексний аналіз стейкхолдерів – аналіз точок
зору представників багатьох кіл, що мають інтерес у політиці з урахуванням публічних інтересів;
– багатоаспектний аналіз, що має враховувати різні
аспекти (політичні, організаційні, економічні, культурні,
соціальні, психологічні, технологічні), аби підвищити
правдоподібність через тріангуляцію між конкурентними
уявленнями стосовно суспільно-державних проблем і рішень;
– мультимедійні комунікації – численні засоби комунікації [52, с. 30–32].
Як бачимо, однією з базових характеристик методології політичної стратегії і тактики є комплексність та
системність з одночасною деталізацією дослідницьких та
управлінських процедур. Методологія стратегічного аналізу передбачає виділення наступних характеристик стратегічного мислення: наявність бачення майбутнього та
чітко поставлених цілей; ідентифікація основних політичних гравців; використання визначеного інструментарію для досягнення цілей; визначення спрямованості дій
[173, с. 265]. Стратегічний аналіз обов’язково має спиратися на наявність декількох альтернатив, що передбачає необхідність вибору найдоцільнішої з них. На думку відомого американського аналітика І. Ансоффа, цілі політичної
стратегії – це «засоби виміру сьогоденної та майбутньої
діяльності», а її завданнями є «бажані кількісні значення». Успішність політичної стратегії і тактики визначається адаптивністю як цілей, так й оцінки першопочаткової позиції [7, с. 159, 66].
Політична стратегія являє собою організаційно-аналітичний стрижень політичного процесу у будь-якій державі. Методологія розробки і впровадження політичної стратегії ґрунтується на детальному збиранні й аналізові
необхідної інформації, методологічні принципи реалізації політичної тактики, у свою чергу, спрямовані на визна187  
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чення та застосування на практиці прийомів і способів
досягнення позитивних результатів політичної стратегії.
Іншими словами, політична стратегія і тактика спираються на оперативне планування. Оперативне планування має здійснюватися у чотирьох основних напрямках діяльності:
1) посилення існуючих позицій та оптимізація тих
груп ресурсів, які є в наявності;
2) підтримка існуючого рівня розподілу ресурсних
груп;
3) захист існуючих позицій від виділених та сукупних
факторів впливу;
4) напад як спосіб зміни власних позицій і нівелювання ресурсних груп, конкурентів за допомогою спеціальних технологій [197, c. 120].
Особливою є методологія політичної стратегії і тактики, що розробляється в рамках нового напрямку політичних досліджень – політичного консалтингу. З позицій політичного консалтингу спрямування стратегічної
діяльності класифікується, спираючись на дві базові засади – щодо вирішення конкретного завдання та щодо об’єкту впливу. Більш складною є методологія стратегічної діяльності по відношенню до об’єкту впливу. Так, за об’єктом
впливу можна виокремити наступні складові політичної
стратегії: системні, процесуальні, посилення і підтримка,
захист і напад. Посилення як складова політичної стратегії передбачає вплив на події та групи суб’єктів політичної
діяльності. Сутністю підтримки є ініціювання участі
суб’єктів та використання ними спеціальних політичних
технологій, а також управління інформацією, подіями.
Складова захисту – це маскування подій й інформації різного рівня або захист від конкурентів. Напад спрямований на вплив на імідж або інші характеристики своїх політичних конкурентів, вплив на події, вплив на групи
суб’єктів [197, c. 121–122].
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З точки зору політичного консалтингу певні особливості має і методологія та технологія політичної тактики.
Технологія розробки тактичних прийомів складається з
системи «трьох кроків». Перший крок – це створення бази
даних про «сильні» політико-управлінські рішення. Другий крок базується на узагальненні і систематизації цієї
бази даних. Третій крок спрямований на виявлення і формулювання правил (формул), що містять в собі політико-управлінське рішення в абстрактному, «знятому» вигляді.
Критеріями оцінки успішності реалізації на практиці
тактичних прийомів виступають:
• здатність прийому конструювати або вирішувати суперечності, що виникають;
• здатність суб’єкта політика бути ефективним, навіть
якщо конкурент знає, що проти нього застосовується той
чи інший тактичний прийом;
• «витривалість», оскільки існує феномен «замилювання» тактичних прийомів, тобто вони припиняють
ефективно діяти [197, c. 121].
Велику роль при визначенні методологічних засад політичної стратегії і тактики відіграє політична аналітика,
адже головним елементом політичної стратегії є визначення цілей і засобів їх досягнення. Політична аналітика є
діяльністю, що передбачає синтез трьох компонентів – володіння аналітичними методами (функціональний компонент), знання предметної галузі (галузевий компонент)
та деяку обдарованість структури особистості (особистісний аспект). Політична аналітика – це скоординований і
цілеспрямований процес вивчення політичних обставин,
подій і тенденцій, перспектив їх розвитку з метою прийняття і реалізації політичних рішень [15, c. 8–9].
Аналітичний процес вироблення політичної стратегії
передбачає визначення політичної проблеми та критеріїв
її оцінювання, ідентифікацію альтернативних рішень,
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оцінку альтернатив і вибір остаточного рішення, а також
моніторинг й оцінювання результатів здійсненої роботи.
Особливе значення у зазначеній роботі має експертна
оцінка. Американський дослідник А. Мелстнер одним з
перших почав говорити про спроможність політичних
експертів передбачати політичну здійсненність певних
політичних пропозицій та впливати на неї. Вплив на політичну здійсненність та її оцінювання спричиняється
дією наступних чинників:
– визначення конкретних учасників аналітичної роботи;
– розуміння мотивів і переконань цих учасників;
– вибір політичного рівня, адже кожен політичний рівень має свої власні правила ухвалення рішень [5, c. 481482, 486].
Врахування особливої ролі експертів у процесі вироблення та реалізації політичної стратегії і тактики обумовлює виділення чотирьох генеральних стратегій досягнення політичних цілей американськими аналітиками Д.
Веймером та Е. Вайнінгом. Першою генеральною стратегією є кооптація – створення дорадчої групи з метою вироблення бажаної рекомендації, що передбачає залучення
широкого кола експертів. Компроміс як друга генеральна
стратегія полягає у такій модифікації політичних пропозицій, яка робить їх політично прийнятнішими. Має
здійснюватися своєрідний експрес-аналіз політики: узгодження всіх суперечливих моментів при визначенні
проблеми, окресленні ключових інтересів та формулювання цілей, вироблення критеріїв оцінки для справедливого розв’язання проблеми, проведення «мозкової атаки»
для віднайдення політичних альтернатив і розгляд конкретних варіантів вирішення проблеми, спираючись на
визначені критерії.
Третя генеральна стратегія – герестетика (автор –
В. Райкер) – це стратегія, мета якої – одержати перевагу
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через маніпуляцію обставинами, за котрих робиться політичний вибір. Виділяють такі категорії методів герестетики: ті, якими оперують через порядок денний; і ті, якими
оперують через критерії оцінювання. І четвертою стратегією є риторика – використання переконливої мови. Саме
використання стратегії риторики дає правильну й доречну інформацію, що пояснює ймовірні наслідки запропонованої політики [5, c. 488–489, 493, 496]. Отож, врахування
зазначених стратегій слугує як розширенню методологічного інструментарію політичних досліджень у царині
державного управління, так і підвищенню якості впровадження політичної стратегії і тактики з метою подолання
суспільно-політичної нестабільності.
Однією з основних передумов успішності державного
управління є адекватна постановка цілей. Адже, як зазначають білоруські дослідники А. Мельников та В. Пупа,
«ціль управління є провідним елементом в управлінській
діяльності, у прийнятті та реалізації рішень» [130, c. 14].
Цілі у державному управлінні мають відповідати певним
вимогам. По-перше, цілі повинні бути конкретними та доступними для розуміння. По-друге, цілі мають бути реальними і досяжними, спиратися на ті ресурси, що є в наявності. Саме вміння своєчасно висувати та обґрунтовувати
реалістичні цілі є виявом мистецтва державного управління, необхідною умовою успішного здійснення політичної стратегії і тактики. Специфіка цілей державного
управління полягає в тому, що, з одного боку, вони є передумовою політичної діяльності, а з іншого – її стимулом
[130, c. 14].
Виходячи з вищезазначеного, особливість методології
впровадження політичної стратегії і тактики полягає в
тому, що запорукою успішності державного управління
виступає оптимальне поєднання масштабних і кінцевих
цілей державної політики з вирішенням поточних завдань, і, навпаки, вирішення необхідної кількості поточ191  
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них завдань сприяє формуванню нового якісного стану
системи державного управління в цілому. Таким чином,
необхідно не протиставляти політичну стратегію і тактику, але і не ототожнювати їх. Має бути забезпечена відповідність між цілями, що висуваються (вони є важливою
складовою політичної стратегії), та засобами їх досягнення (тобто виявом політичної тактики). До того ж, варто
враховувати при виробленні політичної стратегії і тактики, що вони мають носити об’єктивний характер, інакше
система державного управління втрачає свій раціональний зміст та перетворюється у засіб волюнтаристської політики.
При виробленні методології впровадження стратегії і
тактики у ситуаціях політичної нестабільності за умов
розвитку постіндустріальної, інформаційної цивілізації
конче необхідно спиратися на мережеву концепцію державного управління та синергетичний підхід. Так, згідно
з мережевою концепцією державного управління, система державного управління має базуватися на принципах
відсутності чіткої спеціалізації, поліархії, визначної ролі
не вертикалі, а горизонталі суспільно-політичних взаємодій. Саме на дотримання цих принципів спирається творення та функціонування мереж. Мережі мають включати в себе велике число елементів, базуватися не стільки
на сильних і прямих, скільки на слабких й опосередкованих взаємозв’язках. Політична мережа визначає і правила, й умови взаємодії своїх складових елементів. Але, як
справедливо підкреслюють білоруські дослідники, не варто абсолютизувати мережеву концепцію державного
управління та її значення [49, с. 44; 125, с. 35].
Згідно з синергетичним підходом до розуміння державного управління, суб’єктом управління у сучасному
світі стає не держава, а мережа різних організацій, яка саморегулюється та самоорганізуються. Особливо важливо
враховувати принципи синергетики в ситуаціях політич192
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ної нестабільності, адже у саме синергетичній методології
використовується такий термін, як «біфуркація». Біфуркація – це показник і нестабільності, і життєздатності, і прагнення до більш справедливого суспільства. На думку авторитетного американського вченого І. Пригожина, для
кращого розуміння сучасного суспільства варто об’єднати
потенціали мереженої та синергетичної парадигм державного управління, оскільки людство наближається до
точки біфуркації, яка пов’язана з соціумом, що функціонує
у вигляді мереженої структури.
Окрім того, російський дослідник А. Альгін підкреслює: «практика показує, що якщо уряд країни проводить
політику, досить далеку від інтересів і потреб більшості
людей, то люди починають жити за власними законами,
різними способами і шляхами забезпечуючи свої потреби, функціонуючи тим самим як система, що самоорганізується» [49, с. 46; 24, с. 58–61; 262]. Отже, ефективне функціонування системи державного управління, вибір
оптимальної методології політичної стратегії і тактики за
нестабільного суспільно-політичного розвитку має базуватися на поєднанні як досягнень синергетики, так і постулатів мереженої парадигми.
Парадигма синергетики у системі державного управління орієнтує дослідників на врахування закономірностей самоорганізації системи, що управляється, неспівпадіння цілей організації і цілей самоорганізації, а також на
всебічне врахування активності об’єкта управління та нерівномірного характеру різного роду суспільних змін. Наприклад, при впровадженні стратегії і тактики суспільно-політичних перетворень варто звертати увагу на
випереджаючий характер політичних змін у порівнянні
зі змінами економічними. Відповідно до синергетичної
парадигми, успішне та ефективне державне управління
має бути не фронтальним, а точечним. Як зазначають білоруські дослідники: «Народжені у синергетичній пара193  
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дигмі філософські ідеї самоорганізації, не лінійності, конструктивної ролі хаосу і деструктивних процесів, взаємо
переходів порядку у безпорядок, а також об’єктивної ролі
випадковості тощо у недалекому майбутньому, напевне,
зможуть зайняти належне їм місце у теорії державного
управління» [49, с. 47]. Отже, можна стверджувати, що
перспективний вектор політологічних досліджень у царині державного управління має спиратися на синтез різних методологій, парадигм та наукових підходів.
Методологія стратегування, безумовно, різниться з методологією тактичного політико-державного управління.
Стратегування ґрунтується на обмеженні констант і базуванні стратегічних розрахунків на тактичних кроках.
«Саме тактика є першочерговою складовою стратегії», –
підкреслюють вітчизняні дослідники [217, с. 70]. Зазначені постулати лежать в основі політичної аналітики як
впливового напряму політологічних пошуків.
За умови нестабільного суспільно-державного розвитку дуже важливим є інноваційний потенціал суспільства.
Здатність суспільства сприймати нові ідеї та ступінь їх
асиміляції політико-соціальним середовищем суттєвим
чином впливає на вектор та ефективність державної політики. Отож, необхідним чинником розробки оптимальної
політичної стратегії є здатність політичних аналітиків-експертів визначити, наскільки суспільство готове та
відкрите для інновацій. «Для аналізу стратегічної культури суспільства необхідно враховувати також знання
верств населення про політику, її оцінку, ступінь довіри/
недовіри до політичних інститутів, емоційне ставлення»,
– вважають українські автори О. Валевський та В. Ребкало
[217, с. 71]. Як бачимо, ефективне державне управління неможливе без урахування зазначених складових, серед
яких чи не основним фактором виступає чинник політичної культури.
194
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У структурі системи державного управління можна
виділити два управлінські режими: стратегічний й оперативний. Діяльність по стратегічному управлінню пов’язана з постановкою цілей і завдань, що стоять перед політичною системою в цілому; такі цілі та завдання
покликані забезпечувати гнучкість системи до зміни внутрішніх і зовнішніх факторів й установок. Визначення потенціалу для досягнення цілей політичної системи в майбутньому є одним з кінцевих продуктів стратегічного
управління. Характерними рисами стратегії є:
– горизонт часу – визначення терміну виконання найважливіших завдань;
– концентрація зусиль і ресурсів для досягнення цілей;
– консолідація суб’єктів стратегічного плану, усвідомлення ними спільних цілей і завдань;
– застосування методу СВОТ-аналізу (визначення сильних і слабких сторін суб’єктів планування, об’єктів політики, оцінка шансів і загроз з боку оточення тощо) [217, с.
72].
Для вироблення адекватного та виваженого розуміння політичної стратегії необхідно позбутися таких хибних
тлумачень стратегічного бачення у політиці:
– не варто вважати стратегію завершеним аналітичним продуктом, чимось незмінним – її реалізацію необхідно постійно відстежувати, порівнювати, переглядати,
зіставляти досягнуті результати із запланованими цілями, у кінцевому результаті – відповідно корегувати;
– небажання брати під сумнів вихідні гіпотези – найпоширеніша помилка, яка полягає в тому, що стратегію
формують упереджені думки або інші заздалегідь сформовані погляди (невміння поставити під сумнів власні погляди – одна з найбільших хиб політиків);
– переоцінка власних ресурсних можливостей [217,
с. 73].
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Можна з впевненістю стверджувати, що без врахування зазначених особливостей та без подолання вказаних
хибних підходів неможливе формування та впровадження ефективної політичної стратегії, творення стратегічного мислення і стратегічної культури, особливо на перехідних етапах розвитку суспільства.
Ефективність впровадження стратегії і тактики суспільно-політичних перетворень залежить також від того,
чи здійснюється політичний моніторинг у державі. Моніторинг – це система регулярного відстеження змін, які відбуваються або в усьому суспільстві, або в його окремих
сферах, за умови застосування одних і тих самих принципів вибірки та інструментарію для збирання даних. Моніторинг має бути систематичним, динамічним та націленим на прогноз. Об’єктом політичного моніторингу може
бути як політична система країни в цілому, так і кожна з її
окремих інституцій. Важливими для вироблення заходів
політичної стратегії і тактики є такі функції моніторингу:
– пізнавальна функція, що передбачає діагноз проблемної ситуації;
– функція підтримки дій, спрямованих на благо суспільства, яка має на меті збирання аргументів для переконання влади, громадян, суб’єктів політики у необхідності та корисності реформ;
– профілактична функція – спостереження, контроль
за діяльністю органів влади, політичних партій, фінансово-політичних груп тощо, найбільш поширеною формою
є моніторинг виборів [174, с. 16–17; 156].
Методологія впровадження стратегії і тактики у ситуаціях політичної нестабільності обов’язково має спиратися
на необхідне інформаційно-аналітичне забезпечення. Інформаційно-аналітичні технології сприяють підвищенню рівня професійності органів державного управління.
Оскільки сучасне суспільство є інформаційним за своєю
сутністю, то застосування інформаційних технологій є ца196
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рині державного управління є постійним. Як підкреслюють вітчизняні дослідники: «Систему інформаційно-технічного забезпечення управління можна визначити як
взаємозалежну та відповідним чином сформовану сукупність організаційних, організаційно-правових, інформаційних, методичних, програмно-технологічних компонентів, що забезпечує необхідну якість прийнятих
управлінських рішень за рахунок раціонального використання інформаційних ресурсів та інформаційних технологій» [174, с. 9].
Інформаційно-аналітична підтримка та супроводження управлінської діяльності необхідні при виконанні наступних завдань:
– моніторингу стану об’єкта управління;
– контролі за виконанням рішень й ефективності виконавчих механізмів;
– аналізові зовнішніх і внутрішніх проблемних ситуацій і прогнозування їх розвитку;
– процесі підготовки змістовної частини управлінських рішень та їхнього документального оформлення;
– аналізові обґрунтованості й юридичної правомірності прийнятих рішень;
– в організації експертизи пропонованих рішень та
проблем;
– функцій управління діяльністю самого органу управління [174, с. 10].
Отож, інформаційно-аналітичне забезпечення є
обов’язковою складовою управлінської діяльності, що
спрямовується передусім на супроводження процесу прийняття і реалізації політико-державних рішень. За умов
нестабільного суспільно-державного розвитку особливого значення набуває здійснення функції передбачення в
інформаційно-аналітичному забезпеченні. Це зумовлено
переходом владних структур до прогностичних форм діяльності зі спрямуванням на формування багатоваріант197  
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них моделей суспільно-політичного розвитку.
Однією з складових процесу вироблення політичної
стратегії і тактики є стратегічне планування. Стратегічне
планування – це систематичний процес, за допомогою
якого держава прогнозує та планує свою діяльність на
майбутнє. Зміст стратегічного планування розкривається
через різні підходи, серед яких можна виділити такі:
– забезпечення інтегральних зв’язків між глобальними цілями організації, більш безпосередніми її цілями та
вибором специфічних дій, які допоможуть їх досягти (підхід, сформульований Ле Скурнасом);
– певний набір найважливіших рішень, дій і засобів
політики, які втілюються в життя ( автор підходу – Брайсон);
– систематичний процес, за допомогою якого організація досліджує свої можливості й те, що їй заважає, аналізує свою силу і слабкість, переглядає свою роль, встановлює пріоритетні завдання та визначає засоби їх досягнення
(підхід Чарих);
– необхідний інструмент успішного місце розташування організації й ініціативності співробітників (автор – Бергарт);
– фокусування на досяжності добре визначених цілей
запроектованої вигоди організації як цілого (Іспай);
– набір дій та рішень, які використовуються керівництвом і сприяють розробці специфічних стратегій для досягнення цілей організації (Мескон);
– забезпечення нововведення та змін в організації достатньою мірою (Лоранж) [219, с. 144–145].
Специфікою стратегічного планування є те, що воно
має визначати такі цілі й завдання, які можуть бути орієнтирами, стандартами або індикаторами для вимірювання ефективності функціонування системи державного управління. У такий спосіб держава та її громадяни
можуть дізнатися, чи досягнуто успіху, чи ні. Американ198
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ський дослідник П. Лоранж виділяє основні напрями процесу стратегічного планування:
– розподіл ресурсів;
– адаптація до зовнішнього середовища через поліпшення стосунків організації з її зовнішнім середовищем;
– внутрішня координація;
– організаційно-стратегічне передбачення [274, р. 124–
125].
Стратегічне планування спрямовано на визначення
стратегічних проблем, які стоять перед державою та які
мають бути ефективно вирішені. Вирішення стратегічних
проблем неможливе без відбору стратегічних альтернатив та пропозицій. Критерієм оптимальності тієї чи іншої
стратегічної альтернативи і пропозиції є її здатність працювати як теоретично, так і практично. При виробленні
політичної стратегії слід врахувати таку її особливість: позитивні результати проектування політичних стратегій
виявляються набагато повільніше, ніж у бізнесі чи інших
сферах діяльності.
Значення політичної стратегії для розвитку держави і
суспільства обумовлюється її змістом. Так, авторитетний
вітчизняний фахівець з проблем державної політики В.
Тертичка пропонує таке визначення політичної стратегії: політична стратегія або стратегія політики – це «система великомасштабних державно-політичних рішень
і вироблених напрямів діяльності, послідовна реалізація
яких забезпечує досягнення стратегічної мети основними суб’єктами політики, генеральну лінію, спрямовану
на розв’язання завдань цілого історичного періоду, на досягнення фундаментальних, довготермінових цілей»
[219, с. 132].
На думку В. Тертички, первинним, початковим документом у системі вироблення політичної стратегії й постановці завдань розвитку держави є концепція, що
містить у собі визначення масштабів, темпів, пропорцій
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та основних напрямів розвитку держави. На підстав концепції мають розроблятися та корегуватися різноманітні
заходи політичної тактики. Відповідно до призначення,
структура концепції, зазвичай, складається з чотирьох
змістових блоків.
Перший блок – цільовий – досліджується вихідний момент соціально-економічного та політичного розвитку
держави, виявляються тенденції й основні проблеми, визначається характер і напрям подальшого поступу держави. На завершальному етапі цільового блоку відбувається
формування субординаційної системи цілей близької
перспективи державного розвитку. За підсумками виконання цільового блоку формуються основні положення
концепції, які стають вихідною позицією, що започатковує змістову частину концепції суспільно-державного
розвитку [219, с. 133–134].
Другий блок концепції – прогнозно-аналітичний. На
цьому етапі узагальнюються результати попередньо розроблених прогнозів розвитку держави, здійснюється формування цілісної системи довготривалого розвитку держави.
Третій блок – урахування зовнішніх факторів, які більшою мірою впливають на вибір варіантів державного розвитку в довготривалій перспективі. На цій стадії виконується остаточне узгодження цілей і ресурсів, причому
можливим є скорочення цілей або зміна їх субординації.
Розробка цього блоку завершується взаємозв’язком економічного, соціального, екологічного аспектів державного
розвитку [219, с. 134–135].
Четвертий блок – концептуальний, він формується на
основі системи попередніх прогнозів, що випливають із
урахуванням зовнішніх чинників, відповідно до системи
цілей. Цей блок є завершальним. Розробляючи його, концепція розвитку держави набуває комплексного та цільового характеру. Як підкреслює В. Тертичка, запропонова200
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на схема формування концепції стратегічного державного
розвитку повинна мати необхідну маневреність, враховувати національну специфіку, бути відкритою для коректив [219, с. 135].
Вочевидь, володіння достовірним знанням є гарантією успіху політичної стратегії. До того ж, важливим чинником успішності політичної стратегії є суб’єктивний
фактор. Тому у сучасній політичній науці розглядається
таке поняття, як «стратегічне лідерство». Поняття стратегічного лідерства пов’язане з умінням політика реагувати
на обставини, що змінюються. Російський дослідник Г. Ділігенський називає наступні вимоги, що висуваються до
стратегічного лідера: здатність бачити закономірності в
подіях навколишнього світу; уміння виявляти необхідність змін у власній організації; навички до створення
перспективних планів і конструктивних програм діяльності; мистецтво знаходити відповіді на виклики часу;
здатність розуміти нові галузі стратегічного знання [65, с.
209–210, 256–257].
Таким чином, підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що основою методологічної структури політичної стратегії і тактики є систематизація та узагальнення
проблем функціонування державного управління, що
мають стратегічне і тактичне спрямування. Така систематизація здійснюється шляхом проведення політологічного аналізу ключових понять, пов’язаних з проблематикою державного управління. Політологічний аналіз
політичної стратегії і тактики покликаний виявити загальні закономірності багатовекторного (політичного,
економічного, соціокультурного тощо) розвитку держави. Такий аналіз базується на дотриманні принципів науковості, полідисциплінарності (оскільки передбачає як
політологічні дослідження, так і теоретико-практичні
пошуки у царині державного управління, правничої науки, соціології, економіки), надособовості (деперсоніфіко201  
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ваності) та поліварантності (політична стратегія і тактика повинні надавати такі рекомендації, що пропонують
можливі альтернативи державного розвитку).
1.3. Роль політичної стратегії і тактики
у функціонуванні системи державного управління
Проблема забезпечення ефективності державного
управління, особливо у кризові періоди та за умов перехідного суспільно-державного розвитку, є надзвичайно
актуальною для дослідників, які працюють у царині соціально-гуманітарних наук, передусім – політології. Сучасний світовий і національний суспільно-політичний розвиток характеризується посиленням вимог з боку
суспільства до рівня компетентності, авторитету та відповідальності державної влади й державного управління.
Однією з найбільш нагальних вимог сьогодення постає
необхідність формування стратегічного мислення, яке
буде сприяти формуванню оптимальних політичних рішень з метою підвищення легітимності та легальності існуючого політико-владного режиму держави. Політична
стратегія і тактика є державницькою потребою, оскільки
визначає пріоритети і цілі державної політики.
За цих умов питання політичної компетентності системи державної влади постає в якості однієї з найбільш
гострих проблем сучасної політики. Саме політична компетентність державної влади є тим чинником, який може
сприяти або заважати подоланню нестабільності суспільно-політичного розвитку, мінімізувати чи поглиблювати
кризові явища у країні. Політична компетентність державної влади є критерієм ефективності й успішності
здійснюваної нею політики, забезпечуючи високий рівень її легітимності. До того ж, політична компетентність
зачіпає особливу політичну царину – сферу діяльності керівників вищого рангу – політичного керівництва, що пов’я202
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зане з прийняттям політичних й управлінських рішень. На
думку вітчизняної дослідниці Т. Каменчук, «абсолютна політична компетентність включає володіння владними
структурами знаннями усього спектру сучасних політичних технологій: гуманітарних, інформаційних, виборчих, а
також методами «створення подій» [83, c. 3].
На наш погляд, політична компетентність державної
влади може також визначатися через аналіз понять «політична стратегія» і «політична тактика». Можна погодитися з тими дослідниками проблематики здійснення державної політики і державного управління, які вважають,
що поняття політичної стратегії і політичної тактики відповідають рівням планування й управління політичним
процесом. За цих умов політична стратегія постає «як загальна мета руху і загальні принципи і способи її досягнення», що реалізуються через ідеологічні теорії, програми політичних партій, діяльність представників
політичної еліти. Політична тактика, у свою чергу, – це
«дроблення стратегічного процесу на етапи або елементи,
що представляють собою одночасно самостійні процеси і
моменти цілого» [83, c. 10].
Вітчизняна дослідниця С. Наумкіна розглядає поняття
«політична стратегія» і «політична тактика» з точки зору
здатності системи політичного управління до самокорегування, оскільки політичне управління є тією цариною, діяльність суб’єктів якої не передбачає їх права на помилки.
Отже, політична стратегія – це створення такої системи політичного управління, яка формує «простір для максимально діалектичного й оперативного уточнення розрахунку»
розвитку суспільства. Політична тактика – це оперативний елемент політичної діяльності, що створює й обслуговує «відповідні організаційні умови для високоефективної
реалізації стратегічного розрахунку» [145, c. 51].
Політична тактика, як вважає С. Наумкіна, може різнитися в залежності від царини застосування, вирішуючи
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два класи завдань – магістральні й конкретні. Розв’язання
магістральних завдань у блоці політичної тактики передбачає врахування законів і тенденцій розвитку об’єкту,
часових та просторових факторів можливих рішень, оптимальних для даних умов. Основним принципом тактичного забезпечення вирішення магістральних завдань є
застосування оптимальних варіантів управлінських рішень, причому тактичне рішення не має бути більш
складним й ємним у порівнянні з самим завданням. Головною вимогою до політичної тактики є її гнучкість,
адже суб’єкти системи політичної тактики обов’язково
мусять оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, здійснювати негайне «перезавантаження» у випадках необхідності. Особливістю тактики конкретності є
те, що головне в організаційних проблемах ефективності
полягає у визначенні стану об’єкту на момент прийняття
управлінського рішення, необхідності пом’якшення або
зняття ентропійних складових в його розвитку. Наявність
альтернатив за цих умов виступає найважливішою умовою прийняття управлінських рішень [145, c. 53–55; 59].
Певні особливості має реалізація комплексу заходів
політичної стратегії і тактики у суспільствах перехідного
типу, які переживають труднощі, пов’язані з перебігом
трансформаційних процесів, є складним завданням не
лише для органів державної влади й управління, а й для
самого суспільства. Адже таке суспільство для успішної
реалізації цих завдань має на рівні масової свідомості
бути політично, соціально та культурно готове для сприйняття стратегічних проектів, виступаючи у модернізацій
них процесах не як об’єкт суспільно-політичних перетворень, а в якості суб’єкту діалогу між владою і громадянами. До того ж, і перед самою державною владою постає
вимога високого рівня політичної компетентності, відповідальності і готовності до налагодження такого діалогу, а
також «політичної мужності» приймати не завжди попу204
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лярні рішення заради досягнення стратегічної мети суспільно-політичного розвитку.
Тактичний блок у процесі досягнення стратегічної
мети суспільно-політичного розвитку країни полягає у забезпеченні найбільш сприятливих умов для практичного
поступу суспільства за обраними дороговказами, тобто у
внесенні відповідних конкретних коректив та уточнень
до суспільної практики сьогодення. За словами українських дослідників В. Паламарчука, О. Литвиненка та С.
Янішевського, найпершим тактичним завданням при
просуванні до стратегічної мети країни перехідного типу
є формування «суспільно-продукувального середовища»
як основи для здійснення суспільних трансформацій.
Принциповою ознакою такого середовища є спроможність його економічного, політичного, соціального і культурного секторів щодо вироблення шляхів і засобів розв’язання стратегічних завдань національного поступу.
«Суспільно-продукувальне середовище» за умов перехідного розвитку має стати головним суб’єктом суспільно-політичних трансформацій [156, c. 102–103]. Отже, відповідальність за успішність й ефективність здійснення
стратегічного розвитку країни у такому випадку покладається не стільки на органи державної влади і державного
управління, скільки на суспільство, на самих громадян.
Роль політичної стратегії і тактики у забезпеченні
ефективності державного управління можна висвітлити
в контексті з’ясування специфіки публічної та елітарної
стратегії. Так, публічна стратегія презентує підходи для
розуміння того, що відбувається, задає критерії оцінки
ситуації; допомагає проаналізувати реальні перспективи
реальної ситуації і наявні у ній ресурси. Саме публічна
стратегія задає наступність, формулюючи гарантії забезпечення довгострокового програмування та проектування. Зміст публічної стратегії розставляє орієнтири та пріоритети для поточної діяльності виконавчої влади. Як
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зазначає вітчизняний дослідник С. Дацюк, публічну стратегію можна розглядати як своєрідний «рухливий соціальний договір, що укладається на період, який обумовлюється владою з громадянами» та забезпечує «узгодження
позиції різних політичних сил та центрів прийняття рішень» [27].
Вихід країни на рівень стратегічного простору є показником необхідності здійснення змін національної політичної системи з метою забезпечення ефективності державного управління. Це передбачає системну розробку не
лише комплексу публічної стратегії, але й заходів елітарного стратегування. Запит на складну, зрозумілу для дуже
вузького кола стратегію, з’являється тільки тоді, коли стає
зрозуміло, що публічна стратегія здатна забезпечувати
лише мінімальну соціальну рівновагу та невеликі темпи
економічного зростання.
Елітарна стратегія містить багатопозиційні сценарії
розвитку країни, які розробляються не стільки для громадськості, скільки для вузького кола професійних політиків і державних управлінців. Елітарне стратегування
спрямоване на забезпечення трьох провідних цілей державного розвитку: збереження територіальної цілісності;
відтворення та розвиток культурної ідентичності; світове
стратегічне лідерство країни [27]. Таким чином, ускладнення процесів цивілізаційного розвитку на сучасному
етапі розвитку людства перед системою державного
управління висуває вимогу розробки і впровадження
комплексу заходів багаторівневого стратегування, що
уможливлюється лише за умов наявності стратегічного
мислення у структурі управлінської культури.
Тому не дивно, що при розгляді проблематики політичної стратегії і політичної тактики вітчизняні та зарубіжні дослідники оперують такими поняттями, як: «стратегія політики», «стратегічна культура», «стратегічна
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еліта», «стратегічне планування», «стратегічне мислення». Так, Л. Райхлер зазначає: «наявність високої культури
стратегічного мислення є вирішальним чинником при
визначенні структури загроз національній безпеці». На
думку аналітика, стратегічна культура вказує, що планування політичної діяльності перебуває під впливом історико-культурних традицій [276, р. 10–16].
Стратегічна культура, на думку вітчизняного дослідника О. Валевського, – це рівень відповідності тієї політичної стратегії, що застосовують суб’єкти політики, викликам історичної та культурної ситуації, в контексті якої
здійснюється їх діяльність [28, c. 35–36]. Як бачимо, політичну стратегію у системі державного управління можна
розглядати і в якості історико-культурного феномену.
Особливістю політичної стратегії за сучасних умов,
особливо у кризових ситуаціях, є те, що вона має бути
спрямована саме на агресивне зовнішнє середовище, вміти адекватно реагувати на «виклики» та ризики глобалізації. Наявність розробленої та ефективної політичної
стратегії є свідченням політичної сили, могутності держави. Якщо держава прагне адекватно реагувати на всі динамічні зміни, що відбуваються у сучасному світі, вона
має розробляти окрім публічного та елітарного стратегування також і систему потенційної стратегії. Г. Почепцов
розглядає наступні принципи потенційної стратегії:
• стратегія збільшує «поле бачення» – розширює часові
рамки інтересів і можливостей учасників, дозволяє бачити сьогодення скрізь призму майбутнього;
• стратегія звернена до негативного контексту, адже
для вирішення певних проблем необхідною є багатоваріантність стратегії;
• наявність стратегії посилює її суб’єкта;
• стратегія не тільки і не стільки планування, але й виконання, тому що реальність важливіша за будь-яку стратегію;
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• стратегія як вищий рівень управління може компенсувати недостатність ресурсів, маючи можливості для
адаптації;
• стратегія спрямована на визначення пріоритетів,
адже ресурсна підтримка можлива лише в обмеженому
обсязі [173, c. 19].
Успішність й ефективність реалізації комплексу заходів політичної стратегії і політичної тактики багато в
чому залежить від визначення ієрархії стратегічних цілей
з врахуванням тактичних політичних завдань. Таким чином, визначення ієрархії стратегічних цілей поєднує методологію політичної стратегії з основами політичної тактики, адже цей процес передбачає вибір прийнятних для
кожного окремого випадку засобів досягнення стратегічної мети національного розвитку. При визначенні ієрархії
стратегічних цілей і дослідник-теоретик, і політик-практик може зіткнутися з парадоксом «тактичного плюралізму», сутність якого полягає в тому, що «реалізація стратегічної мети відбувається під впливом різних соціальних
економічних, психологічних чинників, які створюють
власну політичну кон’юнктуру. Тому виникає проблема
між метою, яка декларується, і засобами, якими вона досягається», – підкреслює вітчизняний дослідник О. Валевський [28, c. 41].
Американський фахівець проблем формування державної політики В. Н. Данн пропонує такий алгоритм процесу вироблення політики, що фактично відображає сутність визначення ієрархії стратегічних цілей:
• встановлення порядку денного – передбачає ранжування проблем на першорядні та другорядні, а також на
такі, що взагалі залишаються поза увагою посадовців;
• формулювання політики, яке пов’язане з визначенням альтернатив політики задля найоптимальнішого
розв’язання проблеми, ці альтернативи мають форму виконавчих наказів, рішень суду і законодавчих актів;
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• прийняття політики – одна з альтернатив політики
приймається за наявності підтримки парламентом, консенсусу між керівниками організацій або рішення суду;
• впровадження політики – ухвалена політика впроваджується в життя адміністративними підрозділами, які
мобілізують фінансові й людські ресурси з метою практичної реалізації політики;
• оцінювання політики – урядові органи аудиту й обліку визначають, чи діють виконавчі установи, законодавчі
й судові органи у відповідності до встановлених законом
вимог виконання політики й досягнення її цілей [52, c. 37].
Безумовно, запропонований В. Н. Данном алгоритм не
є універсальним для всіх національних систем державного управління, проте, на наш погляд, базові його етапи
найчастіше використовуються при здійсненні заходів політичної стратегії і тактики у демократичних країнах.
Політична компетентність державної політики і державного управління як необхідна умова забезпечення
ефективності політичної стратегії і політичної тактики
багато в чому визначається тим, наскільки оптимально
організована система політичного менеджменту у країні.
Необхідно зазначити, що у сучасній політичній науці саме
проблематиці політичного менеджменту приділяється
особлива увага дослідників, що також засвідчує важливість й актуальність цієї проблематики як на теоретичному, так і на прикладному рівні розвитку політики. Саме
фахівці з політичного менеджменту зазвичай формулюють основні ідеї національної політичної стратегії та визначають завдання, прийоми, заходи, що створюють
комплекс політичної тактики. Зважаючи на взаємозв’язок політичного менеджменту з проблематикою політичної стратегії і політичної тактики, російська дослідниця Г.
Пушкарьова виділяє наступні політичні цілі й завдання
політичного менеджменту:
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1) зміцнення авторитету державної влади або політичного діяча як стратегічне завдання;
2) створення сприятливих умов для діяльності державних установ, політичних партій, громадських організацій шляхом конструювання у масовій свідомості їх привабливого образу як тактичний прийом;
3) розширення числа прихильників тієї чи іншої
державної або політичної програми, політичного проекту, в яких і пропонуються суспільству стратегічні цілі
розвитку;
4) створення політичних союзів, блоків, адже політика
альянсів й узгодженостей дозволяє основним політичним
акторам вирішувати найскладніші стратегічні і тактичні
завдання;
5) вплив на осіб, які приймають державні й управлінські рішення, застосовуючи різноманітні прийоми й форми політичного тиску;
6) мобілізація мас з метою реалізації стратегічних і
тактичним цілей суспільно-політичного розвитку [179,
c. 16–18].
Розробка стратегічних напрямів розвитку держави є
провідною метою політики. Тому не дивно, що політологія як наука про політику не просто аналізує основи державотворчої стратегії, але й намагається передбачити
майбутнє, сформулювати на цій основі принципи перспективної політики і поточної політичної практики.
Важко не погодитися з вітчизняним дослідником В. Сарапіним у думці про те, що «у сучасній українській політології стратегічна інтегрована думка щодо розвитку держави
ще не сформована в достатньо легітимному вигляді. Дискусія, що розгорнулась останніми роками, виявляє досить
широкий спектр підходів та поглядів» [191, c. 1].
Більшість науковців та політиків погоджуються у
тому, що політична стратегія національного розвитку за
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умов нестабільності має стимулювати активність кожної
особистості, створювати одночасно моральні, правові й
економічні умови щодо її легітимності, розгортання в суспільно визначеному полі, а не в «тіні» [2; 47]. Таким чином, визначення стратегії суспільно-політичного поступу
є комплексним завданням, що потребує системного бачення розв’язання нагальних проблем сучасності, а також
перспектив цивілізаційного розвитку.
Саме тому В. Сарапін наголошує на тому, що при аналізі проблематики політичної стратегії у суспільствах перехідного типу (зокрема в Україні) варто використовувати
такий термін, як «системна реформа», що має стати основою визначення завдань політичної стратегії і політичної
тактики. Дослідник зазначає, що «системна реформа» – це
поняття, яке охоплює собою весь комплекс (весь спектр)
поступових змін, які забезпечують перехід суспільної системи від одного якісного стану до іншого, більш високого,
прогресивного; вона здійснюється мирним шляхом, послідовним втягуванням в свою орбіту все ширшого комплексу перетворень і маси населення, яка поступово утверджує себе як суб‘єкт суспільного розвитку» [191, c. 12–13].
На нашу думку, поняття «системна реформа» допомагає дослідникові також у процесі теоретичного осмислення специфіки функціонування суспільства в ситуації нестабільності суспільно-політичного розвитку, у пошуку
найбільш оптимальних варіантів раціоналізації владних
відносин у контексті вироблення політичної стратегії і політичної тактики, у визначенні нових, ефективніших варіантів взаємовпливу суспільства і держави. За цих умов
розуміння значення системних реформ при модернізації
суспільства виступає як організаційно-регулюючий,
системний вплив держави на суспільно-політичні процеси з метою забезпечення стабільного прогнозованого його
розвитку, і, безумовно, як невід’ємна складова системи заходів політичної стратегії і тактики.
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Оскільки дослідження суспільства у періоди нестабільності, кризи, трансформації є надзвичайно складним,
то й розгляд теоретичної бази розвитку політико-владного механізму у таких умовах передбачає напрацювання
значного методологічного обґрунтування політичної
стратегії і тактики як основи для системних реформ. Як
зазначає вітчизняний дослідник В. Баштанник, аналізуючи системні реформи у суспільствах перехідного типу варто враховувати суттєвий вплив таких факторів:
• визначення центральною управлінською елітою
стратегії суспільно-політичного розвитку (шляхом регламентації у відповідних нормативно-правових актах);
• наявності раціонального механізму оцінювання здобутків і втрат при реалізації окремих політичних програм,
оперативного внесення коректив;
• здійснення неупередженого аналізу проблемних ситуацій групами незалежних експертів при прийнятті
управлінських рішень;
• наявності альтернативних варіантів розвитку подій,
коротко-, середньо– та довгострокових прогнозувань, що
мають базуватися на ґрунтовних наукових розробках [16,
с. 8].
Вироблення ефективної та дієвої політичної стратегії
подолання політичної нестабільності у суспільстві є неможливим без врахування особливостей співпраці й взаємодії суб’єктів громадянського суспільства і влади як інтегративного співробітництва органів державної влади,
політичних партій, громадських організацій та ЗМІ, тому
що це є важливою умовою демократичного розвитку будьякої країни у сучасному світі. Особливе місце у системі
«органи влади – політичні партії – громадські організації
– ЗМІ – громадянин» належить засобам масової інформації. Адже «через гарантування діяльності незалежних ЗМІ
(як системи суспільного обговорення, джерел інформації,
системи суспільної адаптації), активної участі у суспіль212
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ному житті громадських організацій відбувається процес
становлення взаємодії у системі «органи влади – політичні партії» як основи громадянського суспільства», – вважає В. В. Баштанник [16, с. 14–15]. Тому при виробленні
політичної стратегії і тактики за умов функціонування
перехідного суспільства просто необхідним є залучення
до цього процесу й інституцій громадянського суспільства.
Отже, у сучасній політичній науці представлені різні
підходи до розуміння сутності політичної стратегії і політичної тактики, які розкривають названі політичні феномени, виходячи з різних сторін їх функціонування та
впливу на розвиток суспільства. Спільним для більшості з
цих наукових підходів є переконання дослідників у тому,
що саме вироблення та впровадження у системі державної влади й управління комплексу заходів політичної
стратегії і тактики виступає необхідною умовою оптимізації процесів суспільно-державного розвитку та подолання політичної нестабільності. У свою чергу, ефективність заходів політичної стратегії і тактики забезпечується
дотриманням таких вимог:
• політична стратегія і тактика повинні мати системний характер для того, щоб забезпечити узгодженість і неперервність процесів суспільно-державного розвитку;
• високий рівень політичної компетентності представників системи державної влади й управління є базовою
умовою, що забезпечує успішність комплексу заходів політичної стратегії і тактики;
• політична стратегія і тактика мають забезпечувати
високий рівень легітимації політико-владної діяльності у
країни та відповідати соціокультурному, політичному й
економічному рівню розвитку суспільства.
При визначенні ролі політичної стратегії і тактики у
забезпеченні ефективності державного управління варто
враховувати, що система державного управління являє
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собою специфічне політичне явище. Державне управління завжди є конкретно-історичною формою політичного
управління, що здійснює виконавчо-розпорядчу діяльність за допомогою використання необхідних владно-юридичних повноважень. Політичне управління, у свою
чергу, – це процес узгодження інтересів й установок держави з інтересами громадянського суспільства, різних соціальних верств, прошарків і груп (за умов демократії) на
основі пізнання та використання об’єктивних потреб розвитку соціуму. Оскільки сутність політичне управління
полягає в реалізації організаційної функції суспільства,
тому можна стверджувати, що без забезпечення політичного управління є неможливим системне функціонування суспільства [83, c. 8–9]. За цих умов блок політичної
стратегії спрямований на забезпечення ефективного політичного управління, а заходи політичної тактики є основою успішності державного управління.
У загальнотеоретичній парадигмі соціального управління, розробленій американським політологом Р. Далем,
розглядаються основні етапи реформаційних процесів
управлінського характеру. Сутність першого етапу полягає у функціональній переорієнтації системи управління
в цілому і на рівні окремих елементів, що має здійснюватись на основі цілісної програми, тобто на базі системної
стратегії модернізації. На переконання дослідника, цей
аспект соціально-політичного управління виражається в
завданні формування нового функціонального імперативу управлінської системи.
На другому етапі відбувається структурна перебудова
системи управління відповідно до нового функціонального імперативу. Цей аспект управлінської реформи
можна назвати нормативно-інституціональним, адже
він включає в себе зміну самих управлінських інституцій у відповідності до нових, нормативно закріплених
функцій. Однією з умов ефективності здійснюваної стра214
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тегії реформування виступає вимога, згідно з якою модернізацій ні перетворення мають реалізовуватися не
лише на рівні суб’єкта управління, але й на рівні об’єкта
управління [221, c. 112; 247, c. 302, 304]. Інакше суспільство, особливо у кризовий період свого розвитку, буде не
здатне ефективно використати систему заходів політичної стратегії і тактики.
Метою третього етапу є формування нового соціокультурного середовища управлінської діяльності на основі
тих ціннісних орієнтирів і пріоритетів, які становлять базис стратегії модернізаційних перетворень. Цей аспект
управлінської реформи є особливо складним, адже не
завжди у рамках політичної стратегії можна врахувати
всі ціннісні зміни, які відбуваються у суспільстві. Тому
завданням політичної стратегії, а особливо політичної
тактики, є інтеграція ціннісних новацій в усталену систему установок і мотивів масової політичної свідомості та
політичної культури суспільства. Четвертий етап управлінської реформи ще більш пов’язаний з блоком політичної стратегії, оскільки на ньому має здійснюватися загальносистемний процес узгодження та координації всіх
процесів модернізації та вироблення конкретних механізмів управління. Цей етап засвідчує ступінь формування
системи нових управлінських якостей (інтегративної, дистрибутивної, екстрактивної та символічної) державної
системи, що мають сприяти становленню нової, більш високої управлінської спроможності соціально-політичної
системи [221, c. 113; 245, c. 307].
Таким чином, можна дійти висновку про те, що саме
цілісність та взаємоузгодженість блоків політичної стратегії і політичної тактики виступають однією з найважливіших умов успішності реформування системи державного управління. Успішність та ефективність системи
державного управління, на наш погляд, визначається передусім її спроможністю забезпечувати національне еко215  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

номічне зростання, соціальну стабільність, демократію та
соціокультурний поступ суспільства. Оскільки за умов
розвитку демократичного суспільства змінюється сам
зміст політики (посилюється її багатоваріантність, плюралізм), то значної трансформації потребує і система державного управління, що також має бути враховано при розробці комплексу заходів політичної стратегії і тактики.
Основними принципами системи державного управління за умов демократії виступають:
• принцип системності (державне управління покликане забезпечувати та вдосконалювати структурну й
функціональну єдність політичної системи);
• принцип ефективності й оптимальності;
• принцип інформаційної достатності, який пов’язаний з посиленням значення інтенсифікації інформаційних процесів у сучасному світі;
• принцип зворотнього зв’язку, що передбачає створення багатоступеневої структури управління з постійним контролем;
• принцип еволюціонізму (державному управлінню
має бути притаманний поступовий, плановий характер,
що виражає послідовність стадій й етапів соціально-політичного розвитку);
• принцип визначення провідної ланки, яка визначає
якісну специфіку політичної системи, що допомагає її збереженню та водночас динамічному розвитку;
• принцип оптимального поєднання централізації і
децентралізації держави [130, c. 53–58; 127, c. 183, 185].
При визначенні політичної стратегії і тактики як основи ефективного державного управління за умов постіндустріальної стадії цивілізаційного розвитку не можливо
не враховувати особливості синергетичної методології,
що сьогодні є базовою для моделювання систем державного і соціального управління. З точки зору синергетичної парадигми, системи державного управління є неліній216
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ними, відкритими, такими, що споживають з зовнішнього
середовища ресурси й інформацію, тому особливо важливим при формулюванні політичної стратегії є виявлення
меж усталеності політичної системи в цілому та системи
державного управління зокрема. Сутністю синергетичного підходу до державного управління є також ідея самоорганізації системи [31, c. 3–4]. Як зазначають білоруські
дослідники під керівництвом С. Князєва, ідея самоорганізації у теорії та практиці державного управління спирається «на врахування закономірностей самоорганізації
системи, яка управляється, неспівпадіння цілей організації і цілей самоорганізації, а також на всебічне врахування активності об’єкту управління» [49, c. 337, 46].
Досліджуючи проблематику ролі та значення політичної стратегії і тактики варто зауважити, що у група дослідників для позначення названих феноменів вживає поняття «стратегічне управління» та інші поняття, похідні від
вказаного. Одним з авторів поняття «стратегічне управління» є відомий аналітик І. Ансофф, який використовував це поняття для аналізу економічної діяльності організації. Пізніше термін «стратегічне управління» почав
вживатися і політичними дослідниками, які певним чином екстраполювали економічні категорії на політичний
ґрунт. Згідно з визначенням І. Ансоффа, діяльність щодо
стратегічного управління можна розглядати як таку, що
«спрямована на забезпечення майбутньої життєздатності
організації за умов, які змінюються». Стратегічна соціальна архітектоніка управлінської діяльності визначається
наступними особливостями:
• структура і динаміка влади;
• системи і процедури;
• організаційна культура, норми, цінності і моделі
дійсності, які лежать в основі організаційної поведінки;
• межі і можливості щодо обробки та передачі інформації;
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• організаційні завдання окремих осіб і груп [8, c. 240–
241].
У соціальній архетиктоніці стратегічного управління
можна виокремити такі важливі елементи, як: культура,
управляючий, система управління, інформація, структура
і влада. Так, стратегічна культура орієнтована на успіх,
який базується на гнучкості та винахідливості, а також на
вмінні передбачувати майбутню ситуацію суб’єктом
управління. Управляючим або суб’єктом управління І. Ансофф називає «добродійним лідером» та «провідником новацій». Сутністю системи управління є стратегічне планування, стратегічне проблемне управління та стратегічний
контроль. Метою інформаційної підсистеми є пошук проблем та віднайдення можливостей. Структура стратегічного управління для забезпечення ефективності має бути
динамічною. Влада повинна бути централізованою та
спиратися на керівництво інноваційного спрямування [8,
c. 242].
Діяльність зі стратегічного управління пов’язана з постановкою завдань і цілей організації, з підтримкою взаємовідносин між організацією та зовнішнім оточенням,
що дозволяє здійснювати цілі стратегічного управління,
адекватно сприймати зовнішні подразники. Відповідно з
зазначеною специфікою можна виокремити такі складові
процесу стратегічного управління:
• зовнішній подразливий сигнал, який змушує організацію розробляти стратегію діяльності;
• особливі цілі (зазвичай довготермінові), що визначаються специфікою конкурентного середовища та конкурентною позицією;
• здійснення портфельного аналізу, завданням якого є
формулювання цілей диверсифікації/інтернаціоналізації;
• опора на синергізм як базову методологію стратегії,
яка визначає напрямок розвитку організаційної структури компанії;
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• визначення різновидів стратегії (портфельна, технологічна, соціальна, адміністративна, стратегія фінансування), причому їх формування може відбуватися як послідовно, так і паралельно у залежності від конкретних
пріоритетів розвитку [7, c. 278–279].
Якщо розуміння стратегічного управління застосувати до особливостей системи державного управління,
то можна стверджувати, що технологічна стратегія у даному випадку має на меті співвідношення власної політичної стратегії з конкурентними стратегіями і розробку на основі цього комплексу тактичних заходів.
Соціальна стратегія передбачає наявність відповідальності органів державної влади й управління за власну
соціально-політичну діяльність. Портфельна, конкурентна, технологічна і соціальна стратегії висувають, у
свою чергу, певні вимоги до змісту адміністративної
стратегії. На рівні функціонування державного управління зміст такої стратегії визначається комплексом
заходів державного аналізу, які ми розглянемо нижче.
Таким чином, економічна термінологія парадигми
стратегічного управління сьогодні більшістю дослідників застосовується для розгляду проблематики політичної стратегії і тактики.
Доцільним, на наш погляд, уявляється також підхід,
відповідно до якого політичний механізм управління
розглядається «як сукупність організаційних структур
суспільства, взаємодію всіх цих елементів на основі
норм, правил, процедур і традицій з урахуванням послідовності і субординації з метою налагодження дієвих
відносин між громадянським суспільством і державою,
узгодженням політичних інтересів усіх суспільних сил»
[41, c. 96]. Отже, політичний механізм державного
управління являє собою зосередження протидіючих соціально-політичних сил з метою узгодження суспільних
інтересів.
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З точки зору розробки політичної стратегії і тактики
державного управління його політичний механізм можна розглядати у таких аспектах:
а) динамічному – у процесі вироблення, прийняття і
реалізації конкретних політико-владних рішень (цьому
аспекту державного управління буде присвячений наступний підрозділ представленої роботи. – Авт.);
б) нормативному, тобто як сукупність усталених норм
і правил взаємодії суб’єктів політико-владних відносин (у
даному дисертаційному дослідженні цей аспект розглядається через проблематику легітимації політико-владної
діяльності. – Авт.);
в) ресурсному, тобто як потенційні можливості самих
суб’єктів політико-владних відносин [41, c. 96].
У контексті дослідження значення політичної стратегії і тактики у забезпеченні ефективності державного
управління, на наш погляд, доцільно також розглянути
підхід до зазначеної проблематики, який пропонується
представниками теорії політичного менеджменту. Саме
політичний менеджмент є тим напрямком досліджень
політичної науки, в якому об’єктом аналізу є політичне
управління. Так, з точки зору політичного менеджменту,
головним змістом політичної боротьби є боротьба за
об’єкт управлінського впливу з метою прихилення на свій
бік громадян, парламентарів, представників політичних
партій тощо. За цих умов ефективність державного управління визначається успішністю або неуспішністю політичної взаємодії ключових політичних акторів. Змістом
політичної стратегії є вироблення моделі такої політичної
взаємодії, блок тактики полягає у корегуванні основних
параметрів цієї моделі [122, c. 31–35].
Складовими моделі політичної взаємодії, які мають
враховуватися при розробці політичної стратегії і тактики, є: процеси мотивації, процеси комунікації та процеси
структуризації. Процеси мотивації – це суто особистісні,
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психічні процеси, які спонукають індивідів включатися у
політичну взаємодію. Процеси мотивації активізуються
під впливом інформації, яку сприймає індивід та яка формує уявлення особи про політику в усіх її виявах. Процеси
комунікації являють собою обмін інформацією між учасниками політичної взаємодії. Процеси комунікації стають
можливими завдяки тим структурам, які об’єднують людей. Процеси структуризації – це створення відносно сталих, прогнозованих відносин між суб’єктом й об’єктом
управління на основі спільних правил гри [179, c. 88, 90–91].
Процес вироблення комплексу заходів політичної
стратегії і тактики щодо організації та функціонування
системи державного управління є надзвичайно складним і багатоплановим, основою якого виступає стратегічне планування. У другій половині ХХ століття представниками західної політології вироблено декілька
десятків моделей стратегічного планування, які можуть
застосовуватися у політичній, соціальній, економічній
сферах життєдіяльності суспільства. Розглянемо просту
модель стратегічного планування, одним з авторів якої є
американський дослідник А. Халачмі. Відповідно до цієї
моделі, стратегічне планування дозволяє накопичувати
якомога більш повні знання й уявлення про оточуюче середовище, про законодавство, про майбутні наслідки і
можливості альтернативних дій. Проста модель стратегічного планування включає сім сходинок: розробку мета-плану, збір даних, стратегічний аналіз, розробку альтернатив, стратегічний вибір, організаційне лідерство і
підтримку, перевірку й оцінку.
Перша сходинка процесу стратегічного планування –
розробка мета-плану – полягає у загальному дослідженні
внутрішньої ситуації та зовнішнього середовища системи
державного управління. Метою такого дослідження є
з’ясування меж зовнішнього оточення досліджуваного
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об’єкту, визначення конкретних дій, які співвідносяться з
повноваженнями і ресурсами цього об’єкту. Американський аналітик І. Дрод використав термін «пункт (горизонт) відсікання» для характеристики межі часу, території
і сфер соціальної активності, за межами яких вплив даної
політики можна ігнорувати [254, c. 678–679]. Отже, якщо
ми не знаємо меж дії повноважень системи державного
управління, її ресурсної бази, часових обмежень та інших
важливих характеристик, ми не зможемо розробити адекватну конкретній ситуації політичну стратегію і тактику,
яка забезпечила б ефективність функціонування системи
в цілому та окремих її компонентів.
Розробка мета-плану передбачає «постановку діагнозу» та ідентифікацію стратегічних проблем, що становить
осереддя всього процесу стратегічного планування. Мета
цієї стадії – ідентифікація фундаментальних проблем і варіантів політики. Така ідентифікація неможлива без визначення так званих «силових полів» – з’ясування базових
характеристик сил, які формують зовнішнє середовище
та впливають на свободу дій управлінської системи. Саме
результати досліджень мета-фази значно впливають на
роботу над формуванням політичної стратегії і тактики в
цілому та на масштаби, хронологічні рамки процесу стратегічного планування зокрема. На цій стадії стратегічного
планування створюється модель процесу – логічна схема
уявлення, що допомагає учасникам передбачати різні етапи цього процесу [254, c. 680–681].
Друга сходинка процесу стратегічного планування –
збір даних – передбачає вилучення необхідної інформації
з джерел, які перебувають всередині системи та поза нею.
Завдання цієї стадії – зробити ніби миттєвий фотознімок
реальності, а також можливих альтернативних дій. Основними питаннями, які має з’ясувати дослідник на цьому етапі, є наступні:
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• яких юридичних вимог, заборон або обмежень мають дотримуватися органами державного управління;
• який зв’язок існує між минулою та теперішньою діяльністю різних носіїв політичних інтересів;
• що вказує на те, що громадськість хотіла б бачити
зміни в офіційному статусі і місії органів державного
управління;
• якщо виходити з професійних стандартів, що можна
сказати про елементи структури органів державного
управління та елементи програми, які входять до їх юрисдикції;
• якою є репутація органів державного управління у
внутрішньому та зовнішньому середовищі;
• які очікування та переваги поділяє більшість учасників політичних процесів;
• яким є можливий вплив змін, що плануються, у використанні інформаційних технологій за умов новітніх
політичних, соціальних й економічних тенденцій [254,
c. 681–682].
Третя стадія стратегічного планування включає стратегічний аналіз, тобто критичну оцінку відповідей на поставлені вище питання. Результат цієї стадії – це формування списку можливих переваг і недоліків, слабких
сторін розвитку системи державного управління. Визначення переваг дозволяє сформувати бажаний напрямок
альтернативних дій, віднайдення слабких місць дає можливість виявити обмеження на дії і царини, де необхідна
переміни. Варто враховувати і такий феномен, коли часто
слабкість з однієї точки зору може виявитися силою з іншої позиції.
Четверта сходинка процесу стратегічного планування
– ідентифікація або генерування і порівняльний аналіз
альтернатив можливих дій. Сутність роботи на цій стадії
полягає в тому, що система має вести пошук ідей відносно
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того, що може бути зроблено, а що не має робитися і чому
[254, c. 683–684]. За сучасних умов розвитку цивілізації
розробка альтернатив є особливо важливою для забезпечення діяльності системи державного управління, адже
чим більше незалежних джерел інформації будуть використовуватися, тим вищим буде ступінь адаптації самої
політичної системи в цілому та окремих її складових до
середовища, що зазнає постійних змін і трансформацій.
На п’ятій стадії процесу стратегічного планування
здійснюється стратегічний вибір – обираються ті варіанти
плану, які будуть втілюватися в життя. На цьому етапі
формуються зобов’язання щодо досягнення конкретних
цілей у конкретний період часу (блок політичної тактики), щодо наслідування функціональних цілей і політики.
Стратегічний вибір передбачає також й утвердження системи контролю за процесом стратегічного управління.
Метою шостої стадії процесу стратегічного планування є забезпечення організаційного лідерства і підтримки.
На цьому етапі необхідно врахувати підготовку з власне
процесом планування, у тому числі варто брати до уваги
можливості нестачі ресурсів, негативні дії інших факторів. У випадку стратегічного планування діяльності системи державного управління підготовка до виконання стратегічного плану може потребувати спеціальної фаховості,
модифікації самої системи. Управлінці мають свідомо ставитися до запланованих змін, вони мають бути готові забезпечити лідерство та прагнути взяти участь у мобілізації підтримки [254, c. 685]. Таким чином, важливою умовою
ефективності системи державного управління є забезпечення такої функції менеджменту як свідома підтримка
стратегічного планування.
На сьомому етапі стратегічного планування здійснюється перевірка та оцінка виконання плану. Причому, підґрунтя для контролю й оцінки базується ще на початково224
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му етапі процесу стратегічного планування, що дозволяє
пізніше співставити раніше зроблені прогнози з отриманими пізніше результатами. Механізми контролю й оцінки визначають якісні та кількісні показники вихідних величин, а також перебігу процесу в цілому та кінцевого
результату діяльності кожної підсистеми управлінської
системи [254, c. 685–686]. Отож, як бачимо, навіть проста
схема процесу стратегічного планування передбачає
проходження досить складної процедури, яка вимагає
високого рівня політичної та організаційної культури як
експертів-аналітиків, так і представників системи державного управління.
Безумовно, комплекс заходів політичної стратегії і
тактики відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності функціонування системи державного управління в
цілому та окремих її складових. Причому, політична стратегія і тактика постають як дуже складний, багатоплановий, різноаспектний політичний феномен. Державне
управління може бути ефективним лише за умов постійних змін, постійного вдосконалення не лише самої цієї
системи, але й суспільного життя загалом.
На переконання російського дослідника Б. Курашвілі,
ефективне державне управління можливе за умов здійснення послідовних реформ, які проводяться «всупереч
опору консервативних й інертних елементів у державному апараті» [116, с. 279]. Тобто успішність впровадження в
життя заходів політичної стратегії і тактики залежить багато в чому від сприйняття цих заходів самими управлінцями, державно-політичними менеджерами. Осереддям
діяльності державних управлінців є процес підготовки та
реалізації владно-політичних рішень, розгляду специфіки
якого у контексті ролі і значення політичної стратегії і
тактики присвячений наступний підрозділ представленого дослідження.
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Висновки до Розділу 1
У сучасному світі постійні зміни та трансформації стають нормою соціополітичного життя суспільства та держави. За таких умов нагальною вимогою до системи державної влади та управління стає потреба у забезпеченні
оптимізації процесів політико-владної діяльності. Як зазначалося у першому розділі представленого дослідження, важливою складовою системи державного управління
є політична стратегія і тактика, значення яких зростає
особливо у ситуаціях нестабільного суспільно-державного розвитку.
Успішність й ефективність реалізації заходів політичної стратегії і політичної тактики багато в чому залежить
від цілого комплексу умов, серед яких необхідно виділити
зокрема визначення ієрархії стратегічних цілей з врахуванням тактичних політичних завдань. Окрім того, суттєвим чинником забезпечення оптимізації політичної стратегії і тактики виступає політична компетентність
державної політики і державного управління. Функціонування системи державного управління може бути лише
тоді ефективним, коли рівень політичної компетентності
дозволяє державній владі та державному управлінню не
порушувати основи соціальне життя суспільства, впроваджуючи в життя політичну стратегію і тактику.
Блок політичної стратегії має бути спрямований на забезпечення ефективного політичного управління, а заходи політичної тактики – бути основою успішності державного управління. Саме цілісність та взаємоузгодженість
блоків політичної стратегії і політичної тактики виступають однією з найважливіших умов успішності реформування системи державного управління в цілому та окремих її складових.
Сучасний світ, зважаючи на домінуючі загальноцивілізаційні тенденції розвитку, перебуває на перехідному
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етапі. Тому здатність управляти соціально-політичними
процесами суспільства вимагає від системи державної
влади та управління будь-якої країни не лише оперативності, а й ефективності. Це, у свою чергу, передбачає вироблення у суб’єктів державного управління необхідних
навичок та методів. Особливістю функціонування перехідного періоду у розвитку будь-якої політичної системи
виступає вимога впровадження в життя цілісного комплексу стратегічних і тактичних заходів державного
управління та керівництва. У противному випадку не
можна вести мову про подолання нестабільності, вирішення кризових ситуацій у перебігу політичних, соціально-економічних та соціокультурних процесів.
Головною передумовою дослідження політичної
стратегії і тактики як системи засобів подолання нестабільності суспільно-державного розвитку є необхідність
аналізу джерельної бази та провідних концептуальних
підходів щодо проблематики теоретико-методологічного обґрунтування політичної стратегії і тактики, зважаючи на світові тенденції демократизації та модернізації
сучасних політичних систем. Тому політична стратегія
щодо подолання кризових явищ та забезпечення стабільності у країнах на перехідному етапі розвитку спрямована не лише на суто політичну царину відносин, але
й на відносини у соціальній, економічній, нормативно-правовій, культурній, ідейно-духовній сферах життя
суспільствах, тобто вона має системний характер. Отже,
політична стратегія і тактика за умов перехідного суспільно-державного розвитку та посилення кризових
явищ має враховувати необхідність модернізації всіх
сфер життєдіяльності суспільства, а не лише політико-державної. Забезпечення цілісності здійснення політичної стратегії і тактики є неможливим без здійснення
реформування самої системи державної політики і державного управління.
227  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

Важливою складовою комплексу політичної стратегії
є цілі держави, адже вони обумовлюють відповідні напрями державної політики. Саме на рівні формулювання цілей держави має створюватися принципова нова система
державного управління за умов перехідного суспільно-державного розвитку, що обумовлює якісно новий характер відносин між особистістю і суспільством, між громадянином і державою на основі формування зовсім
іншої системи соціокультурних та політичних цінностей.
Методологія впровадження в життя політичної стратегії і тактики за умов перехідного суспільно-політичного
розвитку має базуватися на методах моделювання, синергетики та мережевої парадигми. Так, одним з найбільш
ефективних методів державного управління на перехідному етапі суспільно-державного розвитку стає моделювання, яке дозволяє найбільш об’єктивно, швидко і без
значних втрат спрогнозувати подальший розвиток соціально-політичних процесів як всередині країни, так і поза
її межами.
Таким чином, політична стратегія являє собою організаційно-аналітичний стрижень політичного процесу у
будь-якій державі. Методологія розробки і впровадження
політичної стратегії ґрунтується на детальному збиранні
й аналізові необхідної інформації, методологічні принципи реалізації політичної тактики, у свою чергу, спрямовані на визначення та застосування на практиці прийомів і
способів досягнення позитивних результатів політичної
стратегії.
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РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА
2.1. Узагальнення досвіду оптимізації процесу
підготовки та реалізації політичних рішень
Розвиток людства в останні десятиріччя позначився
ускладненням політичних, соціальних, економічних,
культурних процесів, що вимагає від держави як базового
політико-правового інституту суспільства якісних змін
структурного та функціонального характеру. Важливою
складовою діяльності системи державної влади й управління є процес підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень. Саме органи державної влади й управління мають здатність здійснювати ефективний організуючий
вплив на суспільні відносини у будь-якій сфері. Такий
ефективний вплив забезпечується у процесі підготовки та
реалізації політичних рішень. Рішення в системі державного управління дуже різноманітні, багаторівневі і мають
різну владну силу. Тому не дивно, що все більше авторитетних дослідників зосереджують свою увагу на розгляді
проблематики, пов’язаної з процесом прийняття та реалізації політичних рішень.
Державне управління завжди здійснюється з метою
досягнення певних цілей, реалізація яких забезпечується шляхом розробки, прийняття і виконання політичних
рішень. Рішення покликані забезпечити розв’язання
проблем, максимальне наближення до поставленої мети
суспільно-державного розвитку, вони є центральною
ланкою процесу управління, важливим чинником його
цілеспрямованості. Політичні рішення забезпечують
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взаємозв’язок елементів державного управління з соціальною системою. Основними ознаками політичних рішень є: спрямованість на вирішення проблем державного рівня; прийняття вищими або центральними органами
державної влади; подання їх у формі нормативно-правових актів та програмно-цільових документів; належність
до державно-політичних відносин; формування на їх основі державно-політичних впливів; першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами;
обов’язковість для виконання зазначеними у них суб’єктами [176, c. 51–52].
Процес прийняття політичних рішень є, безперечно,
одним з ключових політичних процесів. Найбільше уваги
стадії прийняття рішень у циклі політики приділялося з
часів інституційного становлення політології як науки,
саме відтоді аналітики розглядали різноманітні моделі
прийняття рішень у складних організаціях системи державного управління. Починаючи з 1960-х років, обговорення моделей прийняття рішень у державній політиці
викристалізувалося у суперечки довкола двох базових моделей – «інкрементної» та «раціональної». Так, в рамках
«раціональної» моделі описувалося те, як мають прийматися рішення, а «інкрементна» модель досліджувала реальну практику прийняття рішень владою. У 1970-х роках,
вдалося розвинути альтернативні моделі прийняття рішень, включаючи так звану «модель смітника», яка цікава тим, що вона розглядає також ірраціональні елементи
організаційної поведінки для того, щоб знайти третій
шлях, відмінний від раціоналізму та інкременталізму [44,
c. 153–170; 30, c. 13–15].
Відносно недавно були здійснені спроби вийти за межі
трьох названих моделей та розвинути більш тонке розуміння складних процесів, пов’язаних з прийняттям рішень у царині державної політики й управління. Метою
представленого розділу є розгляд суперечливих моделей
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прийняття політичних рішень з точки зору оптимізації
функціонування системи державного управління. Дослідження особливостей сфери прийняття політичних рішень має певну специфіку у контексті аналізу вироблення політичної стратегії і тактики. Адже політична
стратегія являє собою комплекс засобів та методів для вирішення поставлених завдань суспільно-державного розвитку, що передбачає персональну відповідальність за
управлінські рішення, які приймаються. Як зазначає В.
Кноррінг, до функціональних обов’язків суб’єкта, який
приймає політико-управлінські рішення, належить визначення цілей, стратегії управління та реалізація прийнятих рішень [92, c. 29].
За цих умов політичне рішення як обмежена у просторі і часі дія – це вольовий свідомий акт, сутність якого полягає у виборі одного з кількох варіантів. Політичні рішення обов’язково мають характеризуватися такою
ознакою, як системність, найповніше відображати корінні інтереси національної політичної системи. До того ж,
політичні рішення прямо залежать від вчасної інформації, її достовірності та оптимальної кількості. На думку вітчизняного політолога Б. Кухти, «можна виділити три
важливих проблеми – це оптимальності політичних рішень, друга – типи політичних рішень, третя – проблема
співвідношення раціоналізму та ірраціоналізму у політичному рішенні [117, c. 186–187].
Варто вести мову не про правильність або неправильність політичних рішень, а саме про оптимальність рішень з точки зору функціонування політичної системи
країни в цілому та апарату державного управління зокрема. Як стверджував польський теоретик С. Завадський,
оптимальні рішення – це такі політичні рішення, які мають відповідати трьом основним критеріям: аксіологічному, праксеологічному та суспільному. Сутність аксіологічного критерію полягає у тому, що політичні рішення
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мають спиратися на ту систему цінностей, яка є пануючою у даній політичній системі, у даному політичному режимі. Праксеологічний критерій оптимізації політичних
рішень стосується вибору методів, засобів діяльності, іншими словами ефективне рішення – це таке рішення, яке
оптимальне з точки зору цілей, що переслідуються політичним режимом, при щонайменших зусиллях та затратах. Оптимальні рішенні – рішення економні [117, c. 187].
Суспільний критерій означає суспільну значущість політичних рішень, які приймаються і виходить з основної
мети політики як різновиду суспільної діяльності – забезпечення суспільного блага.
Ухвалення та реалізація політичних рішень передбачає співпрацю. Ухвалення будь-якого політичного рішення починається з формулювання політичних пропозицій і
завершується офіційним ухваленням певного закону, нормативного акту, адміністративної директиви, затвердженої згідно з правилами функціонування системи державного управління на конкретному рівні, охоплюючи як
блок політичної стратегії, так і заходи політичної тактики.
Розробка ефективних політичних рішень вимагає розгляду
усіх існуючих або відомих альтернатив, застосування творчого підходу до розгляду проблематики, яка потребує вирішення. За умов ускладнення політико-управлінських процесів ухвалення політичних рішень вимагає обов’язкового
залучення експертів при прийнятті та реалізації політичних рішень. Саме експерти мають розробляти стратегічні
плани, давати поради щодо їх практичної реалізації у
конкретній соціально-політичній ситуації. Таким чином, залучення експертів базується на необхідності стратегічного обґрунтування процесів прийняття і реалізації
політичних рішень.
Вимоги оптимальності й ефективності політичних рішень обумовлюють наступні характеристики системи
стратегічного управління:
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• наявність місії – призначення – виживання суб’єкта
управління у довготерміновій перспективі можливе шляхом встановлення динамічного балансу з оточенням, що
дозволяє вирішувати проблеми зацікавлених в діяльності
цього суб’єкта осіб;
• має бути визначений об’єкт концентрації уваги
суб’єкта управління – формується погляд «ззовні», відслідковуються можливості адаптації до змін в оточенні;
• повинен враховуватися фактор часу з метою орієнтації на довгострокову перспективу;
• критерієм ефективності управління має стати своєчасність і точність реакції суб’єкта управління нові суспільні запити та зміни [35, c. 31].
Процес прийняття політичних рішень є надзвичайно
складним та передбачає забезпечення реалізації п’яти основних компонентів: політичних проблем, політичних
альтернатив, політичних дій, політичних результатів, політичних обмежень. Політична проблема являє собою актуальну цінність, потребу або можливість, що може бути
реалізована за допомогою колективної дії. Знання проблеми є ключовим на початковому етапі прийняття рішення.
Політична альтернатива – це потенційно можливий напрям дій, що сприяють досягненню поставлених цілей і
тим самим вирішенню політичної проблеми. Політичні
дії – конкретний набір або послідовність кроків у рамках
обраної політичної альтернативи, що сприяють досягненню поставлених цілей і бажаних результатів. При цьому
необхідною є інформація про можливі позитивні і негативні наслідки (результати) застосованих дій, а також про
політичні, правові, економічні та інші обмеження.
Політичні результати є спостережувальними наслідками політичних дій. Саме на основі знань про можливі
наслідки політичних дій та їх порівняння з фактичними
результатами здійснюється оцінка політичного рішення з
погляду його ефективності і результативності. Політичні
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обмеження – це умови, що задають спектр вибору шляхів
і способів рішення проблемної ситуації. Політичні обмеження визначаються «політичною прохідністю» рішення
у просторі координат, заданих значимими інтересами,
цінностями, ідеологічними переконаннями інших суб’єктів політичного процесу, здатних вплинути на процес
прийняття і реалізації даного рішення. Політичні обмеження окреслюють поле політичної підтримки рішення
[38, c. 167–168].
Оптимальні політичні рішення можуть прийматися
за умов врахування таких основних питань:
• якого роду інформацію можуть використовувати особи, які приймають рішення, для вироблення свого судження, адже інформація є первинною основою для вироблення будь-якого рішення;
• які політично значимі цінності корелюють із прийнятими рішеннями (політичне рішення повинно одержувати підтримку, достатню для того, щоб інші, альтернативні рішення відступили, а формування необхідної
політичної підтримки означає пошук певних підстав серед цінностей, притаманних даному суспільству, а також
серед тих, кого безпосередньо торкається рішення) [38, c.
166]. Таким чином, провідними факторами, які визначають оптимальність (ефективність і результативність) політичних рішень виступають інформаційний та ціннісний, які перебувають у постійній кореляції та взаємодії.
Політичне рішення – це ізольований акт, програма або
план (ієрархієзований та ешелонований набір рішень),
що відповідає аналізу якоїсь локальної або глобальної ситуації і має на меті реалізацію політично значимих задумів. Підготовка політичного рішення ґрунтується на виконанні стратегічних та тактичних завдань, оскільки
передбачає дослідження поточних фактів та складання
прогнозів. Складність процесу прийняття та реалізації політичних рішень обумовлює появу низки організаційних
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проблем. Французький аналітик Бернар Гурне визначає
такі організаційні проблеми, які виникають у процесі
прийняття і реалізації політичних рішень:
1) проблеми загальної організації та структури – стосуються перерозподілу функціональних обов’язків між різними державними службами;
2) проблеми організації окремих процедур – мають на
меті визначення оптимального способу, за яким слід готувати та ухвалювати рішення;
3) проблеми організації діяльності органів управління, що стосуються самої системи державного управління
[50, c. 71–72].
Американська дослідниця проблем політичних рішень Дебора Стоун вказує на такі передумови, що забезпечують оптимізацію процесу прийняття політичних рішень. По-перше, це визначення державних цілей,
причому вони мають бути сформульовані точно й ясно.
По-друге, неухильне дотримання однієї і тієї самої цілі
впродовж всього процесу аналізу ситуації та вироблення
рішення. По-третє, необхідно намагатися уявити й розглянути якомога більше альтернатив. По-четверте, потрібно
визначити кожну альтернативу як окремий напрямок
управлінських дій. По-п’яте, має відбутися оцінка витрат
й вигод кожного з визначених напрямків дій якомога точніше й повніше. По-шосте, як результат здійснюється вибір саме того напрямку дій, що максимізує загальний добробут, згідно з визначеною метою. Отож, як зазначає Д.
Стоун, «політичні дії є рухомою стратегією», а стратегії у
формі політичних рішень виступають «інструментами
політики» [212, c. 201, 204].
Процес прийняття та реалізації політичних рішень
можна також розглядати як одну з політичних технологій
або технологій реалізації влади. Виходячи з того, що політична технологія – це цілісна динамічна система, сукупність процесів, яка включає апаратно-управлінські засо235  
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би, операції й процедури діяльності з ними, управління
цієї діяльністю, необхідну для цього інформацію та інші
ресурси, а також політичних, економічних, соціальних та
інших чинників, можна стверджувати, що політичні рішення можуть мати в своїй основі побудову та вибір певних політичних технологій.
Вибір та використання тих чи інших політичних
технологій, які пов’язані з певними політичними рішеннями, визначає сутність політики, ефективність
функціонування системи державного управління, спосіб регулювання політичних процесів, стійкість політичної системи країни в цілому [174, c. 6]. До того ж, на
процес прийняття та реалізації політичних рішень є
дуже складним можуть впливати такі фактори: цілі,
які ставлять перед собою органи державного управління; зовнішні обставини та ситуація, в якій приймається рішення; дія певних законів державного управління; методи, за допомогою яких приймаються
рішення; обов’язкова відповідність принципам державного управління; у значній мірі суб’єктивний фактор; рівень інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності органів державного управління.
Політико-управлінське рішення являє собою своєрідну реакцію на внутрішні і зовнішні впливи; воно
спрямовується на вирішення проблемної ситуації з
метою максимальної оптимізації виконання поставлених завдань. Політико-соціальна ситуація, яка прямо впливає на процес прийняття рішень, характеризується наступними рисами:
1. Наявність мети. Необхідність прийняття рішення
диктується наявністю мети якої потрібно досягти.
2. Наявність альтернативних ліній поведінки. Рішення приймається в умовах, коли існує більш як один спосіб
досягнення мети або декілька альтернативних способів
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досягнення мети. Якщо ж альтернатив не існує, тобто
можлива лише одна лінія поведінки і вибору не має, то
рішення приймати не потрібно, воно очевидне.
3. Наявність обмежуючих факторів. Рішення, як правило, приймаються в умовах дії великої кількості факторів, які обмежують можливість вибору. Обмежуючі фактори можна розділити на три групи: економічні, технічні,
соціальні. У даному випадку, під соціальними факторами
розуміються вимоги соціальної та політичної доцільності
здійснення тієї чи іншої альтернативи. Зазначені фактори створюють обмеження для досягнення поставленої
мети та ускладнюють процес прийняття рішення [216, c.
224–225].
Механізм вироблення і прийняття ефективних і результативних рішень обов’язково має враховувати такі
об’єктивні закони управління:
• залежності організаційних форм і методів управління від структури державного устрою, матеріально-технічної та умов управління;
• збереження пропорційності й оптимального співвідношення всіх елементів системи державного управління;
• єдності організаційно-методологічних основ на всіх
рівнях державного управління;
• єдності й підлеглості критеріїв ефективності, які застосовуються у процесах управління;
• відповідності потрібного часу та часу, наявного в розпорядженні під час вирішення завдань управління;
• залежності ефективності вирішення завдань управління від обсягу та об’єктивності використаної інформації
[58, c. 164].
Прихильники концептуальної теорії прийняття політичних рішень Гарі Брюмер та Пітер Де Леон описують
стадію прийняття рішення в процесі державної політики
як вибір між розробленими альтернативами політики та
їхнім імовірним впливом на оцінювану проблему. Це ви237  
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значення підкреслює декілька ключових моментів стадії
прийняття політичних рішень у творенні державної політики. По-перше, прийняття рішення не є самодостатньою
стадією, до того ж, не є і синонімом до всього процесу творення державної політики, а лише її окремим етапом, на
який мають вплив попередні етапи циклу політики. Сутністю цього етапу є вибір з відносно малого числа альтернатив політики з метою вирішення державної проблеми.
По-друге, прийняття рішення в державній політиці є не
технічною вправою, а політичним процесом [257, р. 42–
57.]. Проте, на нашу думку, модель, запропонована Г.
Брюмером та П. де Леоном, має суттєвий недолік: не розглядаються питання бажаності, імовірних напрямків або
рамок прийняття рішення.
Особливості процесу прийняття політичних рішень за
умов розвинутої демократії полягають у тому, що у сучасних інститутах влади рівень свободи кожного з тих, хто
приймає рішення, обмежується набором правил, якими
керуються політичні й адміністративні установи, а це обмежує дії кожного посадовця. Ці правила лежать в діапазоні від конституції держави до специфічних мандатів,
виданих окремим особам, що приймають політичні рішення. Встановлені правила стосуються не тільки того,
які рішення може приймати певна владна установа чи
посадовець, але й процедури, за якою це відбувається.
Такі правила та процедури пояснюють, чому така значна
частина рішень носить рутинний характер. На макрорівні прийняття політичних рішень здійснюється через
різноманітні структури владних установ, а на мікрорівні
– безпосередньо особами, що працюють у відповідному
інституційному контексті [269, р. 37–51]. Особливості
функціонування макрорівня та мікрорівня зумовлюються специфікою національної політичної системи, а відповідно – і визначеними політичними стратегічними напрямками розвитку держави.
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Американський дослідник Дж. Форестер виділяє п’ять
базових стилів прийняття політичних рішень, пов’язаних
з шістьма ключовими наборами умов. Іншими словами,
стиль прийняття рішень та тип рішення змінюється відповідно до проблеми та інституційного контексту: «Залежно від конкретних умов, стратегія може бути реальною чи недоречною. За наявності часу, досвіду, даних та
добре визначеної проблеми, технічні розрахунки можуть
бути доречними; за відсутності часу, даних, визначення та
досвіду, спроба таких розрахунків може бути просто марнуванням часу. В складному організаційному оточенні
розумові межі будуть так само, а, може, і більш важливими, як і документи, коли потрібна інформація. Адміністративні стратегії мають сенс лише в політичному та організаційному контексті» [44, c. 162–163; 159, c. 41–44].
Дж. Форестер вважає, що для того, щоб прийняття рішень відбувалося оптимально, мають існувати такі умови. По-перше, треба обмежувати число агентів (тих, хто
приймає рішення), можливо, навіть до однієї особи.
По-друге, організаційні умови для рішення мають бути
простими і закритими від впливів з боку інших суб’єктів
політики. По-третє, проблема має бути добре визначеною
за параметрами: рамки проблеми, часові терміни, цінність та наслідки. По-четверте, інформація має бути якомога досконалішою, вона має бути повною, доступною та
зрозумілою. По-п’яте, не повинно бути терміновості для
рішення – для розгляду всіх можливих варіантів і їх теперішніх та очікуваних наслідків ті, хто приймає рішення,
повинні мати необмежений час. Коли ці умови задовольняються повністю, можна сподіватися переваг раціонального прийняття рішень [44, c. 163; 159, c. 44–45].
З огляду на це, американський дослідник пропонує застосовувати п’ять можливих стилів прийняття рішень:
оптимізація, задовільнення, пошук, торги й організаційний. Оптимізація є стратегією, що отримується, коли задо239  
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вольняються наведені вище умови для раціоналізації
прийняття рішення. Застосування інших стилів залежить
від ступеня невиконаних умов. Наприклад, коли обмеження є пізнавальними, застосовується стиль задовільнення у прийнятті рішень. Такі стилі, як пошук і торги часто перекриваються один з одним, оскільки пошук є
стратегією, що існує за умов невизначеності проблеми, а
торги – стратегією, яка існує, коли з проблемою має справу велика кількість діячів за умов відсутності інформації
й часу. Організаційна стратегія, у свою чергу, включає
численні установи й суб’єкти, які мають достатньо інформації і часу, проте проблеми є численними [44, c. 164;
159, c. 45].
Таким чином, можна стверджувати, що характер прийняття політичних рішень залежить від цілого комплексу умов та факторів. Стадія прийняття політичних рішень
виступає однією з складових всього процесу державної
політики, вона змінюється відповідно до природи залученої підсистеми політики та обмежень, в рамках яких працюють ті, хто приймає рішення. Саме особливості тих, хто
приймає рішення, їх специфіка відіграють значну роль у
процесах прийняття політичних рішень, тому велика частина дослідників наголошують на впливові суб’єктивного фактору у процесах вироблення й прийняття політичних рішень.
Так, автори «Англійсько-українського словника термінів і понять з державного управління» визначають чотири біхевіористські чинники, які впливають на прийняття
рішень:
– цінності – основні принципи і переконання, якими
керуються ті, хто ухвалює рішення, зіткнувшись з ситуацією вибору;
– особистість – характеристики на зразок інтелекту
пов’язані з різними етапами процесу ухвалення рішення.
Крім того, такі чинники як стать чи соціальне становище
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також можуть впливати на напрям участі особи (тієї, що
безпосередньо приймає рішення, аналітика чи замовника);
– схильність до ризику – цілком очевидно, що особистість, яка не зважає на існуючи ризики, оскільки вони її
не лякають, ухвалює рішення, ставить цілі та обирає способи досягнення поставлених цілей абсолютно відмінні
від тих, хто ухвалює рішення в подібній ситуації, але остерігаючись ризику;
– потенціал для розбіжностей – криється у можливості
виникнення стурбованості, яка пов’язана з конфліктом
між переконаннями людини і реальністю. Істотні розбіжності можуть негативно впливати на організаційну ефективність [6, c. 30].
Серед проблем, які виникають у процесі прийняття рішень, український вчений Г. Почепцов називає наступні:
1) існує загроза практичної нездатності визнавати й
обговорювати альтернативні концепції цілей і стратегії
опонента, адже до альтернативних поглядів зазвичай
ставляться не надто серйозно;
2) не визнається принципова складність передбачення поведінки комплексних адаптивних систем;
3) спостерігається складність побудови альтернативних стратегій, що залежать від розвитку ситуації;
4) виникають труднощі у здійсненні вирішальних дій
через їх неоднозначність [173, c. 269–270].
Врахування суб’єктивного фактору у процесі вироблення та прийняття політичних рішень, таким чином, є
особливо важливим за умов кардинальних трансформацій соціального, економічного, політичного життя суспільства. Розвиток сучасного суспільства вимагає більш
швидкої реакції суб’єктів прийняття політичних рішень,
передусім керівництва держави, це зумовлює необхідність прийняття державно-політичних рішень у максимально стислі терміни.
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Процес прийняття політичних рішень також нерозривно пов’язаний з політичним аналізом, адже чим ретельнішим буде політичний аналіз, тим ефективнішими
будуть і політичні рішення, що охоплюватимуть увесь
спектр ризиків і спиратимуться на дослідження підґрунтя
ситуації, що склалася. Велика група дослідників наголошує на тісному взаємозв’язку між політичною аналітикою (політичним аналізом) та процесом прийняття політичних рішень. Так, А. Баронін переконаний в тому, що
метою політичної аналітики виступає прийняття політичних рішень [15, c. 7, 9]. К. Симонов вважає, що прийняття компетентних політичних рішень є одним з трьох
базових компонентів політичного аналізу, що спирається
на дослідження ситуації за допомогою різноманітних методик та на створення прогнозу щодо її розвитку в майбутньому [196, c. 23, 24].
Політичні рішення відіграють у суспільстві надзвичайно важливу роль, оскільки є результатом діяльності
суб’єктів державного управління і спрямовані на вирішення проблем державного рівня. Однією з вимог оптимізації процесу підготовки й реалізації політичних рішень,
на переконання дисертанта, виступає необхідність їх орієнтації на майбутнє з врахуванням якомога більшого числа альтернативних стратегій розвитку суспільства в цілому або окремих сфер його функціонування. У зв’язку з
цим, зарубіжні та вітчизняні фахівці з проблем державного управління розробляють різноманітні концепції розвитку особливої системи органів державного управління,
діяльність яких спрямовувалася б на дослідження перспектив розвитку людства.
Американський дослідник Б. Тонн, наприклад, запропонував створити Конгрес Майбутнього, Суд поколінь, Адміністрацію Майбутнього та два органи, які будуть допомагати у діяльності цих органів Координаційний Центр та
Комісія Майбутнього – це своєрідні спеціальні органи
242

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина II

управління, діяльність яких буде орієнтуватися виключно на майбутнє. Для роботи цих органів вчений визначив
критерії, які могли б суттєво вплинути на прийняття ефективних рішень і таким чином забезпечити більшу ймовірність настання нового майбутнього. Б. Тонн визначає
наступні критерії діяльності цих спеціальних органів
управління:
1. Виявлення тих проблем, які будуть хвилювати майбутнє покоління людей. У зв’язку з цим, пропонується вже
зараз створити інститут по захисту майбутніх поколінь і
залучити його до політичних процесів.
2. Реалізація структурного процесу прийняття рішень.
Для цього потрібно, щоб проблеми були чітко визначені і
сформульовані; були чітко визначенні критерії оцінки потенціального рішення; конкретна направленість альтернативних варіантів рішення; щоб результат реалізації
кожної альтернативи був розкритий у всіх деталях; раціональне евристичне рішення має стати практичним рішенням.
3. Прийняття рішень на основі консенсусу. Це означає,
що у процесі прийняття рішення, яке може вплинути на
майбутнє, мають бути погодженні інтереси всього народу
країни. Прийняття рішення на основі консенсусу відрізняється від конкурентної моделі прийняття рішень, коли
слабкі учасники залишаються осторонь і виникає соціальний, а потім і політичний конфлікт.
4. Залучення до процесу управління мудрих та обізнаних людей. Серед основних рис, які характеризують таких
людей Б. Тонн виділяє: інтелігентність, високу освіченість,
відкритість до змін, уміння створювати щось нове, здатність передбачувати, далекоглядність, навички вирішувати конфліктні ситуації, гнучкість розуму, наявність стійкої системи цінностей.
5. Ефективна участь громадян у процесі прийняття рішень. Це не означає лише постійну активну участь у голо243  
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суванні, а, передусім, мова йде про небайдужість громадян до тих рішень, які приймають органи державного
управління.
6. Орієнтований у своїй діяльності на майбутнє уряд,
має попереджати прагнення деяких політичних та фінансових кіл до лобіювання тих чи інших рішень.
7. Вміння співставляти короткострокові та довгострокові інтереси та цілі. Зрозуміло, що люди не можуть жити
лише в очікуванні майбутнього. Вони потребують соціального захисту сьогодні, прагнуть реалізувати себе також сьогодні. Але прискорення темпів змін, які заплановані як поступові, також можуть призвести до негативних
наслідків. Тому проект орієнтованого на майбутнє уряду,
повинен сприяти взаємоузгодженності між короткостроковими і довгостроковими цілями.
8. Вміння співставляти стійки зобов’язання із довгостроковими планами та діями. Орієнтовані на майбутнє
уряди не повинні допускати того, щоб плани змінювались
кожні два, чотири або вісім років, в залежності від того,
хто переможе на виборах. Так, наприклад, глобальні проблеми потребують концентрованих зусиль на цілі десятиліття, якщо не на століття. Отже, планування повинне
бути. Тим більше, що і суспільство, і політичні інститути
прагнуть до стабільності.
9. Спрямованість на виховання. Кожне наступне покоління повинно приймати довгострокові рішення, які будуть кращі, ніж попередні. Вони мають краще розуміти
свою роль у політичних процесах, свої можливості у побудові кращого майбутнього для наступних поколінь. Вони
повинні прагнути вирішувати складні проблеми шляхом
пошуку консенсусу та кооперації, а не конфронтації. Якщо
будуть дотримані ці умови, тоді можна буде говорити про
те, що людство дійсно еволюціонує у кращому розумінні
цього слова [286, р. 414].
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Політичні рішення спрямовані зазвичай на реалізацію стратегічної програми державного розвитку,
вони можуть виявляти певні тактичні заходи загальної стратегії. Однією з найважливіших характеристик
політичних рішень є системність, адже політичні рішення є необхідною складовою функціонування системи державної влади й управління. Не менш важливим
етапом, ніж підготовка та прийняття, виступає стадія
реалізації (імплементації) політичних рішень [13].
Саме взаємоузгодженість етапів підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень визначає ступінь їх
оптимальності та відповідність прийнятих рішень
стратегічним цілям розвитку суспільства. Значення
політичних рішень полягає в тому, що саме вони визначають подальше життя держави і суспільства, виступаючи своєрідним критерієм ефективності функціонування всієї системи державного управління в
цілому.
Таким чином, основною формою існування управлінської системи держави, особливо за умов інституціональної і процедурної демократії, є налагоджена система ієрархії політичних рішень. Оптимальність,
тобто ефективність та результативність, політичних
рішень визначається необхідними й достатніми їх
якістю та кількістю, що забезпечують відповідний потенціалу об’єкту управління організаційний простір
для функціонування системи державної влади й управління. Однією з найбільш значимих ознак політичних
рішень є самоорганізаційна здатність до стабілізації
суспільства в цілому або окремих сфер його життєдіяльності. Це особливо важливо за умов нестабільності
суспільно-державного розвитку, коли проблема легітимації політико-владної діяльності є надзвичайно актуальною.
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2.2. Легітимація політико-владної діяльності
як засіб подолання політичної нестабільності
У сучасній політичній науці поняття легітимності є одним з найбільш вживаних. Легітимність та легітимація
розглядаються і як суспільно-політичний устрій, що отримав визнання з боку громадян; і як дія та процес визнання
загальноприйнятності тієї чи іншої політичної організації суспільства; і як означення повноважень суб’єкта політики, що ґрунтуються на законності його претензій на політичну владу. Отже, проблема легітимності є
багатовимірною та такою, що вимагає особливої методології дослідження.
Легітимація влади, що забезпечує громадянську лояльність, є неодмінною умовою цивілізованого функціонування системи державного управління. Вітчизняний
політолог Є. Цокур визначає наступні передумови, які зумовлюють легітимність влади:
а) легітимізація політичної системи та політичних інститутів у відповідності до традицій національного державотворення та вимог суспільства;
б) особисті харизматичні риси політичного лідера;
в) дотримання демократичних норм та процедур формування органів державної влади;
г) приведення у відповідність законодавства та системи державного управління до реалій політичного життя;
д) успішне здійснення державної політики, підтримка
законності та політичної стабільності [240, c. 25–26].
Традиційне розуміння легітимності спирається на
розгляд права певних суб’єктів на панування, надання законності застосуванню сили, що межує з виправданням
насильства й примусу, які держава застосовує до своїх підданих. З другої половини ХХ століття формується більш
широкий погляд на феномен легітимності: проблема легітимації розглядається не просто як культивування суб’єк246
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тивної волі у пізнанні та здійсненні державної влади, але
й як здобуття відповідності окремої волі щодо волі загальної. Особливого значення набуває феномен легітимації за
умов нестабільного суспільно-державного розвитку. У таких ситуаціях питання легітимності є питанням про те,
що дає право владно-державним структурам розпоряджатися життям підвладних їм людей і чекати від них добровільного підпорядкування політико-владним рішенням,
коли старі політичні інститути вже не працюють, а нові
ще не набули необхідних важелів впливу та управління.
Американський політолог Д. Істон визначив легітимність як «дифузію підтримки режиму», особливо у перехідні періоди, коли суспільної підтримки політичного режиму й лояльності з боку громадян вочевидь бракує [96, c.
193]. Розглядаючи проблеми легітимації режиму за умов
нестабільного суспільно-державного розвитку, варто зазначити, що політична система такого типу накопичує і
певний час утримує чимало суперечностей, які стосуються характеру й функціонування її інститутів. Особливістю
країн з розвинутою демократією є те, що у цих суспільствах критика або навіть несприйняття конкретних політичних інституцій або окремих політичних лідерів не означає несприйняття громадянами політичної системи в
цілому. Адже для демократій властивою є необхідність
періодичної зміни конкретних представників системи органів державного управління, які сприймаються громадянами як виконавці, і тому з точки зору дослідження легітимності влади більш важливим є питання про підтримку
з боку громадян норм і правил заміни суб’єктів державної
влади. Через це французький дослідник М. Доган, відстежуючи тенденцію до зниження довіри до суспільно-політичних інститутів у розвинених демократіях, характеризує цей процес як «ерозію», а оцінки на кшталт
«делегітимації» або «кризи» вважає перебільшенням [96,
c. 197].
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У сучасній політичній науці більшість дослідників
при розгляді проблематики легітимації політико-владної
діяльності схиляються до думки, що поняття «легітимність» та «довіра» не є тотожними, але вони не виключають їх взаємозв’язку між собою. Так, у періоди політичної
нестабільності особливої довіри потребує політична еліта, яка має реалізувати нові соціальні проекти з метою
стабілізації політичної системи в цілому та окремих її інституцій. У таких випадках політична довіра має персональний характер. Звичайно, не варто абсолютизувати
значення рівня довіри для визначення легітимності державної влади. Проте, не можна й ігнорувати значення
показника довіра для легітимації політичних лідерів або
політичних інститутів, бо це посилюватиме кризу легітимності через збільшення відчуження між громадянами та політичною елітою [77, c. 156–163]. Тому питання
забезпечення оптимальності державного управління є
надзвичайно важливим, адже саме через здійснення
ефективної політичної стратегії і тактики створюються
передумови для зростання довіри з боку громадян до
представників державної влади.
Американський вчений Д. Істон розглядає проблему
легітимації політико-владної діяльності через дослідження
проявів підтримки населенням трьох різних рівнів політичних суб’єктів – політичних лідерів, політичних інститутів та принципів правління і політичної спільноти. Д. Істон
підкреслював важливу роль цінностей, які поділяє суспільство в процесі легітимації влади, тому що політичні інститути працюють тільки тоді, коли закладені в них ідеї й цінності сприймаються більшістю громадян як власні [96, c.
199–200]. До того ж, довіра до влади є необхідною характеристикою демократичної політичної культури.
У сучасних умовах легітимність влади ґрунтується на
поєднанні різних засад, її можна розглядати як прихильність не стільки до існуючого соціального порядку як та248
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кого, скільки як визнання громадянами принципів і способів його обґрунтування. Для суспільств, що перебувають
у стані суспільно-політичної нестабільності, необхідним є
розгляд проблеми легітимації як евристичного феномену,
що вимагає дослідження не лише його сутності, але й факторів, які впливають на його основні характеристики. Такими факторами можуть бути: динаміка рівня довіри з
боку громадян до виборів як базової демократичної процедури, до політичних лідерів, структур та інститутів,
ефективності їх діяльності.
Одним з критеріїв легітимності політико-владної діяльності в умовах політичної нестабільності виступає
якість державної влади. Саме якість державної влади, політична зрілість і професіоналізм політиків та управлінців є показником здатності представників системи державної влади й управління забезпечувати баланс
суспільних інтересів як на загальнонаціональному, так і
на регіональному та місцевому рівнях. Легітимація політико-владної діяльності має спиратися на відстеження
процесів суспільного розвитку, вироблення прогнозів розвитку політичних, громадських та державних інституцій.
Іншими словами, розробка та здійснення чіткої стратегії
державно-суспільного розвитку виступає необхідною передумовою забезпечення засад легітимності системи державної влади й управління.
Як зазначають вітчизняні дослідники проблем державного управління, основою ефективного функціонування держави є побудова стратегічної системи за схемою: «інформація + інтелект + інновації = реалізація».
Метою державної аналітичної діяльності є реалізація цього комплексу в контексті швидкості й якості прийнятих
рішень на всіх ланках і усіх гілках державної влади. Легітимна влада обов’язково має бути владою ефективною.
«Ефективна влада» – поєднання якостей демократії (ступінь відповідності таким нормам, як прозорість, підзвіт249  
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ність, рівність, справедливість, свобода, участь громадян у
владі) з технічною і економічною ефективністю влади», –
вважають вітчизняні дослідники. «Технічна» ефективність влади виявляється в тому, наскільки наявні альтернативи приводять до досягнення раніше оціненого
результату дії (мети), наскільки виконані завдання та реалізовані потенційні можливості. «Економічна» ефективність – це сукупність зусиль, які потрібні для досягнення
необхідного рівня «технічної» ефективності [174, c. 4–5].
Безумовно, можна погодитися з вітчизняними дослідниками, адже за умов надзвичайного прискорення темпів
політичного, економічного, соціокультурного життя суспільства легітимація політико-владної діяльності має забезпечуватися через зростання рівня ефективності діяльності системи державного управління на всіх рівнях його
функціонування.
Ефективність державної діяльності й управління вирішальною мірою залежить від того, наскільки збалансовані функції політичного керівництва і державної служби,
наскільки розроблені механізми дають можливість для
реалізації цих функцій. Отже, центральних питанням є
функціональне й операційне збалансування структур політичного керівництва і державної служби. Показниками
такого збалансування виступають: забезпечення чіткого
проходження управлінських команд «по вертикалі» без
обмеження свободи «управлінського маневру» виконавчих структур; наявність чіткої схеми контролю за виконанням політико-управлінських рішень; налагодження
механізмів зворотнього зв’язку [221, c. 40].
За умов нестабільного суспільно-політичного розвитку налагодження ефективного механізму співпраці політичного керівництва і державної служби є особливо важливим, адже саме у періоди суспільно-політичних
трансформацій більш наявними стають наступні проблеми:
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• проблеми інституціонального характеру, що вимагають розробки спеціальної системи норм та механізмів
процесу ухвалення політико-управлінських рішень;
• необхідність конституювання професійного статусу
державних управлінців задля підвищення їх авторитету у
суспільстві;
• вибір найбільш оптимальних форм політичного керівництва державною службою;
• забезпечення ефективного розподілу функцій державного управління через диференціацію розпорядчо-виконавчих функцій, а на цій основі – формування різних
сфер управлінської діяльності й контролю, тобто «управлінської вертикалі»;
• визначення механізмів прийняття і реалізації політико-управлінських рішень та налагодження дієвої системи контролю;
• правильний розподіл функцій планування [221, c. 41,
43].
Ефективність забезпечення збалансування у діяльності політичного керівництва та у функціонуванні
державної служби може оцінюватися за такими критеріями: загальносистемними, соціально-економічними, конкретно-управлінськими, внутрішньосистемними. Саме критерій системності (загальної та
внутрішньої) є базовим для визначення як ефективності, так легітимності державної політики й управління. Системність як основа функціонування органів
політичного керівництва та державної служби безпосередньо пов’язана з ідентифікацією стратегічних інтересів, тобто з визначенням предметного простору
політичної діяльності і державного управління. Ідентифікація стратегічних інтересів повинна мати легітимний характер – мати статус національних доктрин
(зовнішньополітичної, національної безпеки, реформування окремих сфер життя суспільства) [28, c. 37; 9].
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Легітимація політико-владної діяльності за умов нестабільності суспільно-державного розвитку здійснюється у
ситуації політичного вибору, коли відбувається пошук
найбільш прийнятних базових орієнтацій діяльності
суб’єктів політики на основі поліваріантності – наявності
широкого набору стратегічних і тактичних альтернатив
національного поступу.
Велика група вітчизняних дослідників розглядає проблематику політичної стратегії і політичної тактики у
контексті аналізу стану політичної нестабільності, зокрема у періоди перебігу трансформаційних процесів, та наголошує на необхідності забезпечення легітимації діяльності системи державної влади й управління. Так, один з
перших українських дослідників проблем державного
розвитку С. Рябов ще понад десять років тому пов’язував
поняття «політична стратегія» і «стратегічний розвиток» з
необхідністю забезпечення легітимації державної влади,
політико-владної діяльності як основного засобу подолання політичної нестабільності. Як зазначав вчений, стратегія державного розвитку України має базуватися на забезпеченні гарантування стабільності і безпеки суспільства з
боку авторитетної влади, яка спирається на державні закони [188, c. 111].
Важливою галуззю державної політики суспільної
стабілізації, як вважав С. Рябов, має бути сприяння розвиткові структур легального вираження та розв’язання
соціальних потреб і настроїв, передусім політичних партій. До того ж, стабільність і безпека держави, авторитет
державної влади, її легітимність визначаються станом
громадянського суспільства, структурованістю національної спільноти, що забезпечує відкрите суперництво
суспільних інтересів, стимулюючи політичні процеси у
державі та створюючи дієві механізми контролю з боку
громадськості за діяльністю системи державної влади й
управління. «Авторитетність державної влади ґрунтуєть252

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина II

ся на нерозривній єдності апарату врядування і громадянського суспільства, а їх взаємодія складає конкретний тип
політичного режиму. Стабільна демократія й гарантована
соціальна безпека формується як компонування вільного
волевиявлення народу та неухильного й обов’язкового дотримання державних імперативів», – стверджував вітчизняний вчений [188, c. 113].
Однією з передумов забезпечення легітимації політико-владної діяльності шляхом оптимізації взаємодії
політичного керівництва та державного управління на
засадах вироблення якісно нової парадигми соціально-політичного управління. Принципово новим у зазначеній парадигмі постає налагодження механізмів
взаємозв’язків всередині системи державного управління, що має привнести елемент соціального контролю у
процес прийняття політико-управлінських рішень та
поставити під громадський контроль власне сам процес
формування управлінських структур. Реалізація нової
управлінської парадигми з метою подолання суспільно-політичної нестабільності має здійснюватися на основі дотримання таких фундаментальних принципів соціально-політичного управління, що визначають його
демократичний, легітимний характер.
Перший принцип – це принцип домінування громадської думки, який у цій царині фактично конкретизує загальнодемократичний принцип суверенітету народу. Громадська думка, таким чином, розглядається як єдине
джерело прийняття політико-управлінських рішень усіма інституціями та структурами, що здійснюють соціально-політичне управління. Другий принцип – це принцип
плюралістичної організації системи управління, який віддзеркалює загальносистемний принцип забезпечення
плюралізму соціально-політичного життя за умов демократії. Отож, кожна особа, будь-яка легальна організація
або інший соціальний чи політичний суб’єкт повинні
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мати можливість впливати на процес прийняття політико-управлінських рішень, захищаючи таким шляхом
власні інтереси. Третій принцип – це принцип пріоритетності прав і свобод людини і громадянина щодо діяльності
і повноважень держави. З точки зору нової управлінської
парадигми, вся система політичного управління у державі має будуватися, виходячи з потреб соціального самоуправління, а не державної організації [221, c. 114–115;
234, c. 237–241].
Нова управлінська парадигма, маючи на меті підвищення легітимності політико-владної діяльності, передбачає кардинальні зміни базових постулатів демократичного управління у сучасному суспільстві:
– регулювання, а не контроль;
– рекомендації, а не вказівки;
– програмування тенденцій, а не конкретних дій;
– мінімізація застосування авторитарного тиску;
– перетворення ієрархічної системи управління в поліархічну;
– децентралізація всієї системи управління;
– автономізація окремих управлінських структур;
– перетворення інтегративної управлінської системи
в інтеркурсивну [221, c. 115–116].
Важливою умовою легітимації політико-владної
управлінської діяльності виступає визначення способу
оптимальної організації складових елементів політичного механізму управління суспільством. Кожний з елементів політичного механізму управління має виконувати
певну функцію, задовольняти визначені суспільні інтереси і потреби. Аналіз показує, що політичний механізм
управління як цілісна система може функціонувати лише
за умови виконання таких вимог: 1) бути спроможним до
адаптації, пристосованим до умов й інтересів, що постійно змінюються, раціонально організовувати і розподіляти
внутрішні ресурси; 2) бути цілеспрямованим, здатним ви254
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рішувати визначені завдання; 3) бути сталим на основі загальних норм і цінностей, що мають засвоюватись інституціями й індивідами; 4) мати здатність до інтеграції
(тобто внутрішньої єдності й впорядкованості) [41, c. 97].
На думку вітчизняного дослідника В. Бесчастного, для
реалізації ефективного й легітимного державного управління необхідно дотримуватися наступних аксіом діяльності. По-перше, необхідною є наявність спостереження
об’єкту управління, тобто визначення будь-якого зі станів
об’єкту управління реалізується лише у тому випадку,
якщо за результатами виміру вихідних перемінних за відомих значеннях вхідних перемінних може бути отримана оцінка будь-якої з перемінних стану [19, c. 62]. Це є дуже
важливим для визначення ступеня сталості суспільства,
рівня схильності його до посилення процесів дестабілізації, тому що без знання про стан суспільства неможливо
адекватно відповідати на внутрішні та зовнішні «виклики», які спричиняють нестабільність суспільно-державного розвитку.
Згідно з другою аксіомою необхідною є наявність здатності до управління – здатності об’єкту управління переходити з поточного стану в інший, який вимагається, під
впливом системи управління. По-третє, обов’язковою має
бути мета управління – кількісний й якісний стан об’єкта
управління, який вимагається. По-четверте, повинна бути
забезпечена свобода вибору впливів та рішень з допустимих альтернатив. Відповідно до п’ятої аксіоми, мають
бути визначені критерії ефективності управління (наприклад, ступінь досягнення мети функціонування системи).
Нарешті, шостою умовою виступає наявність ресурсів, що
забезпечують реалізацію прийнятих політико-управлінських рішень, адже відсутність ресурсів спричиняє відсутність свободи вибору [19, c. 61–62].
Держава з метою збереження або відновлення соціально-політичної стабільності має розробляти заходи по255  
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літичної стратегії і тактики, спираючись на постулати наведених вище аксіом управлінської парадигми. Важливою
умовою забезпечення сталого суспільного розвитку виступає також необхідність постійного ускладнення системи державного управління. Для здійснення з боку органів
державної влади й управління адекватної оцінки стану
суспільно-політичного розвитку країни сучасною політичною наукою розроблені специфічні критерії визначення сталості та стабільності соціальної і державно-політичної системи. Серед названих критеріїв варто виокремити
наступні:
• здатність системи адаптуватися до впливів зовнішнього середовища;
• встановлення контролю над дезорганізаційними
елементами всередині системи;
• збереження компетентності управляючої підсистеми;
• збереження балансу позитивних і негативних зворотніх зв’язків всередині системи;
• відповідність цілей елементів системи засобам їх досягнення, підтримка розмаїття цілей і засобів;
• цілі розвитку не повинні порушувати цілісність системи;
• засоби досягнення стабільності мають бути сприйняті і прийняті суспільством [19, c. 61].
Розглядаючи проблему легітимації політико-владної
діяльності як засобу подолання політичної нестабільності, варто зазначити, що одним з принципів побудови програми стратегічного розвитку держави має бути
мобілізаційний. Адже зрозуміло, що політичні ідеї та
цінності, навіть глибоко продумані та обґрунтовані, не
можуть бути ефективно реалізовані виключно зусиллями одного суб’єкта політики, їх здійснення можливе
за умов активного залучення громадськості до програм
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розвитку країни. Тому легітимація політико-владної
діяльності є необхідною засадою забезпечення ефективності функціонування системи державної влади й управління.
Зміна характеру динаміки цивілізаційних процесів
вимагає суттєвих зрушень у функціонуванні політичної
системи кожної окремої країни, що має спиратися на
ефективне керівництво й управління. Керівництво визначає стратегію, тобто встановлює системні цілі, ідеали та
цінності, створює довготермінові програми розвитку, формулює політичну доктрину держави, окреслює основні
орієнтири ідеології, визначає час реалізації стратегії та її
методи. Управління ж призначене здійснювати цілеспрямований вплив на все суспільне життя країни, являючи
собою свідому діяльність, яка спрямована на реалізацію
системних цілей та цінностей, а тому слугує підтримці та
формуванню певного політичного й соціально-економічного режиму влади, його захисту. «У цілому можна сказати в загальному плані, що якщо керівництво – це висока
політика, то управління – це тактика, це виконання, реалізація планів і завдань, які були сформульовані керівництвом», – вважає український політолог Б. Кухта [117, c.
26; 73, c. 47].
Вітчизняний дослідник Б. Кухта зробив спробу вивести загальні тенденції у керівництві й управлінні політичними системами за умов перехідного характеру людської цивілізації, незалежно від якісної будови та
специфіки цих систем. Першою загальною тенденцією, на
думку дослідника, є прагнення до рівноваги. Саме існування політичної системи – це «певний перманентний
стан дрібних тимчасових рівноваг, які, залишаючись в
рамках системних цілей і зберігаючи параметри системи,
зазнають в кожний момент постійних змін, тобто порушення мікрорівноваг» [117, с. 26]. Таким чином, можна
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дійти висновку, що стратегічною метою функціонування і
розвитку будь-якої політичної системи має бути досягнення стану системної рівноваги.
Не менш важливою тенденцією у розвитку будь-якої
політичної системи виступає принцип розподілу системних цінностей. Практична реалізація цього принципу залежить передусім від характеру політичного режиму. Так,
в авторитарних та тоталітарних країнах центральна влада володіє монополією направо розподілу системних цінностей. Спираючись на таку монополію, авторитарна або
тоталітарна влада весь комплекс заходів з політичної
стратегії і тактики щодо подолання кризових суспільно-політичних явищ формують на основі співвідношення примусу і переконання під час реалізації політичних
рішень, заохочуючи апологетів режиму та караючи його
супротивників [117, с. 27]. Отже, політична стратегія за
таких умов базується на єдиній меті – самозбереженні
владного режиму, незважаючи на рівень його легітимності, а політична тактика фактично спирається на
принцип «пряника й батога».
Варто зазначити, що, розглядаючи основні поняття і
категорії, за допомогою яких проводиться аналіз соціальної напруженості, нестабільного суспільно-політичного
розвитку суспільства і визначаються найбільш ефективні
шляхи здійснення державної політики щодо подолання
названих явищ, спираючись на методологію політичної
стратегії і тактики можна виокремити такі поняття, як:
«соціальна напруженість», «потенціал соціального протесту», «інститут соціального протесту», «потенціал деструктивності настроїв протесту», «форми соціального
протесту», «протестні установки», «протестна поведінка»
та інші.
Українська дослідниця Н. Сокур визначає, що «поняття «потенціал соціального протесту» характеризує сту258
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пінь поширеності в соціумі установок людей на участь у
різноманітних масових акціях, а поняття «соціальна напруженість» характеризує ступінь загрози для стабільності суспільства цього протестного потенціалу. У широкому,
загальнотеоретичному аспекті соціальну напруженість
можна визначити як стан суспільства, що характеризується наявністю того або іншого потенціалу деструктивності соціальної організації. Вона реалізується у стихійних формах масової участі в соціально-політичному
житті, у масових формах впливу на політику органів влади» [202, с. 4–5]. Можна стверджувати, що успішність впровадження у життя системи заходів політичної стратегії та
тактики щодо подолання кризових явищ у розвитку політичної системи виявляється передусім саме через здатність (або нездатність) системи державного управління та
керівництва максимально знижувати потенціал соціального протесту, мінімізувати рівень соціальної напруженості у соціумі.
Названий напрямок розгортання заходів системи політичної стратегії і тактики є надзвичайно важливим,
адже нестабільність кризового суспільства – це саме розрив внутрішньогрупової, міжгрупової, соціетальної взаємодії людей, що становить загрозу для цілісності всієї політичної системи. «Протестна активність у перехідному
суспільстві в її теперішніх проявах – новий вид прояву соціальної практики, обумовлений проблемами перехідного періоду», – зазначає Н. Сокур.
Контури та вияви інституту соціального протесту в
значній мірі залежать від тих суб’єктів, що мають можливості і повноваження конструювати оцінки різноманітних подій, а також поширювати думки їхніх учасників.
Мова, в першу чергу, йдеться про публічних політиків,
представників влади, вчених і журналістів. Останні в цій
справі мають значну перевагу, тому що утримують у своїх
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руках серйозний потенціал соціальної категорізації розширення інформації. ЗМІ також тиражують зразки дій і
пропонують суспільству критерії оцінок подій і акцій:
вдалі або невдалі, моральні або аморальні, організовані
або спонтанні. Важливим чинником, що впливає на характер і рівень соціальної напруженості виступає також
ступінь легітимності вищих органів державної влади.
Низький рівень легітимності влади стимулює створення і
розвиток опозиційних ідеологій, сприяє зростанню соціальної напруженості в суспільстві, розгортанню кризових
явищ [202, с. 5]. Отже, комплекс заходів політичної стратегії і тактики має формуватися не лише органами державної влади й управління, але через інституції громадянського суспільства, важливе місце у цій системі посідають
незалежні ЗМІ.
Процес організації та здійснення державної політики,
особливо в умовах суспільно-політичної нестабільності,
таким чином, потребує розробки та впровадження в життя комплексу заходів політичної стратегії і тактики. Розробка такого комплексу заходів політичної стратегії і тактики має базуватися на чітко вибудованій програмі, що
має методологічну основу та спирається на певні закономірності при визначенні мети і завдань суспільно-політичного розвитку тієї чи іншої країни. Виходячи з того,
що для більшості країн сучасного світу (у тому числі і для
України) проблема подолання суспільно-політичної нестабільності є надзвичайно актуальною, можна стверджувати, що дослідження, спрямовані на розробку теоретичних та практичних основ політичної стратегії і практики,
виступають особливо важливими як в царині політичної
науки, так і у сфері науки з державного управління та потребують подальших пошуків.
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2.3. Конфліктологічна парадигма
в контексті забезпечення стабільності
соціально-політичного розвитку
Ідея внутрішньої суперечливості, конфліктності суспільної сфери в цілому й політичної зокрема утвердилася
в гуманітарних науках наприкінці XIX ст. Алексіс де
Токвіль, Карл Маркс, Георг Зіммель, а згодом Кеннет Боулдінг, Льюїс Козер та інші теоретики інтерпретували конфлікт як рушійну силу соціальних та політичних процесів
– своєрідний важіль, покладений в основу комунікативних, інтерсуб’єктивних та загалом суспільних змін, перетворень і трансформацій, що визначає характер функціонування того чи іншого аспекту життя соціуму в цілому
та його окремих складових. Щоправда, тезі про апріорну
конфліктність соціальної дійсності притаманна аж ніяк
не абсолютна конвенційність у середовищі дослідників
суспільно-полі-тичних процесів: у політичній науці існує
і протилежний погляд, репрезентова-ний, зокрема, Емілем Дюркгеймом, Максом Вебером, Джоном Дьюї та іншими вченими, які виходили з вторинності конфлікту для
розуміння сутності, іманентної природи й субстанційності соціального та його невід’ємного функціонального
сегмента – політики. На їхній погляд, узгодженість ідеалів
і соціокультурних цінностей із запровадженням їх у практику суспільно-політичного буття дає змогу ефективно
виявити конфліктну симптоматику, нівелюючи її деструктивність у самому зародку й забезпечуючи стабільність
суспільної дійсності за всіма як актуальними, так і евентуальними азимутами. Тому конфлікти і конфліктність розглядаються цим напрямом суспільно-політичної думки
як соціальна аномалія; політика ж покликана підтримувати «соціальну солідарність» (Е.Дюркгейм), справляти
«педагогічний вплив на суспільство» (Д.Дьюї) тощо з метою недопущення і запобігання їм (98, с. 81–98).
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Однак не варто перебільшувати несумісність концептуалізму й принциповості інтерпретації конфліктної
феноменології наведеними парадигмальними підходами: по суті, відмінність полягає не стільки в оцінці природи, логіки й закономірностей становлення конфліктогенних факторів і явищ, скільки в акцентуванні уваги на
різних елементах нерозривної понятійної пари суспільство/конфлікт. Адже якщо Токвіль, Маркс, Зіммель і Козер сприймали конфлікт як незаперечну даність, яка потребує розробки відповідних теоретико-методологічних і
поведінкових стратегій, то Дюркгейм, Вебер і Дьюї привертали увагу до можливостей соціуму істотно регламентувати перебіг конфліктної процесуальності, а відтак –
до побудови ідеальної моделі суспільства, в межах якої
конфлікти виявляться або взагалі неможливими, або ж
розвиватимуться за певним цілепокладаючим сценарієм і справлятимуть лише позитивний, креативний і евристичний вплив на суспільно-політичне життя.
Зрозуміло, що за відсутності такої практично реалізованої ідеальної моделі соціуму конфліктність набуває очевидних, цілком об’єктивних, атрибутивних і навіть незаперечних ознак суспільної дійсності. Тому твердженню
на кшталт: конфлікт – це особливий тип соціальної взаємодії, а не патологічне відхилення в перебігу соціального
процесу притаманний надзвичайно високий рівень наукової конвенційності. Зрештою, підхід Ральфа Дарендорфа солідаризує навколо свого смислового центру переважну більшість дослідників у галузі суспільно-політичного
сегмента знань. Згідно його підходу, все суспільне життя,
по суті, є суцільним конфліктом з огляду на свою мінливість. На рівні людських суспільств не існує стабільності,
оскільки немає нічого усталеного. З огляду на зазначену
обставину творче ядро кожного суспільства і сама можливість свободи, а також раціональне оволодіння і контроль
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за соціальними проблемами перебувають у перманентному конфлікті» [61, с. 139–145].
Закономірності перебігу суспільно-політичних процесів в Україні не є винятком із загальноцивілізаційного і
наукового правил: нашому соціуму також цілком притаманна конфліктна симптоматика. Більше того, в Україні
вона не просто глибоко вкорінена в соціальну буттєвість,
а ще й актуалізується і додатково потенціюється трансформаційно-реформаторськими особливостями соціального буття, оскільки будь-які істотні суспільні перетворення неухильно нарощують конфліктну симптоматику,
ущільнюють її, ускладнюють взаємозалежність її елементів. Переживаючи нелегкий період трансформації, українське суспільство залишається політично нестабільним,
соціально неструктурованим, розколотим регіонально, і
тому зберігається небезпека виникнення деструктивних
конфліктів [140].
Йдеться, таким чином, не про винятковість конфліктної симптоматики (для соціуму вона є очевидною і закономірною), а про її формат, модальність, гостроту. В цьому
контексті чимало дослідників конфліктів прирівнюють,
уподібнюють формат конфлікту до температури людського тіла: така температура, з одного боку, є характерною ознакою людської життєдіяльності, можливості повноцінного виконання функцій організмом, однак, з
другого боку, прийнятний для людини діапазон температури є надзвичайно вузьким, а вихід за його межі означає
втрату або життєздатності в цілому, або, принаймні, функціональних можливостей організму (131). Втримати конфліктогенні чинники в межах, необхідних для виконання
креативно-структуризаційних соціальних функцій, є
завданням політичного менеджменту. Зрозуміло, подібне
управління конфліктною симптоматикою виявиться тим
ефективнішим, чим більше воно спиратиметься на науково обгрунтовані висновки й пропозиції. Тому вкрай важ263  
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ливий висновок полягає в необхідності узгодженої взаємодії наукової та праксеологічної складових політичного
буття.
За великим рахунком, гармонійність взаємозалежності, вміле використання здобутків один одного набуває
ознак визначального фактора для функціонування як науковців-теоретиків у галузі конфліктології, так і політиків-практиків: якщо перші не можуть залишати поза увагою емпіричний матеріал суспільно-політичного досвіду
других, то другим не слід ігнорувати наукові висновки
перших, інакше вони потраплятимуть під вплив волюнтаризму, що негативно позначатиметься на ефективності
політичного менеджменту, особливо на стадії широкоформатних суспільних перетворень. Зазначена методологічна настанова є детермінативно-ключовою для всього
комплексу оперування конфліктологічною проблематикою. Для сучасних суспільно-політичних реалій України
така вимога взагалі виявляється категоричною й імперативною, оскільки досі ні наукова думка, ні політичний
праксис нашої країни не змогли внести до переліку своїх
здобутків уміле оперування як теоретичною, так і практичною складовою конфліктної феноменології.
Це пояснюється кількома причинами. Зокрема, конфліктологи-теоретики не мають у своєму активі доблесних наукових перемог над суспільно-політичним конфліктом як предметом наукового дослідження, оскільки
здебільшого свідомо знижують планку наукової проблемності переважно тому, що, зазвичай, не вірять у втілення
своїх теоретичних надбань на рівні суспільно-політичного праксису. Слід визнати, що вони мають для цього безліч підстав у формі емпіричних підтверджень із середовища суспільно-політичного буття. Конфліктологи-практики
ж не лише традиційно ігнорують пропозиційність науковців, а й так само традиційно замовчують або применшують реальне значення наявних суспільно-політичних
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конфліктів. Цей підхід стилістично й семантично корелюється з перефразованою відомою сталінською методологемою: немає конфлікту – немає проблеми. Щоправда, в цьому разі існує одна істотна відмінність: якщо в сталінській
версії відсутність людини можна було сприймати цілком
бук-вально (тобто, що її немає de facto), то стосовно сучасних українських конфліктологів-практиків відсутність
суспільно-політичного конфлікту слід сприймати як очевидну ілюзію, чи, в кращому випадку, побажання – сам же
конфлікт залишається і цілком динамічно розвивається
автономно, що, на жаль, не завжди гармонійно узгоджується з потребами (а тим більше, з оптимумом) суспільно-політичного функціонування сучасного українського
соціуму.
Таким чином, постає ще одна проблема, на яку повністю поширюються ознаки конфлікту: йдеться про конфлікт інтересів конфліктологів-теоретиків та конфліктологів-практиків у питанні оперування симптоматикою
суспільно-політичної конфліктогенності сучасної України. Відтак, очевидною стає потреба у переформатуванні,
оздоровленні відносин між політичною наукою та політичним менеджментом України як у цілому, так і по вертикалі ставлення до конфліктної етнології зокрема. На
жаль, окреслений аспект потребує окремого дослідження.
Тому доцільно зосередити увагу переважно на визначальних теоретико-методологічних аспектах конфліктологічної парадигми, виокремленні ієрархії дослідницьких пріоритетів і систематизації, узагальненні наукових підходів
до питання соціально-політичної конфліктогенності.
Для вибору науково ефективного кута зору (тобто
опорної, архімедової методологічної точки) на суспільно-політичний конфлікт слід виявити дослідницький
пріоритет, що детермінуватиме як процедуру наукового
оперування конфліктом, так і решту особливостей і характеристик становлення конфліктної буттєвості. Буду265  
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чи невід’ємним елементом соціальних процесів, конфлікти відіграють певну роль щодо суспільного цілого. Таким
чином, аналіз соціального конфлікту виявиться неповним, якщо не з’ясовані його функції в суспільстві [114, с.
162–180].
Значна частина дослідників соціальної сфери вважає,
що найістотнішою функцією соціальних конфліктів є стимулювання динаміки суспільних процесів. Зокрема, такі
знакові постаті, як Ральф Дарендорф і Льюїс Козер, стверджують, що конфлікти стоять на заваді стагнації соціальних систем, сприяють виникненню новаторських інституційних форм соціального функціонування, надають
суспільній буттєвості динамічних тенденцій функціонування.
Друга за значущістю функція соціальних конфліктів
полягає в об’єднанні, інтеграції, солідаризації соціальних
суб’єктів і спільнот. Зокрема, Георг Зіммель переконливо
довів, що кожен соціальний конфлікт так чи інакше спонукає до посилення внутрішньої єдності соціальних груп,
які виступають сторонами (суб’єктами) конфлікту. Він
слушно зауважив, що конфлікт – це механізм саморозвитку соціуму, який стимулює і мотивує суспільний інтерсуб’єктивний обмін, унеможливлює інерцію закостеніння
соціального буття. Відтак конфлікт виявляється в соціальному розумінні глибоко функціональним: він є необхідною передумовою суспільного розвитку.
Якщо ведуть мову про суспільно-політичний конфлікт, то зазвичай уникають деталізаційного прикметника «суспільно-політичний». Однак, якщо врахувати,
що існує безліч напрямів етнологічної і функціональної
структуризації конфліктів, то доцільність зауваження,
про який саме конфлікт ідеться, набуває необхідних ознак. Отже, якщо йдеться про соціальний конфлікт, то
виокремлюють принаймні дві характерні його особли266
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вості: по-перше, це несумісність мети і/або засобів двох
чи більше соціальних суб’єктів, по-друге, високу стадію
розвитку суперечностей у системі відносин соціальних
суб’єктів.
У сучасній науковій літературі з теорії конфліктів існують дві моделі окреслення проблеми соціального конфлікту: якщо модель Т.Парсонса акцентує увагу на соціальному співробітництві, то модель Р.Дарендорфа – на
перманентних протиріччях, змінах та конфліктах. Зрештою, обидва компоненти – співробітництво і конфлікт –
«постійно існують» у суспільному житті в тих чи інших
поєднаннях, тому ефективність дослідження, ймовірно,
зумовлена не стільки вибором між аргументаційними акцентами Парсонса чи Дарендорфа, скільки вмілим поєднанням, синтезуванням позицій обох учених. Принаймні,
погляди двох видатних авторитетів соціальної науки протистоять одна одній не надто радикально і категорично, а
тому залишається можливість узгодження, конвергенції,
зведення до спільного знаменника систематизованої
(системної) єдності поглядів Парсонса та Дарендорфа.
Під політичним же конфліктом розуміють, передусім,
різновид і результат конкурентної взаємодії двох і більше
сторін (індивідів, груп, держав тощо) з метою розподілу
владних повноважень, політичних інтересів, цінностей,
ресурсів і т.ін. Ключем для адекватного розуміння політичного конфлікту й оперування ним (наукового, управлінського тощо) є поняття політичного інтересу в конфлікті. Під ним мають на увазі вибіркове ставлення
суб’єкта конфлікту до якихось політичних явищ, подій,
процесів, а також до політичної діяльності, що грунтується на світоглядних принципах, переконаннях та установках. Це та внутрішньо усвідомлена рушійна сила політичної поведінки, яка спонукає суб’єкт як до зіткнення з
протилежною стороною конфлікту, так і до конкретних
дій з досягнення політичних цілей.
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Дискусійним і суперечливим у політичній науці залишається питання детермінованості конфліктів, факторів
впливу на становлення конфліктної проблематики (64, с.
178–187). Найчастіше структуризація підходів щодо зазначеного питання обмежується трьома напрямами.
Перший напрям акцентує увагу на полікаузальності конфліктів (К.Клаузевіц, І.Кант, Г.Гегель). Представники цієї
аргументаційної течії наполягають, що основи конфлікту породжені здебільшого кількома причинами: політичними, психологічними, соціальними, економічними,
духовними, демографічними, етнічними, історичними,
культурно-цивілізаційними, конфесійними, геогра-фічними (геополітичними), ситуативними, особистими (міжособистіними) тощо.
Другий напрям віддає перевагу психолого-ідеологічній детермінованості конфліктів (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше,
А.Дюрінг, Л.Гумплович, К.Каутський). Основною причиною соціальних конфліктів представники цього напрямку називають психологічну схильність людей до крайніх
форм (способів) реалізації своєї мети, передусім мети ідейно-теоретичної, світоглядної, концептуальної, ідеологічної (152, с. 50–58).
Третій напрям – соціально-економічна детермінованість конфліктів (К.Маркс, Ф.Енгельс, В.І.Ленін). Прихильники такої тези стверджували вирішальний детермінаційний вплив соціально-економічної структури суспільства
на перебіг суспільно-політичних конфліктів, наділяли соціально-економічний сегмент буттєвості функціями опорного, визначального базису. Зазначена аргументація, хоч і
мала зовні переконливі ознаки, проте з часом на рівні суспільного праксису виявила чимало істотних недоліків.
Зрештою, цей напрям і досі залишається доволі популярним і привабливим у середовищі дослідників конфліктної
проблематики (88, с. 146–153).
Конфлікт є протистоянням двох або більше різноспря268
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мованих сил (цілей, інтересів) з метою їх реалізації в умовах протидії. Він завжди сигналізує про наявність протиріч. У соціальній і політичній структурі суспільства
конфлікти характеризуються рівнем, масштабами, гостротою, сферою виникнення та іншими параметрами й
ознаками. На сьогодні відсутній єдиний погляд щодо загального (оптимального) методологічного підходу, який
доцільно покласти в основу вивчення конфліктів. Природа конфлікту аналізується багатьма дисциплінами, кожна
з яких вивчає конфліктну симптоматику з погляду власних методологічних підходів. Одні дослідники наполягають на перевагах соціологічного, другі – психологічного,
треті – кібернетичного, семантичного та інших методів.
Що ж стосується міждисциплінарних (синтетичних,
еклектичних) напрямів дослідження, то в більшості з них
усе ж превалюють методи якоїсь однієї дисципліни.
У деяких визначеннях конфлікту поряд з намаганням
зосередити увагу на тих чи інших особливостях конфліктної етнології, неприпустимо розпорошується увага щодо
природи, логіки і закономірностей загального формату
конфліктів і конфліктності. Насправді ж усе значно складніше: конфліктність укорінена у самій природі особистісних, групових і суспільних інтересів*, ціннісно-світоглядних переваг, пріоритетів, акцентів тощо. Саме ці апріорні
та іманентні відмінності й розбіжності, власне, й роблять
фактор конфліктності беззастережним. Питання полягає
лише в тому, яких якісних та кількісних ознак набуде конкретно-історичний конфлікт, а також якою вия-виться його
інтенсивність та ступінь безкомпромісності (205, с. 11–13).
Якщо узагальнити всі підходи до вивчення конфлікту,
то можна виокремити три основні напрями, які в сукупності характеризують таке багатоаспектне явище суспільного життя, як конфлікт.
Перший напрям – емоційно-психологічний. Він характеризує один з традиційних підходів до сприйняття, ви269  
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вчення й інтерпретування конфлікту. В його основі – з’ясування природи конфлікту через честолюбство, ворожість,
агресивність та інші негативні риси людської натури. Цей
підхід виходить з аналізу емоційного стану учасників
конфлікту, з бажання пояснити їхні дії переважно природними причинами – страхом, ненавистю, афектами тощо.
Другий напрям – діалектичний. Він базується на необхідності виявляти протиріччя в самій сутності явищ і розглядати ці протиріччя як необхідне і здебільшого достатнє
джерело руху й змін у суспільстві.
Третій напрям – соціально-мотиваційний. Це найширший і найбільш уні-версальний дослідницький напрям,
репрезентований Макіавеллі, Гоббсом, Вебером. Його прихильники стверджують, що в основі кожного конфлікту
лежить інтерес, а будь-який соціальний конфлікт є насамперед конфліктом інтересів.
Поліаспектність конфлікту як дослідницької проблеми з усією неухильністю приводить до висновку, що конфліктологія – це яскраво виражена міждисциплінарна галузь знань. Адже саме комплексний характер тлумачення
конфліктних факторів соціально-політичної буттєвості
дає змогу розраховувати на такий дослідницько-пропозиційний рівень, якому властиві евристичність, креативність і загалом науково ефективний потенціал.
Власне, саме оптимальний вибір методологічно-інструментального апарату дослідження і дає змогу розраховувати на переконливе оперування фактографією і феноменологію конфліктогенного типу. Він украй необхідний з
огляду на вузькоаспектність і сегментизованість досліджень, які залишаються одним з найбільш поширених та
істотних недоліків оперування конфліктною феноменологією. Йдеться про ту частковість аналізу, яка досі властива
переважній більшості праць, присвячених конфліктологічному аспекту соціальної дійсності – тим часом як послідовне використання методолого-методичних настанов
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системності дає змогу автору відтворити об’єкт та предмет дослідження найбільш яскраво й аргументаційно вичерпно, виявляючи логіку, послідовність та закономірність становлення конфліктних явищ.
Компаративістський аналіз наявних теоретико-методологічних підходів дає змогу зробити висновок, що для
ефективного й аргументованого оперування конфліктогенною феноменологією в цілому і проблематикою суспільно-політичних конфліктів зокрема необхідно застосовувати методи та інструментарій комплексного,
системного аналізу. Саме системний підхід, урахування
якомога більшої сукупності факторів становлення, розгортання й перебігу конфліктів виявляється необхідною
емпіричною базою, яка дає підстави розраховувати на дослідження по-справжньому об’єктивне, адекватне формату аналізованої проблематики, позбавлене суб’єктивізму
й волюнтаризму, науково коректне, ефективне й продуктивне.
Системний підхід надає можливість зобразити об’єкт
вивчення водночас у його унікальності (цілісності складових частин) та взаємозалежності (взаємодії на рівні як
складових частин та елементів, так і міжоб’єктної і
міжсуб’єктної взаємодії). Це дає змогу виявити правила
взаємодії та закономірності функціонування системного
об’єкта. Щоб уникнути різнотлумачень, зазначимо, що в
цьому разі поняття «система», «системність» та «системний підхід» подаються в інтерпретації Людвіга фон Берталанфі: тобто система – це сукупність елементів, що взаємодіють один з одним.
Більш прикладним і конкретизованим варіантом
системного підходу є системна теорія, що виконує завдання побудови, змалювання та пояснення систем і їх складових, взаємодії систем та середовищ, а також внутрішньосистемних процесів, під впливом яких відбувається зміна
(кореляція, динаміка) тієї чи іншої системи. Що ж стосу271  
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ється системного аналізу, то він вирішує ще конкретніші
завдання: напрацьовує сукупність практичних методик,
прийомів, способів, процедур, завдяки яким вивчення
об’єкта стає більш впорядкованим.
На Заході ще в середині XX ст. виокремився міждисциплінарний напрям дослідження, в якому почали систематизовано (тобто використовуючи системний підхід) і з
міждисциплінарних позицій вивчатися причини виникнення конфліктів та воєн, а також умови збереження суспільно-політичних балансів і миру. Назва цього дослідницького напряму – полемологія (від гераклітівського
polemos, що означає конфлікт або ж війну в широкому розумінні).
Активна розробка на Заході проблем, пов’язаних з урегулюванням конфліктів, привела до виникнення великої
кількості дослідницьких центрів та випуску спеціалізованих видань. Йдеться, зокрема, про: «Журнал з розв’язання
конфліктів» (The Journal of Conflict Resolution), «Міжнародний журнал з урегулювання конфліктів» (The International
Journal of Conflict Management), «Журнал дослідження проблем миру» (Journal of Pease Research), «Журнал з переговорів» (Negotiation Journal), «Міжнародні переговори: журнал практичних і теоретичних досліджень» (International
Negotiation: A Journal of Theory and Practice) (163).
Таким чином, можна стверджувати, що в другій половині XX ст. в суспільних дисциплінах на Заході в загальних рисах структуризувалася конфліктологічна парадигма. На сьогодні чи не найбільш дискутивним її аспектом є
так звана «загальна теорія конфлікту». Згідно з цієї теорією у викладі американського соціолога Кеннета Боулдінга
в книзі «Конфлікт і захист: загальна теорія», всі конфлікти
тлумачаться такими, що мають деякі спільні елементи і
напрями розвитку, які є істотними для перебігу конфліктної симптоматики будь-якого типу; відтак вивчення їх
передбачає подання феномена конфлікту з погляду уні272
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версальних теоретичних викладок, які поширюють свої
положення на будь-який конфлікт. На переконання Боулдінга, розробка загальної теорії конфлікту дасть змогу
суспільству контролювати конфлікти, прогнозувати їх наслідки, керувати ними, використовувати їх на користь
суспільству. На противагу К.Боулдінгу, А.Рапопорт, навпаки, стверджує, що створення загальної теорії конфлікту є
малоймовірним, якщо взагалі можливим, оскільки саме
поняття «конфлікт» відображає існування явищ, які істотно відрізняються одне від одного, а тому підлягають цілковито різним принципам класифікації і типологізації. Значущість конфліктологічної парадигми в системі сучасного
суспільно-політичного знання добре усвідомлюють не
лише на Заході, айв Україні.
Зрештою, незалежно від подальшого розвитку загальної теорії конфлікту чи теорії соціального конфлікту аналіз конфліктності має універсальну логіку, послідовність і
закономірності, які здебільшого розподіляють на три етапи:
1) фіксація конфліктної проблеми (необхідно окреслити проблемну тему якомога ширше, щоб була можливість
знайти якомога більше ефективних рішень і альтернатив);
2) визначення головних учасників конфлікту (їх необхідно згрупувати залежно від інтересів щодо предмета
конфлікту);
3) виявлення небезпек, зумовлених негативними емоціями, які спотворюють уявлення про конфліктну дійсність суб’єктів конфлікту.
Об’єктивний і неупереджений аналіз конфліктів неможливий поза сутнісною деталізацією предмета конфлікту. Отже, предметний аспект суспільно-політичних
конфліктів є тим фокусом дослідницької уваги, з приводу
якого виникає протистояння політичних сил. Інакше кажучи, це – об’єктивно існуюча або уявна проблема, яка
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слугує причиною конфлікту. Предметом конфлікту є основне протиріччя, з огляду на яке і заради розв’язання якого
суб’єкти конфлікту, власне, і вступають в протиборство.
Поняття «предмет конфлікту» споріднене з поняття «об’єкт
конфлікту», під яким слід розуміти конкретну матеріальну або духовну цінність, до володіння якою або використання якої прагнуть обидві сторони конфлікту. В принципі, предметом соціального конфлікту можуть бути
будь-які явища та процеси суспільної життєдіяльності.
За предметом конфлікту завжди приховані певні протиріччя. Саме протиріччя, а не просто розбіжності чи незбіги між сторонами викликають конфлікти. Однак це не
означає, що, зумовлюючи паралельні наміри учасників,
можливо, і їхню конкуренцію, протиріччя неухильно призводять до конфлікту. Під час урегулювання конфліктів
украй важливо визначити, які саме конфлікти лежать в їх
основі. В принципі, відносно можливих дій у конфлікті
визначаються залежно від того, як визначається його
основа.
Протягом історичного розвитку неодноразово змінювалися сутнісні параметри протиріч, покладені в основу
конфліктів, і що визначали ту чи іншу епоху, проте самі
протиріччя і породжені ними конфлікти залишалися. Зокрема, Е.Луард вбачає джерело основних протиріч у світі в
XVI – на початку XVII ст. у релігійній сфері (відповідно й
більшість конфліктів мали релігійний характер); наприкінці XVII – у XVIII ст. в династичній владі; у XIX ст. – протиріччя в розвитку національних інтересів держав; у XX
ст. – в ідеологічному протиріччі Сходу та Заходу, яке виразилося в «холодній війні». Звичайно, наведені протиріччя
не вичерпують всього переліку протиріч того чи іншого
історичного періоду. Що ж стосується міжнародних відносин останніх 15 років, то протиріччя не зникли зовсім –
просто на зміну одним прийшли інші, і до того ж загострилися деякі старі.
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Зрештою, не слід ототожнювати протиріччя з конфліктом. Конфлікт є лише однією з форм вияву протиріч.
Самі ж протиріччя можуть виявлятися і у вигляді розбіжностей, які, не досягаючи конфліктної фази, цілком підлягають врегулюванню шляхом переговорів, консультацій,
дискусій тощо. Протиріччя може існувати століттями, однак не призвести до самого конфлікту. Таким чином, протиріччя можуть лише породжувати конфлікту ситуацію,
яка виявиться живильним середовищем конфлікту, проте
це зовсім не робить конфлікт обов’язковим і неминучим.
Щоб на основі наявних протиріч виник конфлікт (конфліктні відносини і/та конфліктні дії), необхідним є:
по-перше, усвідомлення наявності цих протиріч учасниками, по-друге, спрямованість (скерованість) сторін конфлікту розв’язати наявні протиріччя саме в конфліктний
спосіб.
Отже, конфлікт – це певний рівень, надзвичайна форма
загострення протиріч; що ж стосується перспектив урегулювання конфліктів, то вони залежать від міри об’єктивності/суб’єктивності протиріч. Принагідно слід зауважити:
не існує чіткої кореляції між об’єктивністю передумов конфлікту та складністю прийняття політичного рішення з метою усунення конфліктного загострення.
До передумов виникнення конфлікту відносять конфліктогенні чинники, причини виникнення та умови виникнення конфліктів.
Під конфліктогенним чинником зазвичай розуміють
рушійну силу конфліктного процесу. Згаданий чинник
породжує основне протиріччя конфлікту, фон, тональність і напруження, однак не породжує конфлікт як такий.
Конфліктогенні чинники структуризуються за такими типами: історичний, соціальний, духовний, культурно-цивілізаційний, економічний тощо.
Коли йдеться про причини виникнення конфліктів, то
мається на увазі те, що породжує конфліктогенний наслі275  
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док, наприклад: зміну статусу, соціально-економічного
становища, політичних та геополітичних можливостей
тощо.
Нарешті, під умовами виникнення конфліктів розуміють конфліктне (конфліктогенне, конфліктомістке) середовище. Розрізняють об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення конфліктів. До об’єктивних, зокрема, належить
стан напруженості, співвідношення сил, внутрішня нестабільність, територіальні суперечки, політична нестабільність, мілітаризм і експансіонізм тощо; до суб’єктивних – психологічний стан лідерів, характерні особливості
керівників, рівень їхньої поінформованості тощо.
Коректний, науково скрупульозний підхід передбачає
необхідність констатації, що не буває двох абсолютно однакових конфліктів, однак у кожному з них можна виявити ті чи інші типологічні риси, ознаки й закономірності.
Як і політичні дії, соціально-політичні конфлікти можна
класифікувати за різними критеріями: за причинами, що
їх зумовили (цей перелік може бути надзвичайно великим); за складом конфліктуючих сторін (міжособистісні,
внутрішньогрупові, міжгрупові, міжкласові, міжнаціональні, міжнародні); за динамікою розвитку (згасаючі, загострюючі, хронічні, експансивні тощо); за формами дій
сторін (із застосуванням насилля та без його застосування); за соціальними цілями й наслідками (такі, що не зачіпають основ соціально-політичного ладу, а також такі, що
передбачають докорінні чи, принаймні, істотні перетворення соціальної системи). Із зазначених типів соціальних конфліктів як предмет розгляду політичної науки
найчастіше виступають два останніх.
В основу типологізації конфліктів покладено різні
критерії. Зокрема, конфлікти класифікуються за такими
критеріями:
1) предметом: політичні, територіальні, економічні,
ідеологічні і т.п.;
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2) кількістю застосованих ресурсів: тотальні (використовують усі можливі ресурси) та обмежені;
3) масштабом: локальні, регіональні, глобальні;
4) часовими параметрами: коротко-, середньо-, довготривалі;
5) інтенсивністю застосування сили: низькоінтенсивні
(застосовують до 100 тис. осіб), середньоінтенсивні (від 100
тис. до 1 млн осіб), високоінтенсивні (понад 1 млн осіб).
Типологізація конфліктів з усією необхідністю спонукає до структуризації універсальної типології конфліктів,
яка, між іншим, у політичній науці досі остаточно не сформульована. На сьогодні найбільш поширеним є поділ конфліктів на такі: а) конфлікти інтересів, б) конфлікти цінностей, в) конфлікти ідентифікацій.
Конфлікт інтересів пов’язаний із протистоянням різних інтересів (насамперед політичних і соціально-економічних), конфлікт цінностей виникає внаслідок зіткнення ціннісних орієнтації і пріоритетів, конфлікт
ідентифікацій – у результаті перегляду історичних, культурно-цивілізаційних та інших постулатів.
Типологізація конфліктів і зусилля щодо виокремлення універсальної типології конфліктів актуалізують проблематику типів конфліктних стратегій, які здебільшого
поділяються за такими поведінковими принципами (пріоритетами):
1) стратегія яструба (мета виправдовує засоби);
2) стратегія страуса (не стільки перемога, скільки збереження ресурсів);
3)стратегія контрольованої ескалації (важлива не
лише перемога, а й втрати, які при цьому зазнає переможець. Інакше кажучи, перемога не повинна бути здобута
за будь-яку ціну, її метою є оптимальний баланс втрат у
результаті ескалації конфлікту та прибутків внаслідок перемоги в ньому, тобто – досягнення результату з мінімальними витратами).
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Динаміка та тенденції розвитку конфліктів визначаються багатьма факторами: ступенем складності причин і
умов, які їх спричинили; глибиною емоційних переживань
учасників; мірою рішучості сторін досягати поставленої
мети; реальними можливостями задоволення претензій
сторін; наявністю матеріальних, фінансових, організаційних засобів у сторін; готовністю учасників іти на поступки
один одному; втручанням зовнішніх чинників і т.ін.
Спорідненим із динамікою і тенденціями розвитку
конфліктів є аспект їх стадіальності. Виокремлюють, зокрема, такі стадії конфлікту: 1) латентну, 2) відкриту,
3) врегулювання.
Незалежно від тривалості конфлікту характерні особливості його перебігу залишаються універсальними. Зокрема, свідомість суб’єкта конфлікту видозмінюється, послідовно проходячи кілька фаз, які вирізняються доволі
чіткими ознаками й критеріями: латентну, демонстративну, агресивну та батальну. До їх загальних характеристик слід віднести:
• латентної– процеси спотворення відносини чи комунікативного обміну ще не усвідомлюються, вважаються
нормальними;
• демонстративної-конфлікт усвідомлений, конфліктуючі сторони це демонструють;
• агресивної – зовні спілкування припинено, воно є латентним, формується «образ ворога», противники виношують агресивні плани;
• батальної – демонструє агресію, реалізує експансивні
плани на рівні політичного праксису.
Інколи стадіальність конфліктів структуризують за
дещо спрощеними критеріями: ескалація/деескалація (реверсія). Ескалація – це невід’ємна ознака конфліктної динаміки. Вона передбачає розширення і поглиблення конфлікту, втягування в нього нових учасників і формування
нових агресивних намірів, підвищення інтенсивності
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конфлікту між двома та більше сторонами. Ескалація свідомо загострює конфлікт, підкріплює його ідейно-пропагандистськими засобами.
Деескалація, або реверсія – це зниження конфліктного
напруження: на ба-тальній фазі – засобом припинення бойових дій, на агресивній – методом руйнування образу ворога, на демонстративній – готовністю до співробітництва, на латентній – засобом відновлення партнерських
відносин.
Конфліктний моніторинг і конфліктний менеджмент
асоціюються передусім з терміном «соціологія конфлікту», запропонованим для наукового вжитку Георгом Зіммелем у його праці «Соціологія» (1908). Соціологія конфлікту оперує доволі широким діапазоном конфліктної
інструментальності й функціональності: зокрема, прогнозуванням конфліктів, управлінням ними, розв’язанням,
регулюванням, врегулюванням, розблокуванням, нівелюванням конфліктів, запобіганням тощо. Зрештою, найчастіше йдеться про прогнозування, запобігання та врегулювання конфліктів.
Прогнозування конфлікту – це створення образу конфлікту з визначенням динаміки його розвитку. Йдеться
про екстраполяцію чинного статус-кво на майбутній стан
конфліктної системи, в результаті чого будується модель
можливого розвитку конфліктної ситуації. Під час прогнозування визначається передусім протиріччя, яке справляє
найбільший вплив на перебіг конфлікту, зумовлює і детермінує конфліктну симптоматику в цілому.
Під запобіганням конфлікту розуміють або діяльність
суб’єктів політичних відносин, спрямовану на нейтралізацію конфліктогенних протиріч, або недопущення руйнівного впливу вже наявного конфлікту на ту чи іншу
сферу суспільного буття.
Політичне врегулювання конфліктів, на відміну від
орієнтації на односторонні дії, передбачає, що учасники
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конфлікту визнають наявні протиріччя між ними і предметом обговорення. Таким чином, сторони констатують
можливість і необхідність взаємоприйнятного рішення.
Серед умов урегулювання конфлікту здебільшого
виокремлюють такі: 1) суб’єкти мають усвідомити, що
продовження конфлікту призведе до збитків більших, ніж
у разі досягнення компромісу; 2) кінцева мета конфлікту
недосяжна; 3) лідери сторін є легітимними, їм підкоряється переважна більшість політичних сил, підтримується
дисципліна в середовищі підлеглих; 4) сторони дотримуються необхідних правил поведінки і прислухаються до
своїх опонентів.
До технологій урегулювання конфліктів відносять
аналітичну та практичну. Аналітична передбачає необхідність: а) проаналізувати ситуацію, б) діагностувати
конфлікт; в) визначити поточний стан конфлікту; г)
спрогнозувати варіанти розвитку; д) змоделювати результати зусиль; е) розробити практичні рекомендації.
Практична ж технологія означає: а) втрату впливу; б) політичну залежність; в) кризу політичної влади; г) руйнацію політичного режиму; е) втрату стратегічних позицій;
є) критичну вичерпаність матеріальних ресурсів; ж) економічну ізоляцію; з) спад промисловості та виробництва
тощо.
Час від часу конфліктні відносини можуть загострюватися, супроводжуючись конфліктними діями (здебільшого взаємними), що виражається у використанні звинувачень, погроз, попереджень, ультиматумів тощо.
Конфліктні відносини і дії передують кризі, яка характеризується різким, раптовим загостренням і погіршенням
відносин. Раптовість і несподіваність розвитку подій, їх
непередбачуваність і некерованість є характерними ознаками кожної кризової ситуації. Саме в наявності таких
ознак і полягають характерна відмінність, особливості
небезпеки кризи.
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Криза означає не просто погіршення відносин – нехай
навіть різке й несподіване: у більшості словників поняття
«криза» визначається як «ключова точка», «поворотний
момент», «різка зміна», «раптовий перелом», «важкий перехідний стан». Таким чином, учасники конфліктів, досягнувши кризової точки, переходять до якісно нових відносин. Вивчення подібних ситуацій сприяло виокремленню
самостійної дослідницької галузі та праксіологічного напряму, які відображають специфіку кризи, – йдеться про
кризове врегулювання (інколи віддають перевагу терміну
кризове управління).
Сам термін «кризове врегулювання» ввійшов у науковий обіг після Карибської кризи 1962 р. і активно використовувався міністром оборони США Р.Макнамарою. Під
кризовим урегулюванням мають на увазі дії двох сторін,
які намагаються реалізувати несумісні цілі, отримати перевагу над противником і водночас запобігти глобальному протистоянню з ним.
Призводячи до різкого погіршення у відносинах, криза, однак, не обов’язково тягне за собою початок війни. Як
приклад можна згадати також Карибську кризу 1962 р.,
коли відносини між США та СРСР не переросли у збройне
протистояння і у світову війну, хоча ситуація була надзвичайно гострою. Хоча в принципі цілком можливий і інший варіант розвитку подій, а саме: сторони все непохитніше виявляють ворожий характер одна до одної – в
такому випадку за кризою майже неухильно розпочинається збройний конфлікт.
Як зазначає М.М.Лєбєдєва, між змістом понять «конфліктні відносини», «криза», «конфліктні дії»», «збройний
конфлікт» немає чітко окреслених меж. Відносини учасників можуть переходити з однієї якості в іншу, тому не
слід абсолютизувати наведені поняття, однак важливо
мати на увазі, що завдання щодо врегулювання в кожному з цих випадків дещо відрізняються одне від одного. Зо281  
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крема, в разі конфліктних відносин, кризи і конфліктних
дій головне завдання полягає в тому, щоб не допустити
силового розв’язання проблеми, а при збройних діях – перейти від силових рішень до мирних методів урегулювання. Разом з тим загальним завданням при врегулюванні є
недопущення подальшого розвитку конфронтаційних
відносин і дій, стимулювання учасників до пошуку спільних шляхів розв’язання проблеми, яка і викликала конфлікт [121].
У політичній практиці існують різні шляхи врегулювання соціально-політичних конфліктів, тобто методи
зниження їх гостроти, припинення відвертих ворожих
дій сторін. Проте способи врегулювання соціальних конфліктів, зниження їх інтенсивності та припинення відвертих ворожих дій сторін конфлікту є доволі обмеженим.
Усіх їх можна звести до таких: 1) заперечення, замовчування наявних конфліктів; 2) застосування репресивних
дій щодо однієї чи всіх конфліктуючих сторін; 3) здійснення реформ, покликаних частково усунути передумови, які
призвели до відкритого протистояння; 4) спроб докорінного розв’язання конфліктів шляхом усунення їх безпосередніх причин. Вибір на користь конкретного методу в
практичній політиці зумовлений багатьма факторами.
Врегулювання, а згодом і остаточне розв’язання конфлікту стає можливим у разі переведення його з фази загроз у фазу суперечки або з воєнної стадії на післявоєнну.
Врегулювання – це стратегія, спрямована на компромісне
розв’язання суперечки, яка хоч і не повністю відповідає
цілям кожної із сторін, проте дає їм змогу досягти деяких
важливих цілей. Врегулювання означає скоріше досягнення угоди, компромісу щодо окремого аспекту конфлікту, ніж щодо конфлікту в цілому.
Компроміс здебільшого призводить до припинення
відвертого насилля, однак сторони залишаються невдоволеними, оскільки компроміс не враховує повністю всі
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інтереси і потреби його суб’єктів. Зокрема, залишаються
почуття ворожості, страху й підозри, відчуття несправедливості й нерівності, які, власне, й були передумовами виникнення конфлікту. Латентна конфліктність такого типу
з часом може знову набути рішучих конфліктних форм.
Проте досягнення компромісу між конфліктуючими
сторонами вважається найбільш привабливим методом
урегулювання конфліктів. Значущість компромісу як політичного методу найбільш ефективна тоді, коли відносини між учасниками конфлікту відрізняються неантагоністичним характером і сторони мають певний спільний
інтерес. У цьому разі відкривається шлях для взаємних
поступок заради досягнення спільної мети. Зрештою, це
не гарантує цілковитого припинення чи сутнісного вичерпання, подолання конфлікту: останній може навіть не
зменшувати своєї інтенсивності, проте він обов’язково
трансформується, передислоковується в інституційну
площину розвитку, що підвищує рівень контролю за ним
і цілеспрямованого впливу на нього з боку еліт. Якщо ж
відносини сторін конфлікту мають радикальний конфліктний характер, тоді виникає потреба в заходах щодо докорінного усунення причин напруження.
Якщо йдеться про розв’язання конфлікту, то мають на
увазі стратегію, спрямовану на усунення причини конфлікту шляхом обмеження або трансформації конфліктної ситуації і прийняття рішення, яке влаштовує всіх
учасників конфлікту. На відміну від врегулювання стратегія розв’язання, по-перше, застосовується в межах латентного конфлікту; по-друге, вона спроможна на зміну всіх
елементів структури конфліктної поведінки опонента –
його мети, конфліктних установок і дій, тоді як урегулювання – переважно на впорядкування фізичної взаємодії
сторін. Розв’язання конфлікту має на меті усунення причин, що лежать в основі конфліктної симптоматики, щоб
вони не призвели до латентного повернення насилля.
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Дестабілізація влади і дезінтеграція суспільства виникають не тому, що існують конфлікти, а через невміння їм
запобігти й спрогнозувати, своєчасно й ефективно врегулювати. Адже відомо, що дуже часто влада та суспільство
в цілому зазнавали відчутних втрат і навіть колапсу
лише тому, що тривіально ігнорували конфліктну симптоматику, не надавали їй належного значення, не приділяли необхідної уваги. Як писав Ральф Дарендорф, людська свобода і свобода політичного вибору існують у світі
регульованого конфлікту [63, с. 140]; відтак, лише перманентне виявлення й ефективне врегулювання конфліктів є необхідною умовою стабільного і поступального розвитку соціуму.
Цілковите усунення соціальних конфліктів із суспільного середовища не-можливе в принципі, оскільки
протиріччям соціальної дійсності притаманний трансісторичний буттєвий формат, а до того ж вони ще й посилюються, взаємопотенціюються протиріччями і конфліктністю індивідуального та міжособистісного становлення.
Тому, як зазначав Георг Зіммель, постановка питання
про цілковите викорінення соціальних конфліктів є некоректною і дилетантською: може йтися хіба що про
умови, методи, інструментарій, способи тощо зниження
гостроти конфліктів, переведення їх у цивілізований суспільноприйнятний формат.
З огляду на це істотно актуалізується теоретико-праксеологічне завдання управління конфліктом – тобто його
врегулювання, розв’язання, придушення, а також ініціювання певних конфліктних ситуацій в інтересах як суспільства в цілому, так і його окремих суб’єктів. Річ у тім,
що вміло організоване управління конфліктом забезпечує
мінімізацію політичних, соціальних, економічних і моральних втрат; а соціально-політичний розвиток не є наслідком ні конфлікту, ні уявної безконфліктності – його
позитивну якість забезпечує саме вміння своєчасно й
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ефективно впливати на перебіг конфліктної симптоматики.
Отже, якщо конфлікт – це цілком об’єктивне суспільне
явище атрибутивного типу, то завдання полягає не в усуненні конфліктів у принципі, а у виробленні ефективної
культури поведінки в конфлікті, реагуванні на нього, взаємодії з конфліктом, своєрідному modus vivendi – «способу
співжиття» з конфліктом.
Останнім часом сформульоване завдання все частіше
асоціюється з такою сферою соціального знання й практики, як прийняття політичних рішень, тобто врегулювання
конфліктів шляхом переговорів і посередницьких процедур. Якщо конфлікт складається з учасників (акторів) та
факторів (ресурсів), що визначають об’єктивний потенціал конфлікту, то прийняття політичного рішення – це сфера дії винятково учасників (звичайно, вони не повинні ігнорувати об’єктивну контекстуальність, проте ніколи не
редукціонують прийняття рішення до тривіального
арифметичного обрахування сукупності об’єктивних параметрів); у цьому розумінні прийняття політичного рішення є завжди істотно суб’єктивним і волюн-таристським процесом.
Прийняття політичного рішення – це складне, діалектичне поєднання динамічного виміру (оперування
об’єктом дослідження у розвитку, становленні, розгортанні) та фіксації (виявлення істотних, тимчасово статичних характеристик) конфліктної симптоматики.
Прийняття політичного рішення неможливе без урахування потенціалу, мети та засобів учасників конфліктів.
Зазначені особливості найбільш притаманні хрестоматійним, найяскравішим прикладам прийняття політичних рішень.
Дослідження логіки, закономірностей і особливостей
прийняття політичних рішень виявиться неможливим,
якщо не з’ясувати роль особи політичного діяча в умовах
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конфлікту. Особистісні риси впливових та харизматичних лідерів ігнорувати недоцільно і дослідницьки некоректно, однак особистісний фактор здебільшого дуже
важко виокремити поза зв’язком і залежністю від інших
параметрів і чинників конфліктної ситуації. По-перше,
цей фактор практично неможливо подати у «рафінованому» вигляді, оскільки він перманентно накладається на
безліч інших особливостей реальної ситуації; по-друге,
людина зазвичай виявляє себе надзвичайно різнобічно,
тому на зовні однакові ситуації індивід може реагувати у
надзвичайно широкому діапазоні, водночас схожі реакції
можуть виявитися наслідком різних причин.
Актуальність конфліктологічної парадигми в умовах
сучасних суспільно-політичних реалій України зумовлює необхідність як її теоретико-методологічного забезпечення, так і своєчасного праксеологічного втілення аргументованих настанов суспільно-політичної теорії. Це
той випадок, коли міждисциплінарний, системний тип
знання (аналізу) може бути втіленим у політичну дійсність лише за умов узгоджених та синхронізованих зусиль науковців-теоретиків і політиків-практиків. Така
особливість істотно ускладнює досягнення мети, проте
водночас підвищує відповідальність такого завдання,
мобілізує інтелектуальний потенціал України на нові
звершення (222, с. 7–13).
Швидка зміна соціальної структури суспільства, звичних норм життя, зміна ідеологічних цінностей і орієнтирів,
легітимізація прихованих вогнищ напруженості об’єктивно призвели до виникнення внутрішніх конфліктів, які відбуваються на соціально-економічному ґрунті, але мають
яскраво виражену політичну ознаку. Знання та використання ефективних технологій запобігання конфліктів і
нейтралізації конфліктогенних чинників стає важливим
державним завданням, вирішення якого сприяє зміцненню внутрішньополітичної стабільності в країні (79).
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Незалежно від природи та змісту конкретного конфлікту, виникнути він може тільки на базі раніш накопиченої конфліктності, причому, існує як мінімум дві її критичні межі: одна, нижче якої конфлікт практично
неможливий, та друга, вище якої він практично неминучий. Концепція конфлікту охоплює у наш час ноо-, біо-,
еко-, техносферу. Проте, можна розмежувати дві важливі сфери існування, а згідно з цим два типи конфліктів:
технічні та соціальні. Межа між цими типами невизначена, але все ж існує. Технічні конфлікти, у тому числі
конфлікти з приводу створення та використання техніки, виникають, здебільшого, між галузями, підприємствами, усередині підприємств. Вони – неминучі супутники науково-технічного прогресу і в цій якості
вивчаються відповідною галуззю знань – інноватикою.
Конфлікти можна умовно розділити на чотири класи в
залежності від кількості залучених людей: конфлікт особи, конфлікт між особами, конфлікт в організаціях, міжорганізаційний конфлікт. Перші два типи конфліктів є
предметом вивчення різних галузей психології. Міжорганізаційні конфлікти, здебільшого, називають соціальними (під поняття організації тут підпадають будь-які
стійкі групи людей: підприємства, органи економічного
управління, політичні організації тощо) (121).
Першим, хто поклав поняття конфлікту в основу соціальної теорії, був Карл Маркс. Його ключові тези можна
викласти таким чином:
1. Чим більш нерівномірно розподіляються в системі
дефіцитні ресурси, тим глибше конфлікт інтересів між панівними й підлеглими класами.
2. Чим глибше підлеглі класи почнуть усвідомлювати
свої істинні інтереси, тим більша ймовірність, що вони будуть мати сумніви у законності існуючої форми розподілу
дефіцитних ресурсів.
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3. Чим більше підлеглі класи усвідомлюють свої колективні інтереси й починають сумніватися в законності
існуючого розподілу, тим більша ймовірність, що вони повинні будуть спільно вступити у відкритий конфлікт з панівними класами.
4. Чим вища ідеологічна уніфікація членів підлеглих
класів, тим більше розвинена їх структура політичного
керівництва, тим відчутніша поляризація панівних та
підлеглих класів.
5. Чим відчутніша поляризація панівних та пригноблених класів, тим більш насильницьким буде конфлікт.
6. Чим більш насильницьким є конфлікт, тим більше
структурних змін зазнає система й тим більший відбудеться перерозподіл невистачаючих ресурсів.
Дійсність виявилась значно багатшою від запропонованої схеми. На практиці не вдалось звести усі соціальні
конфлікти до класових, а класові конфлікти – до незгасних антагонізмів, що супроводжуються постійною ескалацією напруженості.
Відображенням даного факту стала поява теорії соціального конфлікту, протилежна теорії Маркса. Її творцем
був німецький соціолог Г.Зіммель. В його інтерпретації
конфлікти також були обов’язковими супутниками соціального життя. Головні тези «теорії конфліктного функціоналізму» Г.Зіммеля такі:
1. Чим сильніші внутрішньогрупові чвари та частіші
внутрішньогрупові конфлікти, тим менша ймовірність,
що межі між групами повинні зникнути.
2. Чим сильніша гострота конфлікту, чим менше інтегрована група, тим більша ймовірність деспотичної централізації конфліктних груп.
3. Чим гостріший конфлікт, тим міцніше внутрішня
згуртованість конфліктуючих груп.
4. Чим менша гострота конфлікту, чим більше соціальне ціле базується на функціональній взаємозалежності,
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тим більша ймовірність, що конфлікт має інтегровані наслідки для соціального цілого.
5. Чим частіші конфлікти та менша їх гострота, тим
краще члени підлеглих груп можуть позбутися і ворожості, відчути себе господарями власної долі, і отже, підтримати інтеграцію системи.
6. Чим менше загострені конфлікти та чим вони частіші, тим більша ймовірність, що будуть створені норми,
що регламентують конфлікт.
7. Чим триваліші та менше загострені конфлікти між
групами, які по-різному володіють владою, тим більша ймовірність, що вони відрегулюють своє ставлення до влади.
Ця теорія виявилась добре придатною до реалій соціального життя сучасних високорозвинених країн. На базі
цієї теорії виник цілий науковий напрямок, що розробляє
методи вирішення «реалістичних конфліктів» шляхом пошуку загального ціннісного консенсусу. Ці методи реально використовувались і державними організаціями, і
профспілковими рухами, і низкою політичних партій з
метою досягнення «національної згоди», особливо в 60-ті
та 70-ті роки.
Проте, і теорія Г.Зіммеля була свідомо односторонньою. У запропоновану ідеальну схему не вписувалось багато реалій сучасного світу. Проведені у 40 – 50-ті роки дослідження становлення та розподілу тоталітарних
режимів показали, що у надрах таких зовнішньо благополучних, добре інтегрованих суспільств існують зародки
руйнівних антагоністичних та соціальних конфліктів.
Став необхідним вихід на новий рівень теоретичного узагальнення, назріла необхідність створення концепції, яка
б синтезувала у діалектичній єдності протилежності концептуальних підходів до проблеми, розглянутої Марксом
та Зіммелем, і більш відповідаючої потребам практики.
Такою концепцією мала стати «теорія середнього рангу», яка була відображена у працях Л.Козера. Він докладно
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розробив теоретичні положення, що відносяться до визначення причин конфлікту, ступеня його гостроти, його
тривалості та характеру наслідків як для конфліктуючих
сторін, так і для соціальної спільності взагалі. В цілому, теорія Л.Козера – наукове обгрунтування дій політика, який
намагається уникнути насильницького шляху при вирішенні протиріч. Головні тези теорії Л.Козера мають такий
вигляд:
1. Чим більше незаможні групи беруть під сумнів законний характер існуючого розподілу невистачаючих ресурсів, тим більша ймовірність того, що вони стануть призвідниками конфлікту.
2. Чим більше знедолення, якого зазнають групи (із абсолютних перетворюються у відносні), тим більша ймовірність того, що ці групи стануть ініціаторами конфлікту.
3. Чим більше групи вступають у конфлікт через свої
об’єктивні інтереси, тим легший конфлікт, і навпаки, чим
більше конфлікт зв’язаний із хибними інтересами, тим
він гостріший.
4. Чим більш жорсткою є соціальна система, тим менше інституційованих засобів для погашення конфлікту та
зняття напруги буде в її розпорядженні.
5. Чим менше обмежені цілі сторін, тим триваліший
конфлікт.
6. Чим менше в учасників конфлікту згоди з приводу
його цілей, тим довше триватиме конфлікт.
7. Чим менше піддається інтерпретації символічне
значення перемоги або поразки протилежної сторони,
тим тривалішим буде конфлікт.
8. Чим краще лідери конфліктуючих груп зможуть
зрозуміти, що повне досягнення цілей обходиться дорожче, ніж перемога, тим менш тривалішим буде конфлікт.
9. Чим гостріший конфлікт, тим краще розмежовуються конфліктні групи.
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10. Чим гостріший конфлікт, тим більша ймовірність,
що в конфліктних групах складуться централізовані
структури прийняття рішень, і тим краще він буде сприяти зміцненню структурної та ідеологічної згуртованості.
11. Чим більше відношення між головними конфліктними групами носитимуть первинний характер, тим гострішим буде конфлікт, тим більше він приводитиме до
подавлення «інакомислень» та відхилень у кожній групі
та посилювати підлеглість основоположним нормам і
цінностям.
12. Чим рухоміша соціальна структура, в якій відбувається міжгруповий конфлікт, чим частіші та слабші
конфлікти, тим більша ймовірність, що зміни системи в
результаті приведуть до підвищення адаптивності та інтеграції.
13. Чим частіше відбуваються конфлікти, тим менша
ймовірність, що вони відображають розбіжності з приводу основних цінностей, у тому й полягає їх функціональне
значення, здебільшого щоб підтримувати рівновагу.
14. Чим частішими й слабкішими будуть конфлікти,
тим більша ймовірність того, що вони будуть сприяти
створенню засобів нормативного регулювання конфлікту.
15. Чим рухоміша система, тим більша ймовірність,
що конфлікт може встановити у цій системі збалансовану
ієрархію влади.
16. Чим рухомішою буде система, тим більша ймовірність того, що конфлікт викличе створення асоціативних
коаліцій, а це посилить цілісність та інтеграцію систем.
Теорія Л.Козера остаточно поставила на твердий грунт
«якісні» аспекти вивчення конфліктів. Висновки Л.Козера
придатні для дослідження міжнаціональних конфліктів,
що характеризуються розмитістю цілей, різноманітністю
задіяних груп, відсутністю згоди з приводу символів перемоги чи поразки.
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Останнім часом особливої актуальності набула проблема вироблення цілісної теорії стосовно такого явища,
як міжнародний конфлікт, який є різновидом соціального. Одна з найсерйозніших концептуальних і методологічних складнощів на цьому шляху – визначення того, що
взагалі розуміється під «міжнародним» на відміну від «неміжнародного». Зрозуміло, що стосовно теоретичної та
політичної інтерпретації конфліктів це питання має дуже
важливе і актуальне значення. Мабуть тому переважна
більшість дослідників на Заході вважають за краще взагалі відходити від методологічних та змістовних питань, які
пов’язані з таким розмежуванням, концентруючи увагу
переважно на явищі «конфлікту», ніж на чиннику його
«міжнародності».
Перші обмежуються тільки інтуїтивним розумінням
«міжнародного конфлікту», вважаючи, що якщо таке явище виникає, воно стає очевидним й додаткових пояснень
не потребує. Другі визначають міжнародний конфлікт за
тією чи іншою його формальною ознакою. Треті, а таких
абсолютна більшість, – у центр своєї уваги ставлять те, що
вони називають «етнічним (фактично міжнаціональним)
конфліктом»: політичне або інше зіткнення, протиборствуючими сторонами якого виступають етнічно розрізнені між собою співтовариства та структури. Дослідження
етнічних конфліктів – один із найдавніших і найбільш
представницьких (за кількістю публікацій) напрямків у
теорії політики, міжнародних відносин та самої політології. За своїм змістом праці цього напрямку, здебільшого,
присвячені конкретним конфліктам і носять скоріш усього, конкретний емпірико-описовий характер, хоча за останні 5-7 років схильність до теорії етнічного конфлікту
стає все більш чітко вираженою, а оскільки більшість держав світу носить чітко виражений національний характер, тому майже будь-який міжнаціональний конфлікт
можна завжди зобразити як міжнаціональний. З іншого
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боку, приділення уваги виключно міжнаціональним аспектам «затирає» специфіку конфліктів внутрішніх у порівнянні з міжнародними (104, с. 36–46; 105, с 14–22).
Власне теоретичне вивчення міжнародного конфлікту веде свій відлік ще із 40-х років. Першим історичним
його напрямком був державний. Цей напрямок зробив
об’єктом свого аналізу війну, розглядаючи це явище з позиції інтересів держави, що ототожнювались з загальнонаціональними, та її політики.
Державний напрямок розглядає війну як неприємну,
але неминучу частину світової політики та міжнаціональних відносин. Він із самого початку був органічно
націлений на створення політичної теорії ведення війн та
конфліктів. Обстановка «холодної» війни у світі наприкінці 40-х – рубежі 70-х років надавала цьому напрямку найвищу актуальність. В його рамках одержали розвиток
концепції практичного балансу воєнних, воєнно-політичних, воєнно-економічних сил, ескалації конфліктів,
всі варіанти стратегічного аналізу, концепції залякування та стратегії стримування, теоретичні положення дипломатії примусу.
З другої половини 60-х років, під впливом усвідомленої
небезпеки ядерного протистояння, з’являється новий напрямок вивчення міжнародних конфліктів, який можна
назвати авангардиським. Об’єктом дослідження залишились війни та міжнародні конфлікти, але, при цьому, війни
та конфлікти вже не сприймалися як неминучість, а стали
розглядатися як одна із можливих форм відносин. У прикладних працях сильний акцент був зроблений для запобігання виникнення нових війн та конфліктів, а також політичного врегулювання вже існуючих. Проте, відірваність
авангардистів від офіційних структур заважала проникненню результатів їх розробок в практичну політику.
80-ті роки поклали початок формуванню інтегрованої
прикладної політичної конфліктології, а також, що вкрай
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істотно, її активного, все більш широкого проникнення в
політику урядів, правлячих партій, в повсякденну діяльність різних суспільно-політичних сил та посередницьких організацій (104, с. 36–46).
Спочатку усунення колишньої конфронтації, а потім і
розпад ялтинської системи міжнародних відносин зробили політично та дипломатично актуальними пошуки
шляхів створення неконфронтаційного міжнародно-правового порядку. Із висуненням на перший план проблем і
завдань миротворчості вкрай актуальними стають як пошуки оптимальних шляхів та форм застосування сили в
необхідних випадках, так і політичне врегулювання раніш
ніколи не регульованих ситуацій. Прикладна політична
конфліктологія намагається синтезувати розробки в області теорії міжнародного (а також внутрішнього, змішаного)
конфлікту, що має перевірену практичну цінність.
На тлі цієї наукової еволюції чітко простежується два
ідейних напрямки, кожен з яких робить акцент на виявленні у власній області системи тих практичних заходів
та кроків, які дозволяли б відвертати потенційні конфлікти, припиняти конфлікти, що розпочались, або зменшувати їх руйнівні наслідки. Один із таких ідейних напрямків носить політико-правовий характер і зосереджується
на найбільших за масштабом конфліктах: соціальних, етнічних, міжнародних і т.і., створюючи політичні та правові засоби їх вирішення. Другий робить акцент на політико-психологічних аспектах конфлікту та шляхах його
врегулювання. У центрі його уваги знаходиться проблема
можливості збудження ворогуючих сторін піти на примирення та згоду ще до початку конфлікту (або в процесі
нього), а також практичного здійснення такого врегулювання, коли є хоча б мінімальна воля щодо його досягнення. Обидві вищеперераховані ідейно-теоретичні течії синтезуються у прикладних дослідженнях таких конкретних
проблем врегулювання реальних внутрішніх та міжна294
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родних конфліктів як мистецтво й теорія переговорів, політичне посередництво, організація та ведення процесу
досягнення й закріплення миру в умовах збройної боротьби (110, с. 172–175; 182; 252, с. 2–6).
Усі названі напрямки сучасної політичної конфліктології не стільки суперечать, скільки взаємодоповнюють
один одного, а разом дають цінний матеріал для наукового осмислення явища конфлікту та подальшого теоретизування в цій області. Накопичений у світі піввіковий досвід наукового дослідження міжнародних та інших
конфліктів й практична діяльність в цій області істотно
збагатили розуміння цього явища, хоча й не дали поки що
його загальної теорії. Виходячи із сучасного стану конфліктології можна зробити висновок, що проблеми управління конфліктами та їх врегулювання потребують з боку
науки пильної уваги до істотних аспектів конфлікту, його
об’єктивних функцій та ролі в структурі соціальної поведінки та в соціально-історичному процесі.
2.4. Проблеми і перспективи формування
нової етнонаціональної ідентичності
українського суспільства
Драматичний перебіг президентських виборів 2004 р.,
поряд з беззаперечними негативними наслідками, має і
деякі позитивні суспільно-політичні наслідки, щоправда,
цілком у дусі діалектики: переваги виявилися результатом самих тих недоліків. Говорячи про недоліки, маємо на
увазі критично низький рівень довіри народу до тодішньої влади, який став результатом відчуженості владної
горизонталі найвищого щабля від нагальних проблем суспільства загалом і звичайних людей зокрема. Влада чим
далі, тим більше нагадувала дивну істоту, яка мешкає у
«вежі зі слонової кістки», не маючи ніякого бажання знати, а тим більше намагатися позитивно вплинути на те
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життя, що вирувало поза комфортним, проте багато в
чому штучним і навіть віртуальним світом життя влади.
Діалектичною перевагою такого очевидного суспільно-політичного недоліку за результатами президентських виборів стала зміна неадекватної влади.
З аналогічним діалектичним алгоритмом ми маємо
справу і у випадку розвінчування деяких, хоч і приємних,
проте все ж ілюзій. Йдеться про невиправдані надії щодо
високого рівня національної, регіональної, конфесійної та
мовної єдності й несуперечливості сучасного українського суспільства (12; 14; 36, с. 9–17). Звичайно, можна і треба
брати до уваги, що попередня влада в критичній фазі президентських перегонів з метою збереження своїх позицій
свідомо пішла на загострення усіх ліній поділу українського соціуму; також справедливим виявиться твердження, що загострення суспільних протиріч стало результатом значною мірою підступних інспірацій, однак усі ці
аргументи, на жаль, не в змозі спростувати актуальний у
даному випадку афоризм хрещеного батька діалектики
Геракліта: поділу підлягає лише те, що містить достатній
потенціал поділу.
Зрештою, цей сумний вердикт має, за всіма канонами
діалектики, оптимістичний висновок: тепер ми знаємо
слабкі місця української суспільно-політичної дійсності.
Таке знання дає нам змогу не лише визначити пріоритетні напрями докладання зусиль, а й також виробити оптимальну стратегію і тактику подолання недоліків.
Серед аспектів, що викликають особливу тривогу з огляду на свою конфліктогенність, етнонаціональний чинник посідає провідну позицію (108). Тому цілком природно, що він очолив ієрархію пріоритетної уваги нової
влади. Оскільки ж ми маємо справу не з поверховою проблемою, то не слід розраховувати на її розв’язання засобом кавалерійських наскоків у вигляді разових політичних рішень. Це не заперечує необхідність прийняття
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політичних рішень, однак розв’язання проблеми повинно
бути адекватним формату самої проблеми, а це означає,
що слід починати з ґрунтовного і скрупульозного теоретико-методологічного і апробаційного супроводу зазначеної
проблеми. Це – вимога не лише науки, а й тривіальної логіки та здорового глузду. А в ідеї підкоритися приписам
самоочевидності альтернативи, як відомо, немає.
Отже, рух у напрямі нової політичної ідентичності
української нації неухильно актуалізує аналітично-рефлексійні зусилля на проблематиці етнічної ідентичності, оскільки успішне творення нової сукупної національної якості можливе лише на основі синтезу, симбіозу,
сплаву і т.ін. тих етнічних ідентичностей, які на цей час
рельєфно виявили себе в Україні (215, с. 41–49; 227; 229;
230). У тій частині наукового співтовариства, яка спеці-алізується на розвитку й функціонуванні етносів, досі немає
консолідованого уявлення про природу етнічного. Деякі
дослідники вважають етнос соціальним конструктом,
інші розглядають його як явище, що нав’язане інтелектуальною і творчою елітою, а ще дехто ідентифікує етнічну
належність з інструментом для досягнення певних індивідуальних і корпоративних цілей у політиці. Таким чином,
інтерпретація категорії «етнос» залежить від того, яким
чином тлумачиться першооснова етносу: чи це інтелектуальний конструкт, чи різновид групової солідарності,
який нав’язується суспільством або його окремою частиною, чи може автентична, природна даність людини
(щось на зразок статевої ознаки).
Грецьке слово «етнос» має чимало значень, з яких
найважливішими варто визнати наступні: «вид», «порода». В основу етносу, етнічної симптоматики й діагностики покладена причетність до етносу, етнічна ідентичність. Людина належить до свого етносу від народження.
Іноді, щоправда, можлива інкорпорація в етнос іншоплемінників, проте застосована у значних масштабах така
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процедура найчастіше розпорошує, розмиває етнос, а не
консолідує його. В цілому можна дати таку дефініцію етносу: це стійкий, природно сформований колектив людей,
який відрізняється своєрідними стереотипами поведінки
(останні об’єктивно й закономірно еволюціонують у процесі історичного та соціокультурного становлення), а також протиставляє себе іншим аналогічним колективам.
Більше двох сотень років тому Йоган-Готфрід Гердер у
своїх «Ідеях до філософії історії людства» переконливо довів: найефективнішою і найперспективні-шою з точки
зору життєздатності соціальною групою є група етнічна,
сформована з осіб одного етносу. Річ у тім, що кожен народ
(етнос) має власний унікальний Дух життєосягнення й
життєподолання. Характерні особливості цього Духу віддзеркалюють неповторні моменти життя того чи іншого
етносу протягом століть і навіть тисячоліть. Тому неповторність життя певного етносу з усією неухильністю призводить до неповторності відчуття навколишнього світу,
а відтак і до формулювання на виклики цього світу певних унікальних світоглядних, аксіологічних і загалом сенсожиттєвих відповідей і пропозицій. Таким у загальних
рисах є алгоритм визрівання світоглядних парадигм національно-етнічного гатунку.
Згідно з Ольгертом Бочковським, під етносом слід
розуміти такий народ, який володіє почуттям етнічної спорідненості, проте ще не має того, що характеризує сучасну націю – «національну свідомість». На
думку ж Л.М.Гумільова, спільними рисами кожного
етносу є: 1) протиставлення себе іншим етносам і за рахунок цього самоствердження; 2) мозаїчність, яка в процесі суспільної життєдіяльності цементується воєдино
системними зв’язками; 3) закономірний процес розвитку від пускового моменту, через акматичну фазу й до розсіювання або перетворення на релікт.
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Гумільов вважав, що будь-які комбінації таких факторів, як мова, раса, географічне середовище, соціальні
відносини, самосвідомість та процес еволюції не дають
підстав для побудови правдоподібної гіпотези про походження й становлення етносу, оскільки всі визначення
етнічності за критеріями мови, раси і т.п. є неостаточними, а відтак і недосконалими. Саме Гумільов увів до
наукового обігу фактор «X», який назвав пасіонарністю і
обґрунтував його детермінативний вплив на динаміку,
закономірності й особливості етногенези. Будь-які форми
етногенези, згідно з Гумільовим, відбуваються лише у разі
наявності пасіонарної напруги. Однак безпосередньо пасіонарності як явища ніхто ніколи не бачив і не побачить,
тому характеризувати її ми можемо лише опосередковано, за соціальними виявами.
Пасіонарність має ще одну важливу властивість: вона
заразна. Це означає, що гармонійні й імпульсивні люди,
опинившись у безпосередній близькості від пасіонаріїв,
починають поводитися так, ніби вони також пасіонарії.
Пусковим моментом етногенези є раптове, спонтанне виникнення в суспільній популяції критичної маси пасіонаріїв і субпасіонаріїв; фаза підйому – швидке збільшення
кількості пасіонаріїв у результаті розмноження або інкорпорації; акматична фаза -наявність максимальної кількості пасіонаріїв; фаза надламу – різке зменшення кількості
пасіонаріїв і витіснення їх субпасіонаріями; інерційна
фаза – поступове, проте невпинне зменшення кількості
пасіонаріїв; фаза обскурації– цілковита заміна пасіонаріїв
субпасіонаріями, які через особливості свого світоглядного, аксіологічного, етичного й вольового формату неухильно призводять до занепаду етносу.
Досі існує чимало нечітких та неузгоджених аспектів
тлумачення етнонаціональної дійсності; крім того, багато
понять цієї сфери з точки зору жорстко наукового підходу
виявляються або незрозумілими, або такими, що адекват299  
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но не відображають реалій. На сучасну пору сформувалися два основних напрями, які по-різному розуміють природу основних категорій, пов’язаних з етнічним фактором.
Базис такого розмежування відображено в полемічному
протистоянні Ернста Геллнера та Ентоні Сміта, а сутність
суперечки полягала, головним чином, у різному розумінні категорії нація.
Власне, змістовий аспект етнічності почав дискутуватися ще на зламі 60-70-х рр. XX ст. Здебільшого виникнення цієї дискусії пов’язується з етнополітичними процесами, що відбувалися в світі на той час: розпад світової
колоніальної системи, утворення декількох десятків нових держав, загострення міжетнічних відносин в світі –
ось неповний перелік тих об’єктивних причин, які поставили проблему ідентичності фронтально, на передній
план теоретико-методологічної полеміки в політології,
соціальній філософії та соціології.
Відбувся ретельний теоретичний аналіз всієї сукупності понятійно-категоріального апарату. Інтенсифікація
теоретичного дискурсу призвела до виникнення двох теоретичних напрямів: примордіалізму та конструктивізму.
Втім, деякі дослідники схильні виокремлювати три напрями – крім двох згаданих ще й інструменталізм. Однак
більшість усе ж схильна розглядати інструментальний
підхід як одне з відгалужень конструктивізму.
Якщо в примордіалізмі етнічність є об’єктивно заданою, то в конструктивізмі вона вважається інтелектуальним конструктом. Що ж стосується інструменталізму, то
тут етнос розглядається як соціальна група, якій притаманні спільні інтереси і використання інструменту етнічності для реалізації консолідованої мети. Таким чином,
реальною основою для об’єднання індивідів є не етнічність, а певні інтереси (економічні, політичні і т.п.). Що ж
стосується самої етнічності, то вона є інструментом, який
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використовується для досягнення певної мети, задоволення тих чи інших потреб.
Для визначення такого складного поняття, як ідентичність, необхідно розібратися зі змістом основних категорій, що відображають феномен етнічності. Мова йде, головним чином, про змістову структуризацію категорій
етнос та нація. Етнос – це історично сформована на певній
території стійка сукупність людей, які володіють спільними рисами і стабільними особливостями культури. За такої інтерпретації етнос тлумачиться як виключно історико-біологічний феномен, якому притаманне безсвідоме,
афективне ставлення індивідів до свого народу. Отже, етнічне в такому випадку визначається через примордіальне, тобто через те, що передує свідо-мості людини. Прихильники даного напрямку схильні акцентувати увагу
якраз на афективній природі етносу: етнічність розглядається ними в якості стійкої емоційної прив’язаності індивідів один до одного.
У примордіалістському підході виокремлюють два основні напрями: соціо-біологічний та еволюційно-історичний. Соціобіологи інтерпретують етнос як спільноту, засновану на біологічних закономірностях, які трансформуються
в соціальні. Вони пояснюють виникнення етносу на підставі еволюційно-генетичних передумов. Представники іншого, еволюційно-історичного, напряму в примордіалістському підході схиляються до думки про етнос як про соціальну,
а не біологічну спільноту. На їхню думку, взаємна прив’язаність членів етносу досягається завдяки соціально-історичному контексту, а не закономірностям біологічного
розвитку: це реально існуючі групи з притаманними їм
оригінальними соціально-історичними рисами, мовою,
культурою та ідентичністю.
Основною тезою примордіалізму відносно етносу є
твердження про те, що етнос – явище історичне й об’єктивне. Воно не залежить від волі носіїв етнічності. Пев301  
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ною мірою це відповідає дійсності, оскільки, народжуючись, людина потрапляє в уже існуюче етнічне середовище.
Таким чином, створюється враження про надсуб’єктивну
природу етносу Втім, змалювання структуризації етносу
виявиться неповним, якщо не показати об’єктивні умови
етнічної трансформації. Як і будь-яка спільнота, етнос фіксує специфічний перетин соціального та індивідуального.
Члени етносу живуть в об’єктивних економічних, соціальних, політичних і т.п. умовах. Тому взаємодія в межах
етнічної структури може мати декілька площин, а структуризація етносу характеризується історичною мінливістю. Водночас слід мати на увазі, що історичну ситуацію,
яка включає в себе політичні, культурні, соціальні, економічні та інші умови, створили суб’єкти соціальної взаємодії; саме тому в будь-яких своїх виявах трансформація етносів – це першочергово реагування соціальних агентів
(суб’єктів) на соціальну структуру, вплив атомарних індивідів на соціальний макрорівень.
Формування соціального агента відбувається внаслідок того, що він народжується в умовах певного впливу на
нього соціальної структури. Цей вплив не припиняється і
під час соціалізації, коли людина набуває ідентичності. Іншими словами, етнічна ідентичність виявляється результатом первинного впливу символічного простору соціальної структури (етносу) на індивіда. Подальше
формування етнічної ідентичності базується вже на інтенціях соціального актора: він сам набуває ознак агента,
який формує власну етнічність.
Примордіалістська концепція виходить з того, що етнічна ідентичність не підлягає вибору: її неможливо «привласнити», оскільки соціальний агент не має в цьому питанні свободи вибору в принципі. Етнічна ідентичність
виявляється актуальною в тому випадку, коли етнос, до
якого зараховує себе певний індивід, починає виконувати
функцію інформаційного захисту від нестабільного ото302

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина II

чення й невизначеності. Цю функцію етнос виконує шляхом підтримання культурних традицій, тих етнічних маркерів, які сформувалися протягом тривалого періоду
адаптації етносу до природного та соціального середовищ.
Тому етнос розглядається як носій культурних традицій,
які мають істотне функціональне значення.
Найяскравішою фігурою, що репрезентує примордіалістський підхід, в західній традиції вважається Ентоні
Сміт. Він визначав етнос як спільноту людей, що має власне ім’я, поділяє спільні міфи про предків, володіє оригінальною історією та культурою, асоціюється зі специфічною територією і відрізняється почуттям солідарності.
Отже, примордіалізм розглядає етнічність як деяку об’єктивну даність, надсуб’єктивну характеристику індивіда,
зумовлену або історичним розвитком, або біологічною
еволюцією.
Примордіалізм вважається історично більш первинним порівняно з конструктивізмом. Цей напрям домінував до кінця 70-х рр. XX ст., аж поки не вийшла у світ праця Ернста Геллнера «Нації і націоналізм», яка зафіксувала
народження нового підходу до тлумачення етнічності –
конструктивізму Сутність цього напрямку полягає в тому,
що етнічне співтовариство, яке виникає на підставі диференціації етнокультур, функціонує, базуючись на різних
доктринах і уявленнях, які домінують у відповідній етнокультурі. В свою чергу, доктрини «винаходяться» інтелектуальною елітою етносу – письменниками, вченими й політиками.Такимчином,етносвиявляєтьсяінтелектуальним
конструктом еліти (звідси – конструктивізм).
Надалі цей конструкт етнічності транслюється на потенційних представників етносу за допомогою різноманітних засобів впливу на свідомість членів спільноти
(йдеться, зокрема, про ЗМІ, книги, фільми, виставки тощо).
Відтак крім того, що етнічність є інтелектуальним конструктом, вона значною мірою ще й нав ‘язана соціаль303  
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ність. Причому цю соціальність політичні лідери часто використовують з метою «етнічної мобілізації населення».
Індивідів, які використовують етнічність для досягнення
особистих вигод чи переваг, називають «етнічними підприємця-ми». Вони формують центральну категорію одного з відгалужень конструктивізму – інструменталізму.
Ернст Геллнер створив універсальну концепцію націй
і націоналізму. Він наголошував, що феномен нації існує в
межах лише індустріально розвинених суспільств і є продуктом політики націоналізму (звідси й ідеологічний
принцип, який вимагає, щоб політичні та етнічні кордони збігалися і щоб правителі та більшість їхніх підлеглих
належали до одного етносу). Якщо розглядати націю в соціокультурному аспекті, то вона втілюється в двох положеннях Геллнера:
1. Належність суспільних суб’єктів до однієї нації є дійсним лише в тому випадку, якщо їх об’єднує спільна культура, котра конвенційно погоджена як система ідей, умовних знаків, зв’язків, способів поведінки і спілкування.
2. Індивіди належать до однієї нації лише в тому випадку, якщо вони визнають належність один одного до
цієї нації. Іншими словами, націю формує людина; вона –
продукт людських переконань і пристрастей. Звичайна
група людей перетворюється на націю в тому разі, якщо
члени цієї групи визнають спільні права й обов’язки стосовно один одного. Власне, взаємне визнання такого об’єднання й перетворює їх у націю. Оскільки, на думку Геллнера, громадянська приналежність цілком і повністю
залежить від суб’єктивної волі й бажань індивіда, остільки й нація інтерпретується як уявний конструкт, результат інтелектуальних зусиль творчої еліти суспільства.
Інший представник конструктивізму, Бенедикт Андерсон, наполягає на тому, що націю слід розглядати як
культурний артефакт особливого походження. Аби її зрозуміти, необхідно ретельно дослідити обставини історич304
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ного виникнення й зміни її значень протягом попереднього часу і причини впливу на сучасну пору Одного разу
створені, ці артефакти набули ознак своєрідних моделей,
які можуть бути трансформовані з різним ступенем усвідомлення в ті чи інші соціальні контексти, перетинаючись з численними політичними та ідеологічними факторами.
Андерсон пропонує наступне визначення нації: це
уявна політична спільнота, котра тлумачить себе як кількісно обмежена та суверенна. Андерсон вважає, що будьяка спільнота, якщо вона заснована на безпосередніх міжособистісних контактах, насправді є уявною; спільноти
подібного типу відрізняються лише способами, якими
вони формалізують таку уявність. Характерною ж особливістю нації є саме кількісна обмеженість та суверенітет.
Нація інтерпретується як обмежена тому, що немає нації,
рівної людству в цілому; кожній нації притаманна самооціночна сегментезованість, тобто вона мислить себе як
один із сегментів людства. Нація тлумачиться як суверенна, оскільки категорія суверенітету з’явилася після епохи Просвітництва, коли настала зріла стадія людської історії, символом якої виявилася політична свобода у формі
саме суверенної держави. Нарешті, нація уособлюється зі
спільнотою, оскільки не зважаючи на фактичну нерівність та експлуатацію в її межах одними індивідами інших, вона обов’язково передбачає уявлення про «глибоке
горизонтальне товариство й солідаризм» (за висловом Андерсона).
Що є тими елементами; які генерують, етруктуризують гетерогенну масу народу чи етносу (етносів) у гомогенну націю? Щодо відповіді на це запитання едності в
академічному середовищі досі не спостерігається. Втім,
можна сформулювати деяку аргументаційну ієрархію, яка
відображає найпереконливіше витлумачені «за» та «проти» націогенези. Розпочнемо з «Промови до німецького
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народу» Й.Г.Фіхте. Виголошені ним під час розгрому й поневолення Німеччини наполеонівськими військами,
вони стали своєрідною «національною Біблією» не лише
політичного визволення й об’єднання німців, а й залишилися своєрідним каноном романтичного націоналізму
взагалі. Завданням цих промов було нагадування нації
про її приспану самобутність і вказування шляхів, якими
національний організм може свою ідентичність пробудити й загострити, піднести на вищий щабель функціональної ефективності, дієвості. Йшлося про значущість фактора політичної волі, виховання національної свідомості,
прищеплення почуття національної гідності тощо.
Власне, реалізація політичної волі є тим чинником,
який і творить націю головним чином і в першу чергу
(51). Жодна об’єктивна прикмета, як і ніяка сума таких
прикмет, ще не становлять нації: нація як політична
спільнота може народитися там, де немає ні окремої мови,
ні культури, ні інших ознак. Лише воля і прагнення політичної самостійності народжують націю. Ольгерт Бочковський слушно зауважував, що всі спроби визначення нації за так званими об’єктивними ознаками не справдилися;
кожна ознака чи всі разом – не вичерпують природи нації. Адже не можна націю ототожнювати з расою або з
кров’ю, вона не рабськи пов’язана з територією чи землею, не покривається мовою і тим більше релігією. Навіть
культура не вичерпує абсолютно її природи, хоча нація –
безсумнівне першоджерело вселюдських культурних вартостей і інспірує найкращі твори світової культури.
Належати чи не належати до нації – це залежить першочергово від сфери почуттів та волі. Таку точку зору переконливо розтлумачив П.Манчіні, який серед ознак нації
найголовнішою вважав якраз «національну свідомість».
Націотворче значення волі для процесу структуризації
нації відзначав і батько німецької соціології Фердінанд
Тьоніс. Народ перетворюється в націю настільки, наскіль306
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ки еволюціонує від пасивної (етнографічної) національності до активних (націокреативних) форм. Почуття і воля
відіграють велику роль як чинники етно- і націогенези.
Натомість розум є малоактивним засобом націотворення,
а тому має другорядне функціонально-інструментальне
призначення.
Ознаки нації умовні: взяті окремо, вони не є достатніми для характеристики нації. Винятком є лише певне самоусвідомлення, як писав Шевченко, «чуття єдиної родини». Така самоідентифікація з певним аксіологічним та
телеологічним категоричним імперативом національної
спільноти, помножена на вольову готовність відстояти
ціннісно-цілепокладаючі обереги, дає змогу феномену самоусвідомлення актуалізувати національний потенціал.
Отже, нація – це першочергово певна вольова свідомість,
що є спільною аксіологічною і сенсожиттєвою потребою
спільноти. Це той, як висловився Ренан, постійний плебісцит, який триває щодня, конкретизовуючи кількісні та
якісні параметри нації.
Втім, чи варто у категоричній формі стверджувати, що
нація – це спільність духу, а не крові. Аби не згубити в безпредметній риториці аріаднину нитку сутності проблеми,
перекинемо місток до соціокультурного і світоглядно-політичного емпіризму: отже, чи може ескімос Аляски самоусвідомитися як бушмен Південної Африки, а німець,
дачанин та бельгієць – врости в духовний світ туземців
Нової Каледонії та Полінезії? Точніше, наскільки природним виявляться такі метаморфози духовних перевтілень?
Правдоподібно, якщо факти наведеного ідентифікаційного переродження й мають подекуди місце, то лише
як курйози. Тому, не заперечуючи першість духу як імперативу нації, все-таки не слід відкидати креативний потенціал інших націотворчих чинників, розміщуючи їх у
відповідній їх потенціалу ієрархічній послідовності. І
якщо ми маємо на меті не розминутися з істиною, то ас307  
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пекту кровної спорідненості (чи відмінності) в такій ієрархії мають відводитися аж ніяк не ар’єргардні позиції. Заперечувати це – означало б відверто знущатися над
здоровим глуздом і прописними істинами логіки.
Будьмо відвертими й науково коректними: іншородним етнічним одиницям дух певного етносу чи нації значною мірою незрозумілий, підозрілий і навіть ворожий.
Відтак, з точки зору теорії вірогідності інородці можуть не
стільки посприяти утвердженню й домінації місцевого етнічного духу, скільки змарнувати, скомпрометувати й
здискредитувати його. Подібні світоглядно-ціннісні висновки були сформульовані ще кілька тисяч років тому в
Талмуді; втім, підтвердження їм ми повсюди знаходимо й
нині. Зокрема, за результатами проведеного в 2003 р. в
Латвії референдуму на предмет вступу до Європейського
Союзу за вступ до ЄС проголосувало 67% учасників референдуму. Проти висловилася більшість жителів східних
районів країни. Наприклад, в другому за кількістю населення місті Латвії Даугавпілсі 85% населення якого складають нелатиші, 68% учасників референдуму сказали Євросоюзу «ні». Цей емпіричний приклад є досить показовим
і промовистим, аби виявитися підставою не лише для абстрактних теоретизувань, а й для відповідальних політологічних і політичних висновків, пересторог і конкретизованих планів на майбутнє.
У нас люблять повторювати тезу В.Соловйова, згідно з
якою ідея нації є не тим, що вона думає про себе в часі, а
тим, що Бог думає про неї у вічності. Проте наведений вислів непридатний для наукової аргументації, оскільки покладається на феномен принципово неверифікований –
думку Бога. Крім того, щоб витлумачити точку зору Бога
на якесь явище, треба бути або великим нахабою, або
грандіозним авантюристом. Принаймні, жоден релігійний, філософський та історіософський авторитет не візьме на себе відповідальність витлумачити точку зору Бога
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на ідею нації, – відтак ідеєю нації тільки й може бути те,
що вона (нація) сама думає про себе в часі і просторі, яке
призначення вона визнає як своє, притаманне собі, автентичне власній природі.
Молодій Українській державі вдалося вчасно визначити засади етнополітики та створити систему регулювання
етнонаціональних процесів, що сприяло подальшій консолідації української нації. Тобто були визначені необхідні основи для забезпечення єдності та цілісності України у
нових історичних умовах, узгодження загальнодержавних інтересів та інтересів усіх етносів, розвитку їхньої
культурної, мовної та релігійної самобутності. Втім, таку
ейфорію не поспішає поділяти громадська думка України,
інакше важко зрозуміти, яким чином слід тлумачити результати соціологічних досліджень, згідно з якими громадянами України себе ідентифікують лише близько третини респондентів нашої країни, тим часом як на початку
1990-х рр. аналогічна цифра коливалася в межах 50%. Як
бачимо, ні абсолютні цифри, ні тенденція до їх зміни не
дають підстав для переможних реляцій у питанні становлення консолідованої української політичної нації. Тож
на сьогодні коректніше було б вести мову не про українську політичну націю, а хіба що про дисперсну поліетнічність України, яка потребує значних зусиль – спочатку інтенсивних науково-теоретичних, а згодом (і якомога
швидше) адекватних прикладних – з метою перетворення
аморфної, гетерогенної поліетічності в гомогенну українську націю, консолідовану на ефективних, перспективних і прийнятних для широкого загалу принципах, цінностях і цілях.
Українська цивілізація зароджувалася як етнічна. У
цьому форматі вона існувала в ті історичні періоди, коли
була позбавлена державності. А от українська політична
цивілізація функціонувала лише в періоди повноцінної
державності України. І хоча нині державність України є
309  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

доконаним фактом, політичною та історичною реальністю, втім, залишається чимало істотних теоретико-праксіологічних аспектів та проблем, які ще належить з’ясувати, а саме: що це за реальність, на який ідейний,
економічний та психологічний фундамент вона спирається? Попри те, що за роки незалежності в політичній
свідомості України здійснювався перехід від філософії та
ідеології боротьби за незалежність до філософії існування
в нових геополітичних і геоекономічних умовах, проте,
на жаль, глибинний оберіг життєдіяльності народу, чим є
побудова ціннісно-цілепокладаючих орієнтирів, і досі залишається неструктурованим.
Теоретико-методологічне задоволення цієї потреби не
є чимось екстраординарним, адже ще Фрідріх Ніцше в
праці «Воля до влади» чітко зазначив причину занепаду
будь-якого суспільства: «Немає мети – немає і відповіді на
запитання: навіщо?». Якщо ж немає конкретного ідеалу
державотворення і суспільнозначущої мети консолідаційного типу, яку натомість підмінюють загальними фразами на кшталт: «Будуємо демократичну, правову, соціальну державу», – то нема й не може бути консолідованої
активності народу, такої бажаної особливо в початковий
період державного будівництва.
Тому важко не погодитися з тими дослідниками, які
стверджують, що ключовим аспектом ефективності державотворення є усвідомлення нацією консолідуючого
парадигмального вектора і перспективного цілепокладання. Закріплення його у самосвідомості дає можливість створювати єдині підходи до осмислення та оцінки
стану справ нації, прогнозувати стратегічні напрями її
розвитку (195, с. 80–89). Йдеться про наявність національної ідеологічної концепції, певної практичної свідомості
нації, спрямованої на її самореалізацію, в тому числі й у
сфері державотворення. Оскільки таких цілеспрямованих і продуктивних устремлінь у галузі національної іде310
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ології та ідеології державотворення у нас досі практично
не існує, то це негативно позначається і на внутрішній, і
на зовнішній політиці країни.
З огляду на заполітизованість зазначена проблематика
тим більше потребує підходу за принципом sine ira et studio*.
Якщо проаналізувати стан справ неупереджено, то маємо
визнати: криза національної мети – це результат якраз першочергово кризи національної ідентичності, а криза ідентичності – де-факто стан цівілізаційної невизначеності. Тут
вельми доречним виявиться зауваження Джованні Джентіле про те, що нація – це держава, яка усвідомлює свою єдність і солідаризм в історичній, духовно-культурній, етичній, аксіологічній, геополітичній та іншій площинах;
відсутність же такого усвідомлення ставить під сумнів фактичність існування як нації, так і держави.
Абрахам Маслоу переконливо довів, що людство досягло такого ступеня розвитку, коли воно вже саме відповідає за свою еволюцію. Ми стали самоеволюціонерами, а
це передбачає обов’язковий вибір, відбір та прийняття рішень. Однак якщо цивілізація перебуває в стані динамічних змін, під час яких співіснують украй суперечливі цінності, а спосіб життя різних людей відрізняється все
істотніше, то вибір, який доводиться робити людині, є надзвичайно непростим.
Еміль Дюркгейм витлумачив цей феномен як аномію,
тобто наслідок занадто швидких соціальних змін, що розбалансовують суспільну свідомість. Спростування й заперечення попередніх суспільних норм викликають у людей таке почуття, ніби вони опиняються в просторі без
орієнтирів. Не маючи надійних світоглядних азимутів і
уявлень про нормативістику, індивіди швидко втомлюються від такого алгоритму й динаміки суспільного існування. Життя втрачає цінність і, як наслідок, – настає аномічна стагнація, психологічна й вольова втома, розпач і
саморуйнування.
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Різка зміна соціальних нормативів та ідеалів або їх
цілковита відсутність призводить до того, що більшість
членів суспільства перестають відчувати свою причетність до даного соціуму; відбувається радикальне відчуження індивідуального від соціального, внаслідок чого
нові соціальні норми й цінності (якщо такі взагалі мають
місце) відкидаються, а замість конвенційних інструментів досягнення індивідуальної та суспільної мети висуваються вузькокорпоративні або й взагалі індивідуальні –
часто-густо суспільно-деструктивні й протиправні (47;
246; 250).
Аномія – надзвичайно підступний і небезпечний суспільно-політичний симптом. Підступний, оскільки, зазвичай, є непомітним і латентним, а небезпечним, позаяк
за істотністю руйнівного впливу на суспільний солідаризм і перспективізм з ним можуть посперечатися лише
найбільш небезпечні суспільно-політичні тенденції (57).
Українському соціуму зразка 2004 р. були притаманні
риси класичної аномії: невизначеність орієнтирів розвитку і навіть мети. Що ж стосується української специфіки,
то вона полягала у відсутності тієї надзвичайно високої
динаміки суспільних перетворень, яка здебільшого й зумовлює аномію як таку. Навпаки: у випадку з Україною
можна вести мову про стагнаційний тип аномії – тобто такий її різновид, який виникає не в результаті надмірної
пропозиційності варіантів розвитку, а внаслідок критичного дефіциту вакууму обґрунтованих пріоритетів суспільного еволюціонування.
Утім, попри українські відмінності й особливості, аномія на наших теренах зберегла універсальні небезпеки, до
переліку яких слід віднести в першу чергу «знеструмлення» громадянської ініціативності й відповідальності. Це
створило реальні загрози усім щаблям соціального буття,
оскільки перманентно підривало самі основи суспільної
форми організації – соціальний солідаризм та повагу до і
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інтересів (мети пріоритетів) соціуму. На щастя, президентські вибори 2004 р. сколихнули, пробудили українське суспільство від анемічної сплячки. Ні, сьогодні Україна ще не
визначилася, в чому саме полягає її Національна Ідея та
Мета, однак народ уже достеменно усвідомлює значущість
ідєйно-цілепокладаючого критерію на всіх шаблях соціальної дійсності – індивідуальному, міжособистісном);
партійному, державному, загальносуспільному.
Отже, початок покладено. Прикро, що лише нині.
Втім, краще пізно, ніж ніколи, Далі – справа за конкретизацією, фокусуванням пріоритетів розвитку з огляду на ті
чи інші виклики сучасності й майбуття. Тут – безмежне
поле для взаємної співпраці науковців та громадянського
суспільства. Будьмо гідними того грандіозного українського потенціалу, який нині вимагає актуалізації.
Набуття Україною повноцінного державного статусу
виявилося соціально-політичним свідченням не стільки
структуризації нової національної ідентичності, скільки
лише початком руху в цьому напрямку, можливості державної підтримки і цілеспрямованого сприяння оптимальній динаміці становлення української нації. Потреба
структуризації нового соціального організму під назвою
«українська політична нація» назагал не викликає заперечень ні в середовищі науковців, ні в громадській думці.
Також зрозуміло, що нова політична, історична й соціокультурна ідентичність має бути заснована на принципах поліетнічності, полікультурності, поліконфесійності
тощо.
Теоретико-праксіологічна проблема полягає в іншому:
яким чином забезпечити гомогенність (політична нація)
на підставі оперування гетерогенним (полі-етнічність, полікультурність, поліконфесійність) масивом? Як привести
рівнове-ликі дроби етнокультурного формату різноманітних груп і прошарків до спільного знаменника консолідованої політичної нації, не знехтувавши, не заперечивши
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й не знищивши при цьому істотні атрибути життєдіяльності етнокультурно відмінних сегментів політично єдиного суспільства?
Сформульовані запитання є визначальними для політичної й історичної долі України, адже недостатнє теоретико-методологічне обгрунтування й методичний супровід, доповнені праксіологічною непереконливістю
втілення теоретичних настанов, цілком можуть призвести до політичної дисперсності, відцентровості, а згодом і
деструктуризації державної єдності (47). Не будемо обтяжувати аргументацію похмурими прикладами – світова
історія й так знає їх безліч.
Інституціалізація й наукове оперування етнонаціональною проблематикою виявляються неможливими в
разі ігнорування аспекту ідентичності. Однак сама ідентичність – надзвичайно пластичний теоретичний конструкт, оперування яким є не надто простим. Як влучно
зауважив Ерік Еріксон, термінами «ідентичність» і «криза
ідентичності» як у широкому, так і у вузькому науковому
вжитку змальовується дещо настільки широке і на перший погляд самоочевидне, що, здавалося б, наполягати на
точному визначенні означало б присікатися; водночас
іноді вони вживаються у настільки вузькому розумінні,
що загальний смисл втрачається, тому з однаковим успіхом можна було б використати й будь-який інший термін.
Сам термін «ідентифікація» потрапив до соціальних
наук із психології, в якій його вперше застосував Зігмунд
Фрейд з метою позначення процесів і результатів емоційного самоототожнення індивіда з іншим індивідом, групою, взірцем, ідеалом тощо. В соціально-психологічній, а
згодом і соціокультурній літературі термін набув значно
ширшого значення: він інтерпретується як один з механізмів соціалізації особи. Завдяки ідентифікації (ідентичності) також засвоюються соціальні норми, ідеали,
цінності, рольові функції та моральні якості.
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Як зауважує Л.Нагорна, «під ідентичністю прийнято
розуміти результат самовизначення людини чи групи у
соціальному сенсі, створення «образу-Я» та «образу-Ми»,
тобто віднесення себе до тих чи інших спільнот за віковими, професійними, статевими, територіальними, етнічними, конфесійними чи іншими ознаками. Англійське
слово «identity» вживається у значеннях тотожності,
справжності й самобутності. У соціогуманітарних науках
ідентичність розуміється як сукупність специфічних рис,
які виділяють певну спільноту з-поміж інших і є для окремої особи чи групи осіб підставою для віднесення себе до
цієї спільноти [144].
Смислова неусталеність ідентичності (коли та може
означати і самототожність, і тотожність чомусь іншому,
себто аналогічність) накладає відповідний відбиток на
особливості риторичних практик і дискусій, які точаться
довкола цього понятійно-категоріального конструкту.
Можна наголосити на жорсткій конкуренції, принаймні,
двох моделей продукування ідентичностей. Перша перебуває в руслі есенціалізму і відшукує у будь-якій ідентичності органічно властивий їй сутнісний, автентичний
зміст, що виводиться здебільшого з культурного досвіду.
Ідентичність визначається як екстракт усього того, що «органічно притаманне» її носієві. Така натуралістичність, з
погляду есенціалістів, забезпечує ідентичності інтегральність і цілісність, вирішує проблеми її самолегітимізації і
визнання її іншими спільнотами. Другий, близький до
конструктивізму, погляд виходить із заперечення інтегральної, гармонійної ідентичності. Остання розглядається
як «рукотворна» категорія, що конструюється в межах конкуруючих дискурсивних практик. У таких трактуваннях
ідентичність виступає як «тимчасовий, відносний, незавершений продукт, що має онтологічний статус проекту
або постулату». Це – завжди недосконале знання про себе і
ще не досягнуте адекватне визнання іншими.
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Якщо Вільям Джеймс визначав «ідентичність» як
суб’єктивне натхненне відчуття власної цілісності й тотожності, то Ерік Еріксон наполягав, що «поняття ідентичності означає твердо засвоєний і особистісно прийнятий образ себе в усьому багатстві відносин особи до
навколишнього світу, почуття адекватності й стабільності володіння особою власним «Я», спроможність особи
повноцінно розв’язувати завдання, які виникають.
Типологія та структуризація ідентичності можлива за
історичними, ментальними, духовними та іншими критеріями. Здебільшого виокремлюють тверду (наявність
Самості, власного «Я») та м’яку (розщеплення індивідуальної ідентичності в груповій, корпоративній, суспільній
тощо) модифікації ідентичності. Звідси – неоднозначність
так званої «колективної ідентичності», яка, по суті, означає втрату або заперечення цінності індивідуальної самості. Ерік Еріксон хоч і дещо витіювато, проте в цілому переконливо визначив дифузію ідентичності як «обтяженість
відсутністю обов’язків», «розщеплення образів «Я», втрату
центра та розсіювання. За великим рахунком, м’яка ідентичність – це результат дифузії твердої ідентичності, втрати тих особистісних солідаритеті (ціннісних атрибутів
дійсної та належної буттєвості), довкола яких індивід концентрує свій особистісний цілепокладаючий потенціал.
Виокремлюють три рівні становлення ідентитету:
1) етнічний (з’ясовує природні корені об’єкта дослідження, його походження, кровні зв’язки);
2) національний, або культурний (виявляє власне національний аспект);
3) націю (суспільно-політична категорія).
Етапи становлення етнічної ідентичності логічно й закономірно співвідносити з етапами розвитку індивіда. За
таким принципом одним з перших класифікацію етапів
розвитку класичної ідентичності запропонував швейцарський вчений Ж.Піаже.
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У сучасного індивіда розрізняють три базові форми самоідентифікації:
1) індивідуальну (усвідомлення індивідом себе суб’єктом життєдіяльності, який оволодів предметним багатством людського світу);
2) суспільну (усвідомлення себе представником соціуму, приналежність до якого створює і оптимізує умови, котрі зумовлюють можливості оволодіння предметним багатством людського світу);
3) громадянську (усвідомлення себе як представника
держави, що виступає гарантом збереження і оптимізації
умов, котрі надають можливість оволодіння предметним
багатством людського світу.
Наявність чи відсутність тотему (історично структурованого уподібнення) є чітким показником сформованої чи
несформованої ідентичності. Наприклад, зразком класичного тотему є корова у індусів. Росію ж зазвичай уподібнюють до ведмедя: хоча цей звір, за великим рахунком, не
є тотемом росіян, оскільки на нього ніколи не поширювалось табу під час полювання чи вживання в їжу (йдеться,
таким чином, про нав’язаний ззовні тотем), однак, навіть
такого типу тотем є яскравим свідченням етнічної ідентичності росіян. Продовжуючи тему прикладів, слід зазначити, що в українців нема ні власно виробленого, ні нав’язаного ззовні тотему. Вже сам по собі цей факт є
опосередкованим підтвердженням труднощів з історичною і етносоціокультурною ідентичністю українства.
Популярний нині феноменологічний підхід передбачає, що кожен індивід конструює власну соціальну реальність, живе у власному світі, в якому сприйняття одних
частин реальності поділяється іншими членами суспільства, а інших – може помітно відрізнятися. Ця реальність
також може істотно видозмінюватися під впливом зовнішніх умов, наприклад, нової інформації або з огляду на
ті процеси, що відбуваються на рівні самого індивіда (65).
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Людина існує в соціальному просторі, наповненому
культурними артефактами, які є цінністю для відповідних
етнічних груп. Коли людина росте, її соціальний світ ніби
розширюється. Водночас розширюється і ціннісний простір, у процес соціалізації індивіда включаються різні соціальні інститути, в тому числі й інститут соціалізації етнічної. Таким чином, саме соціальні інститути пропонують
ціннісно-нормативну базу для формування етнічної ідентичності. Однак факт існування етнічних маргіналів доводить, що людина бере безпосередню участь у формуванні
власної ідентичності, оскільки структура цінностей і ціннісні орієнтації, що пропонуються інститутами соціалізації, не засвоюються всіма однаково грунтовно і в тому вигляді, в якому вони пропонуються інститутами соціалізації.
Процес соціалізації характеризується двосторонньою
динамікою: людина може прийняти цінності, а може й
відхилити їх, намагаючись у свою чергу або запропонувати деяку ціннісну альтернативу, або скоригувати цінності, запропоновані соціальним інститутом. Таким чином,
слід вести мову або про механізми персоніфікації цінностей, або про відторгнення їх. Зрештою, можливий і третій
варіант, коли індивід віддає перевагу проміжному стану,
не наважуючись ні вибрати, ні відхилити ту чи іншу ціннісну систему. В цьому випадку йдеться здебільшого про
етнічну маргіналізацію.
Багато маргіналів, відчуваючи свою неповноцінність,
намагаються подолати цей стан інтенсивним впливом на
структуру цінностей. Вони творять дещо відмінне від ціннісних настанов, регламентованих певною етнічністю,
однак оскільки їхня життєдіяльність відбувається в епоху
націй-держав, то результати креативності вважаються
надбанням певної нації. Таким чином, як це не парадоксально, найбільш відкритими для ціннісних інновацій виявляються етнічні маргінали, які, з одного доку, не
асоціюють себе з чіткою етнічною приналежністю, однак,
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з іншого боку, є достатньо соціально мобільними й ініціативними, щоб акціонувати пошуки такої приналежності
або ж створювати деякі цінності загальносоціального гатунку. Якщо застосувати теорію структуризації до вивчення феномену етнічної ідентифікації, то найбільш активними агентами, які трансформують етнічність, виявляться
якраз етнічні маргінали. Таким чином, структуризація
етносу відбувається, головним чином, завдяки маргіналам, які трансформують правила, ресурси й ритуали.
Джордж Сантаяна писав: етнічна приналежність подібна до зв’язків з жінкою – вона надто природна, щоб її
відхиляти, проте досить інтимна, щоб про неї постійно говорити. Проблеми етнічної ідентифікації сучасною соціальною наукою вивчені досить грунтовно. Існує чимало
напрямків, які досліджують питання етнічної ідентифікації, виходячи з різних передумов. Утім, найбільш адекватно процес взаємодії індивіда та структури етнічних цінностей (тобто процес становлення етноса й етнічної
ідентичності) відображає теорія структуризації Ентоні
Гідденса. Вона, зокрема, стверджує, що соціальні агенти
(суб’єкти) хоч і відчувають на собі перманентний вплив
соціальної структури, однак своїми повсякденними практиками також значною мірою впливають на неї, трансформуючи її у певному цілепокладаючому напрямку. Це
означає, що під час пізнання соціального світу необхідно
дотримуватися постулата про дуальність соціального простору, інакше кажучи, соціальне є результатом взаємодії
соціальної структури та соціального агента (суб’єкта).
На відміну від етнічної, поняття національної ідентичності є більш невизначеним і розмитим. Тому не дивно, що один із найавторитетніших західних дослідників
у галузі національної ідентичності Е.Сміт інтерпретує її
як абстракту, багатовимірну конструкцію, пов’язану з багатьма різноманітними сферами життя й схильну до
численних перевтілень. Її найголовнішими рисами є те319  
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риторія, спільна історична пам’ять, єдність культури,
юридичних прав та обов’язків, спільна економіка й ринок. Національна ідентичность обов’язково передбачає
деяку самобутність, історичну індивідуальність, національну ідею або міф. На практиці на-ціональна ідентичність може химерно поєднуватися з багатьма різновидами ідентичностей – класовою, релігійною, етнічною, а її
ідеологічне забезпечення – трансформуватися у надзвичайно широкому діапазоні.
Як зазначає Л.Нагорна, якщо етнічна ідентичність
грунтується на певній системі об’єктивних ідентитетів –
расових, культурних (антропологічний тип, мова, релігійні догмати, традиційна обрядовість), психологічних, то
конституїтивною основою національної ідентичності виступають ознаки, значно менш «відчутні на дотик» – свідомість, політична воля, громадянство. Національний
принцип, за И.-Г.Фіхте, не є природним. Він не біологічний, не вроджений, а духовний. З ким або чим виявляє
особа свою духовну спорідненість – це її особистий вибір,
а розпливчатість поняття «нація» цей вибір ускладнює.
Можна бути етнічним українцем і не бути ним у духовному сенсі. Ян Коллар був недалеким від істини, коли визначав націю як «дух, особливу характеристику». Джерела
«невловимості» національної ідентич-ності, очевидно, перебувають саме у цій площині (144).
Теоретичний фундамент емпіричного дослідження етнічної ідентифікації складають такі методи: якісний (феноменологія Е.Гусерля), соціологія повсякденності (А.
Шюц), етнометодологія (Г.Гарфункель), символічний інтеракціонізм (Ч. Кулі, Дж.Мід), соціальна конструкція реальності (П.Бергер, Т.Лукман), обгрунтована теорія (А.Страус,
Дж.Корбін).
Одна з основних проблем політології та етносоціології
є співзвучною назві праці Георга Зіммеля «Як можливе
суспільство». Дійсно, яким чином у соціального суб’єкта
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формується почуття співпричетності до долі свого етносу
й нації? Що це взагалі за даність – «етнічність»? Як вона
структуризується? Наскільки вільною є людина, коли
вона реалізує ту чи іншу етнічну поведінку? І наскільки в
принципі можливий етнос?
Розгляд процесу структуризації етнічності й становлення етнічної ідентичності вважається найбільш коректним з позицій принципу поліпарадигмальності. У цьому
контексті Ернст Геллнер зауважив, що «у сучасного індивіда соціальні ролі набувають все більш незакріплених і
рухливих ознак». Це детермінує фактичність проблеми
кризи ідентичності. Індивід, віддаючи перевагу тому чи
іншому місцю в соціальному просторі, обирає для себе
певну ідентичність. Однак в умовах непостійного світу, в
якому перманентно змінюються соціальні ролі й зв’язки,
коли сьогодні найпопулярнішим, найпрестижнішим і
найактуальнішим виявляється один щабель на соціальній драбині, а завтра – зовсім інший, індивід не має гарантій, що його соціальне становище згодом буде таким же
престижним, прибутковим і загалом соціально значущим. Саме з цієї причини людина скоріше підсвідомо, ніж
свідомо, обирає для себе найбільш стійку з усіх можливих
у таких випадках приналежність – етнічну ідентифікацію, а проблема розуміння, функціонування й розвитку
етнічного феномену набуває ознак однієї з найбільш актуальних у сучасній соціально-політичній науці.
Цінності та ціннісні орієнтації є основними категоріями, які сутнісно структуризують і формують (формалізують) етнічну ідентифікацію. Цінності виконують різноманітну роль на всіх етапах життєвого шляху людини.
Зокрема, в юності відбувається найбільш інтенсивне формування ціннісного каркасу, що передує самовизначенню
індивіда й теоретичному осмисленню значення суспільства. Доросла людина характеризується найбільшою соціальною віддачею внаслідок дії саме усталених ціннісних
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уявлень, їхнього поглиблення і вдосконалення. В цей час
індивід виявляє максимум самостійності в соціальній,
культурній, професійній та сімейній сферах; відбувається
конкретизація основних потреб, світоглядних оцінок, а
також стабілізація самооцінки. На схилі ж віку, коли людина частково виключається із суспільного функціонування, однак її інтелектуальний та емоційний розвиток
триває, саме залежно від ціннісних пріоритетів, які сформувалися в юності й пройшли корекцію в зрілому віці, залежить ступінь прийняття і засвоєння нового суспільного
становища.
Етнічній поведінці передують мотиви, які базуються
на етнічних цінностях групи. Тому будь-яка поведінка, що
відповідає такій схемі, виявляється ціннісно орієнтованою. У зв’язку з цим необхідно розглянути категорію «ціннісна орієнтація». Отже, ціннісна орієнтація відтворює
внутрішній світ індивіда і виконує організуючу, скеровуючу і регулюючу роль. Вона приписує людині певні норми, правила, принципи поведінки, що відповідають тому
соціальному оточенню, в якому функціонує індивід. Під
ціннісними орієнтаціями слід розуміти стратегічні домінанти поведінки у ціннісному просторі.
Цінність – компонент соціальної системи, наділений
особливим значенням в індивідуальній і суспільній свідомості. Цінності слугують своєрідним масштабом оцінки
соціально-політичної дійсності в результаті її співвіднесення із системою цінностей. Цінності не притаманні
суб’єкту від природи: вони характерні лише для носіїв
певних соціальних функцій і відносин.
Стан етнічної самосвідомості індивіда багато в чому
залежить від того, наскільки персоніфікованими є етнічні
цінності для членів етнічної групи. В умовах поліетнічного суспільства процес засвоєння індивідом ціннісної системи різних етнічних груп інколи призводить до химерних ієрархій ціннісних пріоритетів. Системою цінностей
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просякнуті всі форми суспільної свідомості: об’єднуючи
різні ідейні, етичні й естетичні засоби, вона виявляється
найважливішим мотиваційним джерелом поведінки і
стимулів людської діяльності. Отже, можна констатувати,
що цінності володіють ознаками вирішального регулятивного фактора життя як окремого індивіда, так і суспільства в цілому, в тому числі й соціуму етнічного.
Базисом формування етнічної ідентичності є етнічні
кордони. Етнос як соціальна група існує завдяки тому, що
є об’єктивна можливість «упізнавання» цієї групи серед
інших. Таке виокремлення можливе лише в тому випадку, якщо маємо змогу якимось чином порівняти цю спільноту з іншими, за рахунок певних критеріїв виявити її.
Власне, етнічні «Ми» виявляють себе завдяки тому, що деякі «Вони» відрізняються від «Ми» мовою, культурою, звичаями, світоглядними стереотипами тощо. Таким чином,
існування етнічних кордонів, вибудуваних за допомогою
інструментів етнічних маркерів, визначає формування
етнічної ідентичності. Етнічна ж ідентифікація є впізнаванням членів своєї групи, що можливо лише за наявності певних характерних ознак етносу. Такими ознаками
вважаються етнічні маркери, які, властиво, й визначають
конкретні параметри етнічних кордонів.
Норвезький антрополог Ф.Барт аргументовано стверджує, що взаємодія етносів у соціальній системі не призводить до ліквідації етнічних відмінностей або акультурації; культурні відмінності можуть зберігатися всупереч
міжетнічному контакту і взаємній залежності. Основою
консолідації етносу є культура. Культурну єдність слід розглядати не як основну характеристику етносу, а як результат його існування. Етнічна група, згідно з Ф.Бартом, є соціальною групою, характерною особливістю якої
вважається структуризація на основі принципу катетеризації. Це передбачає співвіднесення своєї етнічної групи з
іншими. Впізнавання ж її виявляється можливим лише в
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тому випадку, коли існують інші етнічні групи, не схожі
на свою. «Несхожість» своєї етнічної групи підтверджується інструментом етнічних маркерів. Отже, можна
стверджувати: етнос існує завдяки етнічній ідентичності
членів групи, яка легітимізується етнічними маркерами.
Етнічні категорії (маркери) можуть пронизувати все соціальне життя або ж функціонувати лише в обмежених секторах суспільної реальності, однак саме етнічні маркери
особливим чином структуризують соціальну поведінку
етносу.
Українська національна ідентичність залишається
предметом жорстких протистоянь у середовищі як суспільної, так і наукової думки (81; 144). Більш-менш конвенційно усталеними є хіба що уявлення про минуле
української ідентичності: Ідентичність, якщо винести за
дужки короткий період національної революції середини
XVII ст., була радше становою, релігійною, регіональною,
міжнаціональною. Лише у XVIII ст. усвідомлення старшинською елітою своєї нерозривної єдності з етнічною
територією, консолідація навколо власних політико-правових цінностей і інституцій, створення власного історичного міфу істотно розширили ідентифікаційний простір.
Вихід за межі етнорелігійної ідентифікації дає підстави
зробити висновок: протягом XVIII ст. в середовищі соціальної еліти України-Гетьманщини розпочався процес
формування національної ідентичності, характерної для
сучасної нації.
Більшість дослідників схиляються до думки, що «українська національна ідентичність проходить складний і
суперечливий процес становлення. Нині її ознаками є амбівалентність суспільної свідомості, брак консенсусу стосовно базових цінностей, етно-психологічні та мовно-культурні деформації у свідомості. Таку ситуацію
ускладнюють розриви у загальнодержавному комунікативному просторі внаслідок суперечностей у мовній, ідео324
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логічній сферах; брак історичних знань або їх викривлене
тлумачення і, як наслідок цього, слабкість ідеологічної основи для формування національної ідентичності; деформації національної і громадянської свідомості, соціальної
структури суспільства та невиразність соціальної ідентифікації в умовах послаблення суспільства та конструктивних його частин.
З одного боку, формування української національної
ідентичності відбувається за наявності передумов, достатніх для виокремлення української національної ідентичності: це наявність власної держави, мови, культурної
самобутності, цінностей, національної ментальності
тощо. З іншого ж боку, відчувається очевидна нестача етнічних, мовно-культурних, конфесійних, державно-політичних українських ідентитетів (107).
Не викликає особливих заперечень і теза, згідно з
якою процеси становлення національної ідентичності
відбуваються не з оптимальною швидкістю і спрямуванням, оскільки в країні бракує позитивної формотворчої
участі у цих процесах політичних інституцій держави,
спроможних суттєво на них впливати. Водночас слабкість
суспільних інституцій створює поле для негативного
втручання (з інших центрів впливу) на процес кристалізації національної ідентичності. Саме тому підхід до вибору
напрямків такого впливу має бути максимально вивіреним на предмет сприятливості його для повноцінного, незалежного від зовнішніх впливів розвитку українського
суспільства і держави. Тим більш недоречною є ідея про
цілковите невтручання державних інституцій у процеси
націостановлення, кристалізації національної ідентичності, ніби все має відбуватися самоплином, шляхом
природних соціокультурних процесів. Очевидно, ідея такого «природного шляху» є хибною в українських умовах.
Сучасний формат національної ідентичності України
характеризується невиразністю й амбівалентністю. При325  
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чини й пояснення цього феномену цілком об’єктивні: «Те,
що українська культура протягом XV-XX ст. була включена
у дві гео-культурні спільноти – європейську та російську,
зумовило її внутрішню двоїстість і створювало додаткові
осі конфліктності. В українській національній свідомості
виразно виявлялися дві орієнтації: на взаємодію з панівною культурою і на автономізацію; після 1654 р. вони набрали промосковської та антимосковської форм. Питання
«Росія чи Європа» постійно перебувало (і перебуває досі) в
полі інтелектуальних рефлексій.
Варто погодитися з тезою, що сьогодні конче необхідно чітко розрізняти етнічну та національну ідентичності.
В основу такого розрізнення слід покласти відмінності
між етноцентричним та логоцентричним типами світосприйняття. Ідентифікація з етносом у своїй основі є культурною, в ідентифікації з нацією значно виразнішим є територіальний компонент. Підґрунтя етносу – біологічне,
лінгвістичне, культурно-релігійне. Підґрунтя нації – інституційне, політичне, територіальне. На відміну від етнічної, національна ідентичність знаходить свій головний вияв у горизонтальній ідентифікації членів певної
спільноти як співгромадян. При цьому акцент робиться
на загальнонаціональних цінностях – національному інтересі, національній безпеці тощо.
Будь-який конфлікт (міжособистісний, міжгруповий,
міжнаціональний, міждержавний) спроможний істотно
реанімувати ідентичність (індивідуальну чи групову – залежно від формату конфлікту), охороняючи суб’єкта (індивідуального чи суспільного) від асиміляції. Це прозоро,
випукло й переконливо з’ясував Льюїс Алфред Козер у
книзі «Функції соціального конфлікту» (1956). Утім, справедливою виявиться й зворотна теза: будь-яка ідентифікаційна процесуальність є конфліктогенною в принципі,
оскільки містить значну конфліктну складову. Якщо ж комусь спаде на думку позбутися конфліктності методом
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уникнення ідентифікаційних (само-ідентифікаційних)
процедур і формалізацій, то такий «вихід зі становища»
нагадуватиме спробу загасити пожежу бензином: річ у
тім, що відсутність ідентичності є одним з найістотніших
конфліктогенних чинників кожного суспільства.
Теоретичне дослідження й праксіологічне оперування
причинно-наслідковою взаємозалежністю ідентичності
та конфлікту в соціальній процесуальності України
ускладнюється ще й тією обставиною, що формування національної ідентичності відбувається в умовах не лише
мультикультуралізму, а й акультуралізму. Такий статус-кво істотно розмиває, розпорошує фундамент будьякої ідентичності, ідентичності в принципі.
Ієрархія ідентитетів має вирішальне значення в періоди криз і конфліктів. Наприклад, хрестоносець француз
йшов разом із німецьким лицарем проти свого народу, бо
той для нього не ідентифікувався зі спорідненим етносом
чи нацією – це були просто раби-бунтівники. Що ж стосується сучасних українських умов, то, як зазначає Я.Невелюк, «в етнічних меншин є свої особливі інтереси і вони
не в усьому збігаються із загальнодержавними. Так націоналізм державної нації зустрічається з етнонаціоналізмом етнічних груп. Зростання політичної активності останніх і реакція на неї «нації-держави» створюють
суспільний феномен, який у світовій політології визначається терміном «етнополітика».
З середини XIX ст. політизація етносів вважається одним з основних конфліктогенних чинників світової цивілізації. Фактори, які сприяють політизації етносів виокремили Дж.Ротшильд, Е.Сміт і К.Уїльямс. По-перше, це
аспект етнічної строкатості, наявність у замкненому географічному просторі етносів з різними ментальностями,
мовними та в цілому культурними традиціями. По-друге,
обтяженість історичної спадщини згадками про несправедливість, дискримінацію тощо. По-третє, поява в серед327  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

овищі етносів політичних лідерів, спроможних сформувати й гідно очолити національний рух.
Утім, що значить політизувати етнічність? За Дж.Ротшильдом це: 1) дати можливість людям усвідомити як
роль політики для збереження етнокультурних цінностей, так і значущість етнокультурних цінностей для ефективного впровадження політичної концептуалістики; 2)
стимулювати увагу до вищенаведеного взаємозв’язку; 3)
мобілізувати представників етносу на формування етнічних груп, котрі мають спільну самосвідомість; 4) спрямувати поведінку в сферу першочергової політичної діяльності.
Політизація етнічності – це, головним чином, перетворення етнічного фактора у фактор політичний, в інструмент боротьби за владу. Слід зазначити, що акцентуація
на здобутті влади, на владній компоненті розв’язання етнічних проблем є цілком зрозумілою і закономірною,
адже формат етнічних проблем можна успішно розв’язати чи хоча б істотно оптимізувати лише за умови наявності певного ресурсу політичної влади, реальних політичних повноважень.
Коли у другій половині 80-х рр. XX ст. в національних
республіках СРСР зародилися національні рухи, то дослідники виявили такі причини їхнього виникнення: а) економічні (низький рівень життя, господарсько-економічна
стагнація, надмірна централізація виробництва і промисловості); б) історично-етичні (необхідність відновлення
історичної справедливості, моральна компенсація за заподіяні у минулому збитки); в) правові (вимога перегляду
угод, котрі фіксували чинний юридичний статус-кво); г)
національно-культурні (проблеми національних мов,
традицій, релігій і т. ін.); д) демографічні (міграція населення, котра призводить до падіння частки корінної національності в сукупній кількості населення національної
республіки); е) екологічні (вилучення зі своєї території не328
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безпечних і шкідливих для здоров’я виробництв і технологій) (147; 153, с. 44–61).
Прикметно, що з-поміж шести факторів, котрі спонукали виникнення національних рухів 80-х рр., в сучасній
Україні залишилося щонайменше чотири (економічні, історично-етичні, правові та національно-культурні). Вони
можуть слугувати підставою для нової хвилі національних рухів (138; 139; 185, с. 143–154). Особливість і водночас
курйоз ситуації полягає в тому, що зазначені фактори є
живильним середовищем для виникнення в першу чергу
і головним чином українських національних рухів – і це
за умови існування української державності, котра покликана за своїм історичним призначенням розв’язати наведену проблематику якраз по відношенню до українського
етнічного сегменту хоча б тому, що в світі нема жодної іншої країни, котра наділена аналогічною місією.
Поняття «етнічний конфлікт» доволі умовне і застосовується зазвичай для позначення ситуації, коли фактор
етнічного походження стає найбільш ефективним засобом для реалізації планів індивідів і політичних інститутів на тлі неспроможності (небажання) держави задовольнити висунуті вимоги. Дієвість етнічного чинника у
формуванні суб’єкта конфлікту полягає в тому, що він
впливає на поведінку людей не лише на свідомому, а й на
підсвідомому рівнях. Це надає йому більшої мобілізаційної сили, аніж у випадках задоволення тривіальних економічних чи інших інтересів. Етнічний чинник зазвичай
має найбільше значення на тлі внутрішніх суперечностей
у поліетнічних державах.
Етнічним конфліктам властиві всі закономірності
соціальних і політичних конфліктів. Отже, процес розвитку етнічного конфлікту складається з наступних стадій: 1) виникнення об’єктивних протиріч між етносами;
2) усвідомлення цих протиріч; 3) стадія спорадичних
конфліктів, що перетворюються на загальний конфлікт;
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4) розв’язання конфлікту. Етнополітичним конфліктам
притаманні такі риси, як невідворотність та неможливість повного й остаточного розв’язання. Вони існуватимуть доти, доки існуватимуть самі етнонаціональні
спільноти і держави з відмінними цінностями та суперечливими інтересами й цілями.
Не існує інституційно виокремленої теорії етнічних
конфліктів. Зрештою, можливо в цьому нема й потреби,
адже під час дослідження етнічних конфліктів цілком
придатні розробки теорії соціальних конфліктів у цілому.
Це стосується в першу чергу типологізації конфліктів на:
1) справжній (існує реально); 2) випадковий (залежить від
кон’юнктури історичних, політичних, економічних та інших факторів); 3) змішаний (очевидний конфлікт, за яким
приховується інший за характером конфлікт); 4) приписаний (як результат помилкового тлумачення проблем); 5)
латентний (приховується за малозначущими на перший
погляд, однак насправді глибинними й масовими явищами; 6) несправжній (результат помилкового тлумачення
феноменів і обставин політичного життя).
Чимало дослідників ефективне подолання конфліктної складової становлення нової ідентичності української нації пов’язують із формуванням системного базису для етносоціокультурного діалогу в Україні. Цього
можна досягти лише засобом формування консолідуючого вектора перспективного цілепокладання. Мова йде
про необхідність залучення солідаризаційного потенціалу національної ідеї. На жаль, попри самоочевидність
сформульованого завдання помітних практичних успіхів
у цій сфері виявити не вдається. Тому не зайвим буде перехід від абстрактних теоретизувань до практичних методів і методик реалізації потенціалу національної ідеї.
Правдоподібно, для початку слід виокремити своєрідну точку відліку – ті безумовні соціальні й громадянські
цінності та ідентитети, які є близькими й зрозумілими
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значній більшості населення країни. Річ у тім, що коли задекларована система цінностей буде близькою й зрозумілою незначній частині соціуму, тоді у функціональному
плані вона виявиться недостатньо ефективною з огляду
на неспроможність об’єднати суспільство для досягнення
задекларованої мети.
Висновки до Розділу 2
Однією з найбільш важливих сфер функціонування
системи державного управління є царина підготовки,
прийняття та реалізації політичних рішень. Дослідження
особливостей сфери прийняття політичних рішень має
певну специфіку у контексті аналізу вироблення політичної стратегії і тактики. Це зумовлюється тим, що політична стратегія являє собою комплекс засобів та методів для
вирішення поставлених завдань суспільно-державного
розвитку, що передбачає персональну відповідальність за
управлінські рішення, які приймаються.
На переконання дисертанта, варто вести мову про
оптимальність політичних рішень, що передбачає обов’язкове залучення експертів до процесу їх вироблення та
врахування цілого комплексу чинників як об’єктивного,
так і суб’єктивного характеру. Однією з найбільш значимих ознак політичних рішень є самоорганізаційна здатність до стабілізації суспільства в цілому або окремих
сфер його життєдіяльності. Це особливо важливо за умов
нестабільності суспільно-державного розвитку, коли проблема легітимації політико-владної діяльності є надзвичайно актуальною. Тому аналіз та узагальнення досвіду
процесу підготовки, прийняття і реалізації політичних рішень має спиратися на досягнення синергетичної парадигми.
За умов надзвичайного прискорення темпів політичного, економічного, соціокультурного життя суспільства
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ще однією нагальною проблемою забезпечення оптимізації системи державного управління виступає легітимація
політико-владної діяльності. Легітимація політико-владної діяльності як засіб подолання політичної нестабільності та кризових явищ суспільно-державного розвитку
має забезпечуватися через зростання рівня ефективності
діяльності системи державного управління на всіх рівнях
його функціонування. Однією з передумов забезпечення
легітимації політико-владної діяльності є оптимізація
взаємодії політичного керівництва та державного управління на засадах вироблення якісно нової парадигми соціально-політичного управління на засадах поліваріантності та демократичності.
У процесі дослідження з’ясовано, що українському соціуму притаманна конфліктна симптоматика, яка не
лише глибоко вкорінена в соціальну буттєвість, а й поглиблюється внаслідок трансформаційних процесів та
реформаторських зусиль правлячої еліти. Переживаючи
нелегкий період трансформації, українське суспільство
залишається політично нестабільним, соціально неструктурованим, розколотим регіонально, і тому зберігається небезпека виникнення деструктивних конфліктів.
Звідси постає необхідність узгодженої взаємодії наукової
та праксеологічної складових конфліктної феноменології.
Гармонійність взаємозалежності, вміле використання
здобутків зазначених напрямів набуває ознак визначального фактора для функціонування як науковців-теоретиків у галузі конфліктології, так і політиків-практиків:
якщо перші не можуть залишати поза увагою емпіричний матеріал суспільно-політичного досвіду других, то
другим не слід ігнорувати наукові висновки перших, інакше вони потраплятимуть під вплив волюнтаризму, що негативно позначатиметься на ефективності політичного
менеджменту, особливо на стадії широкоформатних суспільних перетворень.
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На сьогодні відсутній єдиний погляд щодо загального
методологічного підходу, який доцільно покласти в основу вивчення конфліктів. Природа конфлікту аналізується багатьма дисциплінами, кожна з яких вивчає конфліктну симптоматику з погляду власних методологічних
підходів. Одні дослідники наполягають на перевагах соціологічного, другі – психологічного, треті – кібернетичного, семантичного та інших методів. Що ж стосується
міждисциплінарних напрямів дослідження, то в більшості з них усе ж превалюють методи якоїсь однієї дисципліни.
Розв’язання конфлікту в сучасних умовах передбачає
застосування стратегії, спрямованої на усунення причин
конфлікту шляхом обмеження або трансформації конфліктної ситуації і прийняття рішення, яке влаштовує всіх
учасників конфлікту. На відміну від врегулювання стратегія розв’язання, по-перше, застосовується в межах латентного конфлікту; по-друге, вона спроможна на зміну всіх
елементів структури конфліктної поведінки опонента –
його мети, конфліктних установок і дій, тоді як урегулювання спрямоване переважно на впорядкування фізичної
взаємодії сторін. Розв’язання конфлікту має на меті усунення причин, що лежать в основі конфліктної симптоматики, щоб вони не призвели до латентного повернення
насилля.
Молодій Українській державі вдалося вчасно визначити засади етнополітики та створити систему регулювання
етнонаціональних процесів, що сприяло подальшій консолідації української нації. Тобто були визначені необхідні основи для забезпечення єдності та цілісності України у
нових історичних умовах, узгодження загальнодержавних інтересів та інтересів усіх етносів, розвитку їхньої
культурної, мовної та релігійної самобутності. Втім, нам
ще належить пройти значний шлях у напрямку станов333  
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лення консолідованої української політичної нації. Сьогодні коректніше вести мову не про українську політичну
націю, а хіба що про дисперсну поліетнічність України,
яка потребує значних зусиль – спочатку інтенсивних науково-теоретичних, а згодом адекватних прикладних – з
метою перетворення аморфної, гетерогенної поліетічності в гомогенну українську націю, консолідовану на ефективних, перспективних і прийнятних для широкого загалу принципах, цінностях і цілях.
Ключовим аспектом ефективності державотворення є
усвідомлення нацією консолідуючого парадигмального
вектора і перспективного цілепокладання. Закріплення
його у самосвідомості дає можливість створювати єдині
підходи до осмислення та оцінки стану справ нації, прогнозувати стратегічні напрями її розвитку. Йдеться про
наявність національної ідеологічної концепції, певної
практичної свідомості нації, спрямованої на її самореалізацію, в тому числі й у сфері державотворення. Оскільки
таких цілеспрямованих і продуктивних устремлінь у галузі національної ідеології та ідеології державотворення у
нас досі практично не існує, то це негативно позначається
і на внутрішній, і на зовнішній політиці країни.
Різка зміна соціальних нормативів та ідеалів або їх
цілковита відсутність призводить до того, що більшість
членів суспільства перестають відчувати свою причетність до даного соціуму; відбувається радикальне відчуження індивідуального від соціального, внаслідок чого
нові соціальні норми й цінності (якщо такі взагалі мають
місце) відкидаються, а замість конвенційних інструментів досягнення індивідуальної та суспільної мети висуваються вузькокорпоративні або й взагалі індивідуальні –
часто-густо суспільно-деструктивні й протиправні.
Набуття Україною повноцінного державного статусу виявилося соціально-політичним свідченням не стільки
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структуризації нової національної ідентичності, скільки
лише початком руху в цьому напрямку, можливості державної підтримки і цілеспрямованого сприяння оптимальній динаміці становлення української нації. Потреба
структуризації нового соціального організму під назвою
«українська політична нація» означає, що нова політична, історична й соціокультурна ідентичність має бути заснована на принципах поліетнічності, полікультурності,
поліконфесійності тощо.
Більшість дослідників схиляються до думки, що українська національна ідентичність в ціннісному плані проходить складний і суперечливий процес становлення.
Нині її ознаками є амбівалентність суспільної свідомості,
брак консенсусу стосовно базових цінностей, етно-психологічні та мовно-культурні деформації у свідомості. Таку
ситуацію ускладнюють розриви у загальнодержавному
комунікативному просторі внаслідок суперечностей у
мовній, ідеологічній сферах; брак історичних знань або їх
викривлене тлумачення і, як наслідок цього, слабкість ідеологічної основи для формування національної ідентичності; деформації національної і громадянської свідомості, соціальної структури суспільства та невиразність
соціальної ідентифікації в умовах послаблення суспільства та конструктивних його частин. З одного боку, формування української національної ідентичності відбувається за наявності передумов, достатніх для виокремлення
української національної ідентичності: це наявність власної держави, мови, культурної самобутності, цінностей,
національної ментальності тощо. З іншого ж боку, відчувається очевидна нестача етнічних, мовно-культурних,
конфесійних, державно-політичних українських ідентитетів. (131)
Процеси становлення національної ідентичності відбуваються не з оптимальною швидкістю і спрямуванням,
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оскільки в країні бракує позитивної формотворчої участі
у цих процесах політичних інституцій держави, спроможних суттєво на них впливати. Водночас слабкість суспільних інституцій створює поле для негативного втручання (з інших центрів впливу) на процес кристалізації
національної ідентичності. Саме тому підхід до вибору
напрямків такого впливу має бути максимально вивіреним на предмет сприятливості його для повноцінного,
незалежного від зовнішніх впливів розвитку українського суспільства і держави. Тим більш недоречною є ідея
про цілковите невтручання державних інституцій у процеси націостановлення, кристалізації національної ідентичності, ніби все має відбуватися самоплином, шляхом
природних соціокультурних процесів. Очевидно, ідея такого «природного шляху» є хибною в українських умовах.
Чимало дослідників ефективне подолання конфліктної складової становлення нової ідентичності української нації пов’язують із формуванням системного базису для етносоціокультурного діалогу в Україні. Цього
можна досягти лише засобом формування консолідуючого вектора перспективного цілепокладання. Мова йде
про необхідність залучення солідаризаційного потенціалу національної ідеї. На жаль, попри самоочевидність
сформульованого завдання помітних практичних успіхів
у цій сфері виявити не вдається. Тому не зайвим буде перехід від абстрактних теоретизувань до практичних методів і методик реалізації потенціалу національної ідеї.
ВИСНОВКИ
Зміна характеру динаміки цивілізаційних процесів у
сучасному світі висуває вимоги щодо нагальної необхідності суттєвих зрушень у функціонуванні політичної сис336
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теми кожної окремої країни, яке має спиратися на ефективне державне керівництво й управління. Державне
керівництво й управління має функціонувати на основі
впровадження політичної стратегії і тактики, що спирається на встановлення системних цілей, ідеалів та цінностей, створення довгострокових програм суспільно-державного розвитку, формулювання політичної доктрини
держави. Особливого значення вимоги необхідності впровадження політичної стратегії і тактики набувають за
умов перехідного стану розвитку держави, адже функціонування перехідного періоду в розвитку будь-якої політичної системи передбачає наявність та впровадження в
життя цілісного комплексу стратегічних і тактичних заходів державного управління та керівництва. У противному випадку не можна вести мову про подолання нестабільності, вирішення кризових ситуацій у перебігу
політичних, соціально-економічних та соціокультурних
процесів.
Вітчизняні та зарубіжні дослідники констатують, що
всі суспільства, що трансформуються, є конфліктогенними, тому для них особливо актуальною виступає проблема конструювання комплексу заходів політичної стратегії
і тактики. Державне управління за умов перехідного суспільно-державного розвитку має свої особливості. Система державної політики й управління у перехідний період
повинна функціонувати як цілісний механізм, що поєднує в собі цілі становлення, розвитку й стабілізації держави та суспільства. Перехідний стан розвитку держави зумовлює її нові функції й завдання, а також новий зміст її
управлінської діяльності. Вимоги політичного й економічного реформування спричиняють значні трансформації форми державно-управлінської діяльності, регулювання суспільних відносин. Тому не дивно, що зростає роль
державного управління у забезпеченні злагодженого, чіт337  
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кого, безперебійного функціонування суспільного організму. Саме від ефективності й якості державного управління
залежить майбутнє країни, тому що без підвищення функціональної результативності роботи державного апарату
не можна вести мову про суспільно-державний розвиток,
а тим більше про його стабілізацію. Таким чином, принципово нова система державного управління за умов перехідного суспільно-державного розвитку спричиняє
якісно новий характер відносин між особистістю і суспільством, між громадянином і державою на основі формування зовсім іншої системи соціокультурних та політичних цінностей.
Характер сучасних загальноцивілізаційних процесів
зумовлює багато в чому перехідні ознаки суспільно-державного розвитку більшості країн світу. Тому здатність
управляти соціально-політичними процесами суспільства вимагає від системи державної влади та управління
будь-якої країни не лише оперативності, а й ефективності.
Це, у свою чергу, передбачає вироблення у суб’єктів державного управління необхідних навичок та методів. Останнім часом найбільш ефективним методом державного
управління на перехідному етапі суспільно-державного
розвитку стає синергетичний, який дозволяє найбільш
об’єктивно, швидко і без значних втрат спрогнозувати подальший розвиток соціально-політичних процесів як всередині країни, так і поза її межами.
Можна стверджувати, що саме методологія впровадження в життя політичної стратегії і тактики є тим індикатором, що засвідчує здатність всієї системи державної
влади та управління вчасно й адекватно реагувати на суспільні запити, тверезо аналізувати складнощі, що супроводжують кризові явища суспільно-державного розвитку.
Для аналізу в суспільних науках часто використовуються
теоретичні класифікаційні підходи, схеми та моделі. Осо338
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бливість методології впровадження політичної стратегії і
тактики полягає в тому, що запорукою успішності державного управління виступає оптимальне поєднання масштабних і кінцевих цілей державної політики з вирішенням поточних завдань, і, навпаки, вирішення необхідної
кількості поточних завдань сприяє формуванню нового
якісного стану системи державного управління в цілому.
Отже, необхідно не протиставляти політичну стратегію і
тактику, але і не ототожнювати їх. Має бути забезпечена
відповідність між цілями, що висуваються (вони є важливою складовою політичної стратегії), та засобами їх досягнення (тобто виявом політичної тактики). До того ж, варто враховувати при виробленні політичної стратегії і
тактики, що вони мають носити об’єктивний характер,
інакше система державного управління втрачає свій раціональний зміст та перетворюється у засіб волюнтаристської політики.
Основою методологічної структури політичної стратегії і тактики є систематизація та узагальнення проблем
функціонування державного управління, що мають стратегічне і тактичне спрямування. Така систематизація
здійснюється шляхом проведення політологічного аналізу ключових понять, пов’язаних з проблематикою державного управління. Політологічний аналіз політичної
стратегії і тактики покликаний виявити загальні закономірності багатовекторного (політичного, економічного,
соціокультурного тощо) розвитку держави. Такий аналіз
базується на дотриманні принципів науковості, полідисциплінарності (оскільки передбачає як політологічні дослідження, так і теоретико-практичні пошуки у царині
державного управління, правничої науки, соціології,
економіки), надособовості (деперсоніфікованості) та поліварантності (політична стратегія і тактика повинні надавати такі рекомендації, що пропонують можливі альтернативи державного розвитку).
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Однією з найбільш нагальних вимог сьогодення постає необхідність формування стратегічної культури і
стратегічного мислення, які будуть сприяти формуванню оптимальних політичних рішень з метою підвищення легітимності та легальності існуючого політико-владного режиму держави. Політична стратегія і тактика є
державницькою потребою, оскільки визначає пріоритети і цілі державної політики. Вони постають як дуже
складний, багатоплановий, різноаспектний політичний
феномен. Державне управління може бути ефективним
лише за умов постійних змін, постійного вдосконалення
не лише самої цієї системи, але й суспільного життя загалом.
Певні особливості має реалізація комплексу заходів
політичної стратегії і тактики у суспільствах перехідного
типу, які переживають труднощі, пов’язані з перебігом
трансформаційних процесів. Втілення цієї системи управлінських заходів є складним завданням не лише для органів державної влади й управління, а й для самого суспільства. Адже таке суспільство для успішної реалізації цих
завдань має на рівні масової свідомості бути політично,
соціально та культурно готове для сприйняття стратегічних проектів, виступаючи у модернізацій них процесах
не як об’єкт суспільно-політичних перетворень, а в якості
суб’єкта діалогу між владою і громадянами. До того ж, і перед самою державною владою постає вимога високого рівня політичної компетентності, відповідальності і готовності до налагодження такого діалогу, а також «політичної
мужності» приймати не завжди популярні рішення заради досягнення стратегічної мети суспільно-політичного
розвитку. при виробленні політичної стратегії і тактики
за умов функціонування перехідного суспільства просто
необхідним є залучення до цього процесу й інституцій
громадянського суспільства.
340
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У сучасній політичній науці представлені різні підходи до розуміння сутності політичної стратегії і політичної
тактики, які розкривають названі політичні феномени,
виходячи з різних сторін їх функціонування та впливу на
розвиток суспільства. Спільним для більшості з цих наукових підходів є переконання дослідників у тому, що саме
вироблення та впровадження у системі державної влади
й управління комплексу заходів політичної стратегії і тактики виступає необхідною умовою оптимізації процесів
суспільно-державного розвитку та подолання політичної
нестабільності.
Політичні рішення відіграють у суспільстві надзвичайно важливу роль, оскільки є результатом діяльності
суб’єктів державного управління і спрямовані на вирішення проблем державного рівня. Однією з вимог оптимізації процесу підготовки й реалізації політичних рішень,
на переконання дисертанта, виступає необхідність їх орієнтації на майбутнє з врахуванням якомога більшого числа альтернативних стратегій розвитку суспільства в цілому або окремих сфер його функціонування. Саме
взаємоузгодженість етапів підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень визначає ступінь їх оптимальності та відповідність прийнятих рішень стратегічним
цілям розвитку суспільства. Значення політичних рішень
полягає в тому, що саме вони визначають подальше життя держави і суспільства, виступаючи своєрідним критерієм ефективності функціонування всієї системи державного управління в цілому. Таким чином, основною формою
існування управлінської системи держави, особливо за
умов інституціональної і процедурної демократії, є налагоджена система ієрархії політичних рішень. Оптимальність, тобто ефективність та результативність, політичних рішень визначається необхідними й достатніми їх
якістю та кількістю, що забезпечують відповідний потен341  
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ціалу об’єкту управління організаційний простір для
функціонування системи державної влади й управління.
Легітимність та легітимація розглядаються і як суспільно-політичний устрій, що отримав визнання з боку
громадян; і як дія та процес визнання загальноприйнятності тієї чи іншої політичної організації суспільства; і як
означення повноважень суб’єкта політики, що ґрунтуються на законності його претензій на політичну владу.
Отже, проблема легітимності є багатовимірною та такою,
що вимагає особливої методології дослідження. Одним з
критеріїв легітимності політико-владної діяльності в умовах політичної нестабільності виступає якість державної
влади. Саме якість державної влади, політична зрілість і
професіоналізм політиків та управлінців є показником
здатності представників системи державної влади й
управління забезпечувати баланс суспільних інтересів як
на загальнонаціональному, так і на регіональному та місцевому рівнях. Легітимація політико-владної діяльності
має спиратися на відстеження процесів суспільного розвитку, вироблення прогнозів розвитку політичних, громадських та державних інституцій. Іншими словами, розробка та здійснення чіткої стратегії державно-суспільного
розвитку виступає необхідною передумовою забезпечення засад легітимності системи державної влади й управління.
Легітимація політико-владної діяльності за умов нестабільності суспільно-державного розвитку здійснюється у ситуації політичного вибору, коли відбувається пошук
найбільш прийнятних базових орієнтацій діяльності
суб’єктів політики на основі поліваріантності – наявності
широкого набору стратегічних і тактичних альтернатив
національного поступу. Однією з передумов забезпечення
легітимації політико-владної діяльності шляхом оптимізації взаємодії політичного керівництва та державного
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управління на засадах вироблення якісно нової парадигми соціально-політичного управління. З іншого боку,
якщо легітимність і рівень політичних рішень будуть високі, то ефективність політичної стратегії і тактики у перехідний період суспільно-державного розвитку сприятимуть динамічному та демократичному поступу держави і
суспільства.
У процесі дослідження з’ясовано, що українському соціуму притаманна конфліктна симптоматика, яка не
лише глибоко вкорінена в соціальну буттєвість, а й поглиблюється внаслідок трансформаційних процесів та реформаторських зусиль правлячої еліти. Переживаючи нелегкий період трансформації, українське суспільство
залишається політично нестабільним, соціально неструктурованим, розколотим регіонально, і тому зберігається
небезпека виникнення деструктивних конфліктів. Звідси
постає необхідність узгодженої взаємодії наукової та праксеологічної складових конфліктної феноменології. Гармонійність взаємозалежності, вміле використання здобутків
зазначених напрямів набуває ознак визначального фактора для функціонування як науковців-теоретиків у галузі
конфліктології, так і політиків-практиків: якщо перші не
можуть залишати поза увагою емпіричний матеріал суспільно-політичного досвіду других, то другим не слід ігнорувати наукові висновки перших, інакше вони потраплятимуть під вплив волюнтаризму, що негативно
позначатиметься на ефективності політичного менеджменту, особливо на стадії широкоформатних суспільних
перетворень.
На сьогодні відсутній єдиний погляд щодо загального
методологічного підходу, який доцільно покласти в основу вивчення конфліктів. Природа конфлікту аналізується
багатьма дисциплінами, кожна з яких вивчає конфліктну
симптоматику з погляду власних методологічних підхо343  
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дів. Одні дослідники наполягають на перевагах соціологічного, другі – психологічного, треті – кібернетичного,
семантичного та інших методів. Що ж стосується міждисциплінарних напрямів дослідження, то в більшості з
них усе ж превалюють методи якоїсь однієї дисципліни.
Розв’язання конфлікту в сучасних умовах передбачає
застосування стратегії, спрямованої на усунення причин
конфлікту шляхом обмеження або трансформації конфліктної ситуації і прийняття рішення, яке влаштовує всіх
учасників конфлікту. На відміну від врегулювання стратегія розв’язання, по-перше, застосовується в межах латентного конфлікту; по-друге, вона спроможна на зміну всіх
елементів структури конфліктної поведінки опонента –
його мети, конфліктних установок і дій, тоді як урегулювання спрямоване переважно на впорядкування фізичної
взаємодії сторін. Розв’язання конфлікту має на меті усунення причин, що лежать в основі конфліктної симптоматики, щоб вони не призвели до латентного повернення
насилля.
Ключовим аспектом ефективності державотворення є
усвідомлення нацією консолідуючого парадигмального
вектора і перспективного цілепокладання. Закріплення
його у самосвідомості дає можливість створювати єдині
підходи до осмислення та оцінки стану справ нації, прогнозувати стратегічні напрями її розвитку. Йдеться про
наявність національної ідеологічної концепції, певної
практичної свідомості нації, спрямованої на її самореалізацію, в тому числі й у сфері державотворення. Оскільки
таких цілеспрямованих і продуктивних устремлінь у галузі національної ідеології та ідеології державотворення у
нас досі практично не існує, то це негативно позначається
і на внутрішній, і на зовнішній політиці країни.
Різка зміна соціальних нормативів та ідеалів або їх
цілковита відсутність призводить до того, що більшість
344
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членів суспільства перестають відчувати свою причетність до даного соціуму; відбувається радикальне відчуження індивідуального від соціального, внаслідок чого
нові соціальні норми й цінності (якщо такі взагалі мають
місце) відкидаються, а замість конвенційних інструментів досягнення індивідуальної та суспільної мети висуваються вузькокорпоративні або й взагалі індивідуальні –
часто-густо суспільно-деструктивні й протиправні.
Набуття Україною повноцінного державного статусу виявилося соціально-політичним свідченням не стільки
структуризації нової національної ідентичності, скільки
лише початком руху в цьому напрямку, можливості державної підтримки і цілеспрямованого сприяння оптимальній динаміці становлення української нації. Потреба
структуризації нового соціального організму під назвою
«українська політична нація» означає, що нова політична, історична й соціокультурна ідентичність має бути заснована на принципах поліетнічності, полікультурності,
поліконфесійності тощо.
Процеси становлення національної ідентичності відбуваються не з оптимальною швидкістю і спрямуванням,
оскільки в країні бракує позитивної формотворчої участі
у цих процесах політичних інституцій держави, спроможних суттєво на них впливати. Водночас слабкість суспільних інституцій створює поле для негативного втручання
(з інших центрів впливу) на процес кристалізації національної ідентичності. Саме тому підхід до вибору напрямків такого впливу має бути максимально вивіреним на
предмет сприятливості його для повноцінного, незалежного від зовнішніх впливів розвитку українського суспільства і держави.
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ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ
ФОРМА ПРАВЛІННЯ –
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
«Форма правління» належить до базових категорій,
які набувають змістового наповнення у процесі формування політичної системи суспільства. Для молодих постсоціалістичних, насамперед пострадянських, держав перехідного типу проблема осмислення цього поняття і
практично-політичного явища, яке воно позначає, актуалізується у зв’язку з потребою демократизації держави й
суспільства, необхідністю завершення конституційних
реформ та подолання суперечностей застосування демократичних принципів.
Форма правління є універсальним показником розвитку держави. Вона вказує на структуру і повноваження
вищих органів державної влади, характеризує ступінь та
способи участі громадян у їхньому формуванні; розкриває
специфіку відносин між владою і населенням та ступінь
впливу останнього на прийняття державно- політичних та
державно-управлінських рішень; засвідчує форми легітимації державної влади і наявні проблеми у цьому процесі. Форма правління перебуває в тісному зв’язку з партійною і виборчою системами, а також із формою територіального
устрою держави. Досвід розвинутих демократичних країн
показує, що глибоке теоретичне осмислення характеру форми правління є запорукою ефективного функціонування на
практиці всіх складових політичної і правової систем.
Демократична форма правління через вибудувані у
процесі розвитку людства інститути та процедури покли360
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кана забезпечувати зміни, спрямовані на підвищення
ефективності функціонування державно-владних інфраструктури і механізмів. Багатьма дослідниками доведено,
що трансформації форм правління можуть бути як позитивними, так і негативними. Надзвичайно складними є
процеси їхньої демократизації на пострадянському просторі, оскільки на них впливають авторитарні методи
управління, архаїчне мислення державних чиновників,
бюрократизм, корупція та інші негативні чинники, отримані у спадок від Радянського Союзу.
Вибір між президентською, парламентарною та змішаною формами правління є характерним для країн, що
здійснюють перехід від авторитаризму до демократії. Далеко не завжди цей процес відбувається в напрямі впровадження демократичних цінностей. Зокрема, спотвореного характеру набули багатопартійність, інститут
президентства, судочинство, наявний серйозний дисбаланс у механізмі поділу влади. Відсутність сталих демократичних традицій у пострадянських країнах провокує
реалізацію ідеї сильної влади за відсутності належного
парламентського контролю, спотворює застосування конституційних норм, зумовлює невиконання демократичних правил і процедур.
З огляду на зазначене дослідження комплексу питань
і викликів, які постають внаслідок політичних трансформацій, особливо актуалізується. У пропонованій праці автор зосередився на таких наукових проблемах: осмислення поняття «форма державного правління» в контексті
сучасних політичних трансформацій; визначення основних напрямів політологічного аналізу сутності форми
правління; дослідження світового досвіду осмислення та
еволюції форм правління із аналізом їхньої класифікації
та особливостей забезпечення ефективності класичних і
некласичних моделей здійснення державної влади; розкриття специфіки перехідних форм правління на постсо361  
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ціалістичному просторі, включаючи східноєвропейські
країни, Російську Федерацію і Республіку Білорусь, країни
Центральної Азії; виявлення динаміки формування демократичної форми правління в сучасній Україні.
1. Форма правління як концептуальна
і прикладна проблема
1.1. Форма державного правління
в контексті сучасних політичних трансформацій
Проблема осмислення поняття «форма державного
правління» передбачає насамперед вивчення питань про
оптимальну організацію державної влади, вибір найефективнішої в умовах трансформації політичної системи тієї
чи іншої країни моделі політико-правових відносин і варіанту взаємодії центральних органів державної влади, а
також такої конфігурації базових державних інститутів,
яка б сприяла національному суспільно-політичному розвитку, ставши його політико-правовою основою. Тому в
останні десятиріччя і в політичній, і в соціологічній, і в
юридичній науці активізуються дискусії щодо необхідності перегляду класичних підходів до типологізації форм
державного правління, визначення засадничих критеріїв
їх класифікації, важливості розрізнення формальних та
неформальних форм правління при характеристиці організації системи державної влади й управління. Дослідження проблематики форми правління не будуть втрачати своєї актуальності ще тривалий час, адже сучасний
світ загалом, його політичне та соціально-економічне
життя зокрема і його юридично-правове оформлення є
надзвичайно динамічними, такими, що зазнають постійних змін, модифікацій та потребують переосмислення
традиційних науково-методологічних позицій їх вивчення й аналізу.
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Спроба формулювання авторської дослідницької позиції щодо розгляду низки важливих параметрів для визначення форми державного правління – це мета, яка обумовлюється вище окресленими причинами. У цьому сенсі
особливо важливими є: 1) аналіз феномену бікамералізму
як важливої складової при визначенні форми державного
правління; 2) висвітлення деяких аспектів труднощів становлення і розвитку парламентаризму й інституту глави
держави в сучасній Україні з огляду на утвердження напівпрезидентської форми правління; 3) з’ясування специфіки теоретичного обґрунтування та практичного прояву
формально-юридичного і політико- правового аспектів
функціонування форми державного правління; 4) вивчення політологічного бачення проблеми збалансованості
форми державного правління.
З огляду на зазначене автор при виборі бібліографічно-джерельної бази для осмислення досліджуваної проблеми звертався до новітніх (здійснених упродовж десятиріччя) фундаментальних досліджень як молодих, так і
досвідчених та авторитетних вітчизняних науковців. Основою дослідження, зокрема, стали результати дисертаційних праць Л. Дунаєвої, М. Новікова, С. Серьогіної, О.
Скребець, О. Харченко, присвячених актуальним питанням висвітлення специфіки форм державного правління
в Україні та світі. Великий евристично-пошуковий потенціал для подальших напрацювань щодо форми державного правління мають дисертаційні роботи Л. Дунаєвої
«Співвідношення влади та самоврядування в процесі
здійснення політичного управління сучасним суспільством» і С. Серьогіної «Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект», які є найґрунтовнішими дослідженнями з окресленої проблематики в межах політичної
та юридичної наук.
Розподіл та окреслення меж повноважень центральних державних інститутів є одним із ключових чинників
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успішності суспільно-політичного розвитку в будь-якій
сучасній країні. Саме дискусії щодо вибору «правильної»,
«оптимальної», «такої, що відповідає національним традиціям» модифікації форми державного правління дуже
часто визначають вектор стратегічного розвитку суспільства, що у підсумку призводить або до його демократизації, або до автократизації.
Одним із таких центральних інститутів держави є
парламент – найвища установа представницько-законодавчого характеру, від базових політико-правових ознак
якої багато в чому і залежить вибір певного варіанта (моделі) суспільно-політичного розвитку країни. Місце парламенту як найвищого законодавчого органу державної
влади у політичній системі, особливості його взаємодії з
іншими державними інститутами, коло повноважень dejure та de-facto дуже часто стають визначальними при
класифікації форми правління. Водночас вивчення внутрішньої інституціональної структури парламенту, яка
нині представлена унікамеральною та бікамеральною
моделями, дає підстави для комплексної характеристики
політичної системи і політичного розвитку держави крізь
призму висвітлення особливостей форми правління у ній.
У цьому контексті важливим є аналіз бікамералізму як
політико-правового феномену.
Бікамералізм має давні історичні корені. Так, першими історичними формами бікамералізму були антична
модель (ґрунтувалася на теорії «змішаного правління»
Арістотеля, Полібія, Цицерона) та модель станового представництва (в її основі – станова монархія як форма державного правління, що мала у структурному підґрунті два
елементи – колегіально-дорадчий та станово-представницький). Сучасною і постсучасною формами бікамералізму є модерна модель (заснована на теорії розподілу
влади Ш. Монтеск’є та ідеї «стримувань і противаг» Дж.
Адамса, в яких було обґрунтовано необхідність диферен364
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ціації законодавчої влади шляхом її поділу на дві палати)
та плюральна модель (ґрунтується на ідеї багатовимірності реальної політики). Модерна модель сформувалася
внаслідок руйнування полікамеральної одноманітності
європейських парламентів, ліквідації феодальних порядків і переходу до загального виборчого права. Плюральна
модель бікамералізму відповідає стандартам «процесуально-консенсусної» демократії, яка є останнім політико-правовим трендом розвитку держави та аргументовано доводить, що нині вже немає тісної залежності між
територіально-державним устроєм і наявністю або відсутністю другої палати парламенту. Адже нині, за словами
вітчизняного науковця М. Новікова, друга (сенатська) палата найвищого законодавчого органу держави покликана стати функціонально ефективною репрезентантою різних меншин в унітарних державах [1, с. 7].
Отже, цілком логічною та методологічно обґрунтованою є можливість виокремлення у моделі республіканського правління такої її варіації як бікамеральна форма
правління. Серед переваг бікамералізму як особливої форми (або її варіації) правління можна назвати такі: 1) бікамеральні системи є ефективними у тому разі, коли палати
мають значні відмінності, але відносно рівні повноваження; 2) комбінація таких базових ознак бікамералізму, як
(не)конгурентність та (а)симетрія є оптимальною для багатьох сучасних держав перехідного типу, оскільки сприяє зміцненню демократичних засад розвитку та реалізації
їх принципів у політичному житті [1, с. 4]. Саме тому впродовж останніх двадцяти років у вітчизняній соціально-гуманітарній науці та в політичних колах не вщухають дискусії щодо переваг і недоліків бікамералізму в сенсі
розвитку українського парламентаризму, становлення
національної демократичної політичної системи.
Проте при вивченні можливостей впровадження бікамералізму в політичну систему України слід зважати і на
365  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

особливості політичної культури (зокрема на таке поширене явище у вітчизняній політиці, як непотизм (протекціонізм, кумівство), властиве всім її акторам – лівим,
центристам, правим; прозахідним і проросійським); відсутність тривалого, неперервного досвіду державотворення та демократичного розвитку; специфіку характеру
політичної конкуренції, а також, що вкрай важливо, відсутність реальних важелів впливу і контролю з боку громадян (виборців) за діяльністю парламентарів. Отже, на
нашу думку, перш ніж пропонувати перехід до бікамеральної парламентарної системи правління у вітчизняних соціокультурних і політичних реаліях, варто звернути увагу на забезпечення механізмів впровадження
дієвого імперативного депутатського мандату та налагодження ефективного взаємозв’язку між виборцями і
парламентарями. Водночас недооцінювання ролі й місця
парламенту в системі органів державної влади й управління, у вітчизняній моделі державного правління спотворює уявлення про оптимальну політичну систему,
яку слід сформувати в Україні нині, адже принцип представництва як засадничий принцип демократії має свої
витоки у діяльності саме вищого законодавчого органу
держави.
Вітчизняна дослідниця О. Скребець, спираючись на
матеріали політико-правових документів і соціально значущих подій у сфері відносин парламентської і президентської гілок влади, стверджує: «Здійснення Верховною Радою України інструментальних функцій ускладнюється
недоліками виборчого механізму, відсутністю стійкої партійної системи, [...] особливостями мобілізованого типу
політичної участі українського населення» [2, с. 11]. Окрім
того, досвід вітчизняного парламентаризму показує: протягом двадцяти двох років його суверенного функціонування робота національного парламенту постійно засвідчувала зростання розриву між інтересами народних
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обранців і тих, хто їх обирає. Тому наполягати на запровадженні бікамералізму у вітчизняних умовах зарано, тим
більше у випадку, коли чітко не розроблено засади рекрутування потенційних парламентарів у верхню палату
найвищого законодавчого органу держави.
Важливе значення при дослідженні форми правління
має система розташування центральних інститутів державної влади та характерна для кожного суспільства специфіка розподілу влади. Наприклад, українська дослідниця Л. Дунаєва пропонує при вивченні зазначеного
параметру форми правління використовувати термін
«схематизм влади». «Схематизм влади у такому розумінні
реалізується як певна, визначена конфігурація, яка забезпечує певний спосіб взаємодії транценденцій влади, інстанцій влади, еліт, місць присутності та народу. Якщо
будь-яка з складових буде пропущена, то це може призвести до негативних наслідків» [3, с. 13]. Отже, при визначенні форми правління як комплексної характеристики
держави слід враховувати всі можливі іпостасі влади як її
центрального, сутнісного компоненту: власне державну, а
також політичну, публічну, владу місцевого самоврядування, владу політичного менеджменту тощо. При визначенні форми правління дуже важливі й такі структурні
показники влади: суб’єкти, об’єкти, джерела, ресурси,
мета, методи, форми прояву та реалізації. Зміна конфігурації влади зокрема та форми правління загалом відбуваються, на думку Л. Дунаєвої, внаслідок протікання трьох
процесів: «інтеграції мереж довіри, ізоляції категоріальної нерівності та ліквідації незалежних центрів влади, які
вдаються до насилля та примусу» [3, с. 13].
Кожна країна розробляє власну модель державного
правління, втім ті універсальні параметри форми правління, які напрацьовані політичною та юридичною науками, вказують на переваги і недоліки кожної з її модифікацій за тих чи інших умов політичного життя.
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Конкретизація таких переваг і недоліків форми державного правління може здійснюватися, у т. ч., через поняття
«механізм держави». Механізм держави – це система різноманітних організацій, за допомогою яких держава реалізує свої функції. Він обов’язково заснований на нормативній базі та передбачає наділення державних інститутів
спеціальними повноваженнями у відповідній сфері діяльності [4, с. 64]. Тобто поняття «механізм держави» вказує
на нормативно-юридичний аспект форми державного
правління, на її формальну складову частину, без чіткого
оформлення якої неможливе якісне наповнення форми
державного правління політичним «змістом».
Якщо поєднати в діалектичному аналізі «форму» та
«зміст», політичний і нормативно-юридичний аспекти
форми державного правління, то слушним буде виокремлення певних компонентів у наведеному понятті: перший
компонент – норми та практика, що стосуються виду,
структури, правового становища вищих органів державної влади; другий – норми та практика, що характеризують відносини між органами державної влади; третій –
норма та практика зворотного зв’язку між органами
державного управління та тими, ким управляють [5, с. 8].
Саме реальні варіації поєднання «форми» та «змісту» у
кожній модифікації системи державного правління в тій
чи іншій країні часто не виправдовують тих сподівань,
які покладалися на їх ідеальні, теоретичні відповідники.
Ця обставина є однією з причин постійного пошуку політологами та правниками оптимальних конфігурацій «змішаного правління», які максимально відповідали б викликам часу.
Коли йдеться про республіканську форму правління,
більшість науковців зазвичай звертає увагу на напівпрезидентську її модифікацію як таку, що потенційно позбавлена недоліків і «чистої» парламентської, і «чистої» президентської систем і наділена максимумом переваг цих
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систем. Тому вітчизняні творці Конституції, розробляючи Основний Закон України, віддали перевагу саме
напівпрезидентській формі правління – спочатку у моделі президентсько-парламентської, згодом – парламентсько-президентської, потім ще раз повернулися
до президентсько-парламентської республіки, а в лютому 2014 р. – знову до парламентсько-президентської.
Український науковець І. Грицяк так пояснює переваги змішаної, напівпрезидентської форми правління:
«Застосування змішаної форми правління, яка передбачає двовладдя між президентом (глава держави) і
прем’єр-міністром (глава уряду), фактично встановлює систему правління, відповідно до якої “першим
главою” є за традицією (відповідно до конституційного
звичаю) президент, а за законом (відповідно до тексту
конституції) – прем’єр-міністр» [6, с. 43]. Однак окреслена
модель, яка сформувалася і закріпилася на європейському
континенті в умовах сталої (зрілої) демократії, за умов
розвитку перехідного типу, зокрема в Україні, не завжди
доцільна. Як приклад, можна назвати тривалий період
«двовладдя» у вітчизняній політиці за часів президентства В. Ющенка та функціонування парламентсько-президентської системи правління, що не була підкріплена
сталими демократичними традиціями врядування та достатньо високим рівнем правової і політичної культури,
як це спостерігається в європейських країнах.
Потреби демократизації суспільно-політичного розвитку країни, оптимізації й підвищення ефективності
функціонування системи державної влади та управління
зумовлюють необхідність зосередження уваги, також на
важливості інституціалізації персоніфікованих форм
здійснення влади, насамперед – інституту глави держави.
Адже за всіх модифікацій форми державного правління до
універсальних повноважень глави держави належать: забезпечення спадковості (наступництва) державної влади,
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гарантування конституційного порядку та захисту прав і
свобод громадян, дотримання балансу у функціонуванні
гілок центральної державної влади, вище представництво держави у міжнародних відносинах. При цьому інститут глави держави можна досліджувати принаймні з
двох методологічних позицій: як державний інститут та
як одну з ключових характеристик (критеріїв) при визначенні форми державного правління.
Саме від форми правління залежить політико-правове
значення та реальне становище глави держави у національній політико-правовій системі. Якщо йдеться про напівпрезидентське правління, обсяг повноважень глави
держави значною мірою залежатиме, за словами вітчизняної дослідниці О. Харченко, «від структуризації ключових політико-правових акторів усередині суспільно-політичної системи, а це дозволяє пристосувати їх норми
до різних обставин» [7, с. 10]. Напівпрезидентська система правління найефективніше себе зарекомендувала у
тих країнах, де суспільство розколоте на радикально налаштовані групи та існує потреба значної структурної
перебудови політичного й економічного устроїв, оскільки президент володіє реальними можливостями політико-управлінського впливу на розвиток держави, на функціонування інших її центральних інститутів. Специфікою
напівпрезидентського правління в Україні за весь період
новітньої історії стало те, що Президент України у межах
своїх конституційних прерогатив, з одного боку, перебуває поза системою поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, а з іншого – покликаний забезпечувати дієздатність всієї системи державної влади й управління,
спрямовувати її на реалізацію стратегічних і тактичних
завдань суспільно-політичного розвитку.
Отже, поняття «форма правління» вказує на сутнісні,
базові принципи побудови системи державної влади й
управління, на ключові напрями впливу державного апа370

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

рату на суспільство. Втім, як зауважила українська дослідниця С. Серьогіна, «виконання одних й тих самих завдань,
які стоять перед суспільством, може бути здійснене за допомогою різних способів організації державного апарату, тобто допускає певний “композиційний плюралізм” у
даній сфері» [8, с. 10]. Тому одним із основних завдань вироблення стратегічно-державницького курсу будь-якої
сучасної країни стає творення, політико-правове оформлення і реалізація на практиці такого «композиційного
плюралізму» на рівні засадничих держав-них параметрів – того, що називається формою держави, невід’ємною і дуже важливою складовою якої є форма правління.
Особливого значення осмислення композиції системи
державної влади й управління набуває на державотворчому етапі розвитку суспільства, на якому перебуває
нині Україна.
У цьому контексті одним із основних є питання про
визначення ступеня «збалансованості» форм правління.
За словами С. Серьогіної, ступінь збалансованості повноважень між вищими органами державної влади вказує на
співвідношення обсягу повноважень на політичному рівні державної організації, а також є показником наявності
(або відсутності) дієвого механізму «стримувань і противаг» у політико-правовій системі суспільства. Збалансована форма правління, у свою чергу, свідчить, що жоден із
вищих органів державної влади не може домінувати на
політичній арені, оскільки законодавча, виконавча та судова гілки влади діють на паритетних засадах, між ними
відсутня конкуренція за обсяг повноважень, а прийняття
найважливіших політико-правових рішень вимагає
узгодженої співпраці кількох вищих органів державної
влади. «Цей критерій має оцінний характер, але все-таки
дає змогу адекватно оцінити загальну композицію державного апарату, його інституційно-функціональну організацію», – наголошує С. Серьогіна [8, с. 12]. Хоча Україну
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більшість дослідників зараховує до групи країн з «відносно збалансованою формою правління», бо у вітчизняній
політико-правовій системі традиційно «слабкою ланкою»
на політичній арені є уряд (за лише поодинокими винятками), автор переконаний: саме суттєвий ступінь незбалансованості вітчизняної моделі форми правління зумовлює (безперечно, у комплексі з іншими чинниками)
ключові проблеми державно-політичного розвитку держави.
Отже, аналіз теоретичних і прикладних аспектів проблематики форми державного правління, здійснений у
цій праці, дає підстави стверджувати: пошуки умовно
«ідеальної» для сучасної України форми державного правління слід продовжити, а чинну напівпрезидентську модель корегувати і вдосконалювати. Переосмислення базових засад функціонування форми правління у вітчизняних
політико-державних реаліях потребує обов’язкового врахування національної специфіки – політичної історії, традицій, особливостей типових проявів політичної свідомості та політико-правової культури тощо. Однак, на наше
переконання, при цьому не можна ігнорувати найкращі
надбання західної політико-правової теорії, досвід функціонування різних моделей форми державного правління
за умов утвердження демократичного режиму та/або в періоди демократичних транзитів.
Динамічні зміни, які в останні десятиріччя зачепили
усі сфери життя суспільства, позначилися й на державі як
ключовому механізмі функціонування будь-якого соціуму. Розгортання процесів демократизації та глобалізації є
провідною тенденцією суспільно- політичного та соціально-економічного розвитку сьогодення. Паралельно з названими процесами пожвавлюються вияви протилежних
трансформаційних процесів – значна частина сучасного
світу стає дедалі закритішою щодо зовнішніх впливів; є
приклади так званих «відкатів демократії», коли деякі
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країни під дією низки факторів відмовляються від принципів демократії на користь автори-тарних і тоталітарних форм правління, політичних режимів. За цих умов
об’єктивною тенденцією є зростання уваги науковців до
проблематики трансформації сучасної держави як центрального політико-правового інституту політичної системи суспільства.
Розгляд основних тенденцій у змінах форми державного правління є одним із найактуальніших питань у
контексті означеної проблематики. Особливо важливе
значення при цьому мають: 1) історично-порівняльний
аналіз генези поняття «форма державного правління»; 2)
вивчення провідних підходів до визначення форми державного правління, вироблених сучасною політичною
наукою; 3) розгляд деяких форм державного правління
гібридного типу (на прикладі співдружності та неопатримоніалізму), які поширюються в останні десятиріччя
у світі.
Осмисленню форми державного правління в контексті сучасних політичних трансформацій допоможе звернення до монографічних праць, присвячених вивченню
проблематики розвитку держави та форм державного
правління (С. К. Бостан «Форма правління сучасної держави.», Г. Єллінек «Загальне вчення про державу»,
Н. Макіавеллі «Государ», Р. Челлен «Держава як форма
життя»); спеціальної навчальної та довідкової літератури
(«Політологічний енциклопедичний словник» за редакцією Ю. Шемшученка, В. Бабкіна, В. Горбатенка, «Політологія: Підручник» (А. Мельвіль та інші), «Теорія держави і
права: Підручник» (О. Піголкін, А. Головістикова, Ю. Дмитрієв, А. Саїдов), «Форми правління: Історія і сучасність:
Навчальний посібник» (Л. Симонішвілі), «Юридична енциклопедія» за редакцією Ю. Шемшученка); авторських
досліджень окремих проблем сучасної політичної науки
(стаття В. Сафонова «Співвідношення форм правління та
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режимів правління», матеріали автореферату С. Шуляка
«Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз
баасистської моделі»).
«Форма державного правління» належить до базових
понять, які характеризують політологічну сутність держави. Воно має глибокі історичні корені, оскільки було
впроваджене в науковий обіг ще в часи античності, проте
не втрачає свого значення і нині. Якщо оглянути ґенезу
терміну «форма державного правління», то можна дійти
висновку, що антична теорія держави ґрунтувалася на
ототожненні понять «форма правління» та «форма державного устрою», розглядаючи їх як незмінні остови, з
якими пов’язані численні змінні та динамічні елементи
держави. Як писав німець-кий юрист і державознавець
Георг Єллінек, поняття «форма правління» та «форма державного устрою», спираючись на їх античне розуміння,
висвітлюють «формальні моменти виражених у конституції вольових відносин, які, незалежно від усіляких конкретних особливостей, у силу правової необхідності відображені у житті держави. .Питання про форми держави
тотожне з питанням про правові відмінності конституцій» [9, с. 632]. Отже, історично першим було тлумачення
терміну «форма державного правління» у суто правовому контексті, відповідно до нього «форма державного
правління» – це юридичний принцип функціонування
держави.
Однак поступово відбувався відхід від суто правового
до політико-правового розуміння держави як особливого
інституту, що позначилося і на трактуванні сутності поняття «форма державного правління». Започаткування
політичного тлумачення держави пов’язане з діяльністю
італійського мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі, який першим в історії політичної думки протиставив дві форми державного правління – монархію та республіку. Саме
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Н. Макіавеллі поняття «республіка» почав вживати
лише для позначення немонархічних держав [10]. Отже,
сучасне політологічне трактування терміну «форма державного правління» пов’язане з двома чинниками: розширенням розуміння держави від суто правового до політичного; поширенням у наукових дослідженнях
двочленного поділу форм правління як основи вчення
про форми держави.
Пізніше трактування поняття «форма державного
правління» конкретизувалося. Це пов’язано передусім з
розширенням розуміння держави не просто як політико-правового інституту, а і як особливої системи управління у суспільстві, яка ґрунтується на відносинах панування. «Державна діяльність за своєю виключною природою
є управлінням», – зазначає шведський правник К. Рьойтершьолд [11, с. 241]. Таке тлумачення сутності та соціального призначення держави почало формуватися у ХІХ ст.,
а остаточного наукового визнання набуло у ХХ ст. Якщо
опиратися на це тлумачення, то поняття «форма державного правління» можна визначити як організацію механізму реалізації завдань управління. За цих умов, за словами шведського політолога та правника Р. Челлена,
провідним принципом державного управління стає політична доцільність, а не право. Вчений був переконаний,
що «держава реалізує право тому, що вона усвідомлює
його доцільність» [11. с. 240–241].
Отже, при характеристиці сутності форми державного
правління необхідно враховувати не лише суто правові
(нормативно-юридичні) або політичні, а й соціальні засади функціонування держави. Політичні, соціальні та економічні реалії спонукають дослідників розглядати питання про форму правління не тільки в теоретичному, а й у
практично-політичному вимірі. Необхідні вивчення й
аналіз того, як організована та реалізується державна влада; визначення факторів, від яких залежать ефективність
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державного керівництва, дієвість управління, престиж і
стабільність уряду, стан законності та правопорядку в
країні. Тому, як переконана російська дослідниця Л. Симонішвілі, «проблема форми держави має суттєвий політичний аспект» [12, с. 5]. Вона пропонує визначати форму державного правління, з огляду на те, хто і як править, тобто
здійснює державну владу в державно організованій спільноті; як влаштовані, організовані та діють у ній державно-владні структури (органи держави); якими є засади їх
відносин з населенням, а також яким є ступінь участі населення у формуванні державних структур [12, с. 5]. Л. Симонішвілі пропонує розглядати поняття «форма державного правління» у якомога ширшому його тлумаченні.
Таке трактування форми державного правління передбачає надання пріоритету дослідженню не так теоретичних,
як прикладних, практично-політичних аспектів її проявів, адже саме це дає змогу визначити сутність системи
органів державної влади загалом і проаналізувати особливості функціонування тієї чи тієї державно-правової
моделі зокрема. Отже, сучасне тлумачення поняття «форма державного правління» передбачає його розуміння як
провідного елементу форми держави, який визначає і
форму державно-територіального устрою, і різновид політичного режиму.
Проте поняття «форма державного правління» є одним із найсуперечливіших елементів форми держави,
оскільки існує надто багато різних підходів до визначення
сутності цього терміну, дослідження його природи та соціального призначення. Так, на думку Л. Симонішвілі, форму правління слід вивчати, спираючись на аналіз минулого (передумов вибору тієї чи іншої форми правління у
кожній конкретній державі), сьогодення (через врахування її особливостей у тій чи іншій державі на визначеному
етапі її функціонування) та майбутнього (через прогнозування можливостей посилення або послаблення окремих
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державних інститутів) [12, с. 4]. Крім цього, всебічний науковий розгляд форми держави передбачає вивчення базових факторів, які обумовлюють вибір певної форми
правління у певній державі. Л. Симонішвілі називає такі
провідні фактори:
– розстановка соціально-політичних сил та результат
боротьби між ними (дія цього фактору особливо яскраво
виявляється у революційні періоди, коли одні форми
правління – монархії – змінюються іншими – республіками);
– історичні особливості країни (поза історичним контекстом неможливо, наприклад, пояснити існування у сучасній Великій Британії монархії);
– особливості культури народу, яка акумулює історичний та політичний досвід, звичаї і навички життя в умовах конкретної держави; вплив неполітичних процесів
[12, с. 4].
Також існує група дослідників, які при з’ясуванні сутності форми державного правління, її природи і специфіки прояву наголошують на особливому значенні суб’єктивного чинника при формуванні та реалізації конкретної
форми правління у певній державі на визначеному етапі
її розвитку. Такий підхід підтримують чимало вітчизняних політологів та юристів. Наприклад, один з найавторитетніших фахівців у царині політологічної теорії держави, український дослідник С. Рябов зазначив, що форма
державного правління безпосередньо залежить від того,
«хто здійснює реальну владу, скільки осіб бере участь у
прийнятті рішень і в який спосіб ці особи отримують такий статус» [13, с. 696]. За цією логікою запропоновано
розрізняти монократичні (абсолютна монархія, президентська республіка) та колегіально-представницькі (конституційна монархія, парламентська республіка) форми
державного правління. Тобто базовим критерієм для типологізації форм державного правління стає персональ377  
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ний (суб’єктивний) чинник – визначення того, хто і в який
спосіб формує уряд та керує його роботою. Як пише вітчизняний політолог Р. Павленко, цей підхід заснований не на
формальних, а на реальних повноваженнях суб’єктів
здійснення державної влади; його перевагою є вдосконалення традиційного розуміння форм правління завдяки
з’ясуванню особливостей структури та відносин органів
державної влади [13, с. 696].
Український дослідник з питань теорії держави і права В. Шаповал наголошує, що форма державного правління «відображає інституційні особливості організації державного владування.» та «.особливості статусу глави
держави» [14, с. 295]. На думку вченого, трансформація розуміння сутності форми державного правління та її конкретно-політичного втілення у функціонуванні певної
держави обумовлюється передусім еволюцією конституціоналізму як загального явища, що конкретизується за
умов різних країн [14, с. 296]. Перевагами такого трактування сутності форми державного правління, на наш погляд, є відмова від суто формальних, нормативно-правових визначень цього інституту держави та концентрація
дослідницької уваги на з’ясуванні особливостей функціональних відносин ключових суб’єктів державної влади у
певній державі, що дає змогу виокремити особливості
проявів форми державного правління на інституційно-функціональному та особистісно-персо- нальному рівнях здійснення державного управління.
Важливою характеристикою поняття «форма державного правління», яка теж може бути основою визначення
його сутності та соціального призначення, є ознака соціального керування. Адже термін «правління» можна розглядати як певний динамічний процес – «вид соціального
керівництва (керування), котрий цілеспрямовано впливає на певну сферу соціальних відносин» [15, с. 78]. Росій378
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ський дослідник В. Чиркін при визначенні сутності форми державного правління вживає як синоніми терміни
«правління» та «управління», оскільки обидва позначають певні види соціального керування [15, с. 79]. Соціальне керування, у свою чергу, є результатом діяльності різних органів влади, причому не автономних, а об’єднаних
у систему. Тому С. Бостан пропонує таке визначення поняття «форма державного правління»: «“державне правління” – це спосіб володарювання вищого рівня, за якого
керівництво соціальними процесами в державі здійснюється верховними органами» [15, с. 79].
Отже, для представників окресленого напряму однією
з провідних, визначальних ознак форми державного
правління є системність, яка виявляється через: 1) мету діяльності та/або функціонування (мета – правити (керувати) державою); 2) взаємозв’язок елементів (елементи форми державного правління – це органи державної влади);
3) структурно-функціональну єдність вищих органів держави (кожен з них має чітко визначений статус, найважливішими його структурними компонентами є компетенція державного органу, порядок його формування та
відповідальність) [15, с. 80]. З огляду на це при дослідженні форми державного правління особливу увагу слід зосередити на з’ясуванні відносин вищих органів держави,
які утворюють зміст функціонування державного правління. Так, за переконанням російських вчених О. Піголкіна, А. Головістикової, Ю. Дмитрієва, А. Саїдова, форма
правління «характеризує порядок формування та організацію вищих органів державної влади». Цей складник
держави визначають:
– структура та повноваження вищих органів державної влади країни;
– порядок їх утворення та відносин один з одним;
– ступінь участі населення у формуванні цих органів
та впливу на рішення, які ними приймаються [16, с. 217].
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Спираючись на наведене трактування форми державного правління та її визначальних складників, російські
дослідники пропонують виокремити такий сучасний різновид державного правління, як співдружність. Вони пишуть: «Співдружність – це доволі рідкісне, ще більш аморфне, ніж конфедерація, але не менш організоване, об’єднання
держав, які характеризуються наявністю спільних ознак,
певним ступенем однорідності» [16, с. 296]. В ідеалізованих
підходах об’єднавчими для співдружності називають спільні ознаки: 1) в економіці (однакова форма власності, інтеграція господарських зв’язків, єдина грошова одиниця
тощо); 2) у праві (схожість процесуальних норм кримінального, цивільного права, правового статусу громадянина); 3)
у мові (зазвичай, це лінгвістична єдність, хоча можлива і
єдність мови як наслідок колоніального панування, наприклад у країнах Британської співдружності націй); 4) у культурі (культурна спільність внаслідок єдиного походження
або взаємозбагачення, привнесення чи асиміляції елементів інших культур). Однак, як зазначають російські науковці, співдружність все-таки не можна вважати повноцінним різновидом державного правління, бо співдружність
– це не держава, а своєрідне об’єднання незалежних держав, котрі заради досягнення спільних цілей погоджуються обмежити власний суверенітет [16, с. 226–227].
Співдружність держав як різновид форми правління є
сучасною формою об’єднання держав, яка почала розвиватися з середини ХХ ст. Прикладами співдружності держав можна вважати ООН, НАТО та інші об’єднання міждержавного та міжнаціонального характеру. Як правило,
співдружність є перехідною формою, яка еволюціонує у
бік конфедерації (наприклад, Європейське співтовариство) [16, с. 227–228].
Отже, сучасне тлумачення сутності форми державного правління передбачає врахування різноманітних фак380
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торів, чинників, тенденцій політико-правового характеру, результатом яких є найрізноманітніші поєднання
національно-державних та адміністративно-територіальних форм і видів правління. Так, прикладом такого феномену можна вважати неопатримоніалізм, який є специфічним різновидом поєднання форми сучасної держави у
країнах, котрі звільнилися від колоніальної залежності, з
традиційними (патримоніальними) формами персонального правління. Неопатримоніальний режим є персональним правлінням, що спирається, з одного боку, на систему сучасних політичних інститутів, з іншого – на
мережу персональних зв’язків традиційного типу (конфесійних, племінних, патронажних), які інтегруються до цієї
системи та визначають способи і принципи її функціонування [17, с. 3].
Вітчизняний політолог С. Шуляк вказує на дві головні
ознаки неопатримоніальних режимів: персоналізація влади і патронажно-клієнтальні відносини. За такої форми
правління право на владу належить радше особі, аніж офіційній установі. Закономірно, що уся повнота влади концентрується в руках глави держави, який контролює діяльність усіх гілок влади. Він обіймає усі ключові посади в
державно-політичній ієрархії та користується майже необмеженими повноваженнями, які закріплюються юридично [17, с. 7, 10]. Отже, неопатримоніалізм є сучасним різновидом форми правління гібридного типу, який поєднує
формальні демократичні ознаки (наприклад, збереження
республіканського правління де-юре) з фактично необмеженими повноваженнями глави держави, подібними до
тих, котрими користується очільник держави за умов абсолютної монархії. Як наслідок, неопатримоніальне правління призводить до того, що глава держави перетворюється
на її ключовий системоутворювальний елемент.
Більшість сучасних форм державного правління гібридного типу поєднують ознаки форми правління та ре381  
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жиму правління (політичного режиму), відповідаючи на
два основні питання: «Хто править?» та «Як править?» [18,
с. 112]. Подібні форми державного правління гібридного
типу можна розглядати як один із визначальних елементів утворення політичної системи кожної держави та пристосування її до умов, що постійно змінюються. Крім того,
аналіз функціонування гібридних форм правління свідчить про те, що поняття «форма державного правління»
варто розглядати як одну з центральних категорій політичної науки, що постає поєднуючим елементом для категорій «політична система», «політичний режим», «політичний процес», «політичний інститут». Як наголошують
А. Мельвіль, Т. Алексєєва, М. Ільїн та ін., «у різних національних політологічних традиціях форма (рідше – тип)
правління позначена неоднаково (зокрема, у Франції в такому разі використовують термін «політичний режим»)
[19, с. 251–252].
Отже, сучасна політична наука пропонує багато підходів до визначення поняття «форма державного правління». На нашу думку, системне дослідження сутності форми державного правління передбачає поєднання трьох
базових аспектів функціонування будь-якої держави: 1)
політичного (розгляд певної структури та політичних відносин у межах здійснення повноважень тими чи іншими
представниками органів державної влади), 2) юридично-правового (аналіз юридично-правового статусу та особливостей правового регулювання таких відносин), 3) соціологічного (розуміння того, що органи державної влади
завжди функціонують у конкретному суспільстві на певному етапі його розвитку, що позначається на всіх політико-правових процедурах їх відносин). Дослідження сучасних форм державного правління мають здійснюватися у
двох провідних напрямах: виокремлення та розгляд найтиповіших форм державного правління, які максимально
цілісно розкривають сутність цього поняття; з’ясування
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особливостей проявів найцікавіших у політологічному
ракурсі конкретних форм правління гібридного типу.
1.2. Основні напрями політологічного аналізу
сутності форми правління
Неоднозначність процесів демократизації (точніше, її
«третьої хвилі»), які розгортаються в останні десятиріччя,
ставлять перед науковцями нові дослідницькі завдання.
Одним із найактуальніших є пошук оптимальної системи
правління за умов всебічного врахування факторів інституціонального, нормативного та функціонального характеру. Потреби сьогодення також обумовлюють вимогу відійти від абсолютизації тих чи інших тверджень щодо
найкращої форми правління та зважати на весь комплекс
національної специфіки кожної конкретної держави при
визначенні найефективнішої для неї системи правління.
Саме тому дуже важливим є вивчення переваг і недоліків провідних напрямів аналізу проблематики сутності
форми правління, що побутують у сучасній політичній
науці. Для досягнення окресленої мети необхідне розв’язання таких дослідницько-евристичних завдань: 1)
виокремлення й аналіз чотирьох базових поглядів на питання про ефективність президентської, парламентської
та напівпрезидентської (змішаної) систем правління; 2)
огляд тих чинників і факторів, які суттєво впливають на
вибір певної форми правління; 3) порівняння теоретико-академічних поглядів та прикладів практичного функціонування систем правління за умов парламентаризму, президенціалізму та напівпрезиденціалізму.
У процесі розгляду цих проблем використано напрацювання вітчизняних і зарубіжних дослідників, які є фахівцями з питань аналізу теорії і практики систем державного правління, зокрема у російського вченого
О. Зазнаєва, авторитетних американських політологів
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Х. Лінца, М.Шугарта, Дж. Кері, Е. Хейвуда, а також вітчизняного конституціоналіста В. Шаповала.
На перший погляд, проблематика виокремлення форми правління може видаватися вичерпаною, адже, починаючи з античних часів (концепції циклічності політичного розвитку держав Платона, Аристотеля, Полібія), її
невтомно досліджували авторитетні мислителі.
Однак політичні системи більшості держав сучасного
світу є надзвичайно динамічними, тому подальше вивчення особливостей функціонування тих чи інших форм
правління залежно від багатьох умов набуває суттєвого
значення не тільки на теоретико-академічному рівні, а й
у практичній площині. Адже саме такі напрацювання дають змогу трансформації певних країн та їх наслідки для
конкретних регіонів або світу загалом. Розгляд цієї проблематики також важливий у контексті оцінювання
ефективності функціонування системи державної влади і
державного управління кожної країни. Сутність такої
проблеми, на нашу думку, ілюструє вислів британського
дослідника Г. Ласкі: «Система правління дуже схожа на
пару чобіт. Вона створюється для тих, чиї ноги підходять
за розміром до цього взуття. Але варто пам’ятати з приводу правління те, що є правильним також і щодо взуття:
чоботи мають відповідати тій подорожі, яку передбачається здійснити» [20, с. 133].
Навіть побіжний погляд на специфіку функціонування форм правління у тих чи тих державах дає змогу дійти
висновку: одні й ті самі ознаки певного узагальненого
типу політичної системи можуть по-різному виявлятися у
різних ситуаціях, оцінюватися в одних випадках переважно позитивно, а в інших – негативно. З огляду на це типологізація форм правління, формулювання ознак їх «чистого» вияву важливі для окреслення загальних параметрів
конкретних політичних систем або «політичної системи»
як наукової категорії. Обов’язковим також стає всебічне
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дослідження неінституціональних характеристик: політичних традицій, історичних умов, наявності або відсутності демократичного досвіду, рівня стабільності та прогнозованості розвитку певної держави і багатьох інших
додаткових змінних. Адже в іншому випадку науковець
не зможе вийти за межі суто формальних критеріїв, згідно з якими, наприклад, можна поставити знак рівності
між президентськими республіками у США та у країнах
Азії, Африки або в деяких державах Латинської Америки
(наприклад, у Венесуелі або Болівії).
У сучасній політичній теорії умовно виокремлюють
«чотири табори» дослідження форм правління. Перший
«табір» (Х. Лінц і його послідовники) сформували прихильники парламентської системи і противники президентської форми правління. До другого «табору» належать
захисники президентської системи. Третій «табір» згуртовує прибічників змішаних форм правління, у т. ч. напівпрезидентських. До четвертої групи дослідників належать
вчені, переконані у тому, що не слід абсолютизувати переваги та недоліки різних форм правління, бо «одна й та
сама форма правління може отримувати абсолютно різне
наповнення, функціонуючи у різних соціальних умовах і
артикулюючи різні сторони політичного спектру» [20, с.
134; 21, с. 210]. Доцільно здійснити аналіз кожного зі згаданих підходів до проблематики виокремлення форми правління.
Прихильники парламентаризму наголошують на
такій його особливості як інститут прем’єр-міністра.
Прем’єр-міністр за умов парламентської форми правління, з одного боку, має необхідні владні повноваження, а з іншого – несе повну відповідальність за свою діяльність [22]. Це важливо для розвитку демократії в
інституціональному та нормативному вимірах, тому
що прем’єр-міністр, на відміну від глави держави (президента або монарха), є повноцінним політично відпові385  
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дальним суб’єктом владних відносин, що вимагає від нього вміння налагоджувати ефективний діалог як зі своїми
політичними партнерами і конкурентами, так і з різними
соціально активними силами суспільства. Як посередники у налагодженні такого діалогу переважно діють політичні партії, що також сприяє розширенню меж демократії. Серед переваг парламентарної форми правління
професор політичних і соціальних наук Йєльського університету Х. Лінц називає підвищення можливостей «...
створення ефективної системи прийняття відповідальних рішень, формування стабільних урядів, сприяння
конструктивному суперництву між партіями, не викликаючи при цьому розколів суспільства» [22]. Він наводить
такі аргументи на користь парламентської системи: 1)
вона частіше приводить до встановлення стабільної демократії, особливо у тих країнах, де глибокими є політичні
розбіжності та функціонує багато політичних партій; 2)
така система є дієвим гарантом збереження демократії
[23, с. 52]. Однак, щоб уникнути незбалансованої оцінки
парламентаризму як форми правління, Х. Лінц підкреслює: «У кінцевому підсумку усі, навіть найкращі, режими
мусять спиратися на підтримку суспільства загалом: його
основних сил, груп та установ. Тому вони повинні ґрунтуватися на суспільному консенсусі, визнанні законною
лише тієї влади, яка отримана законним і демократичним
шляхом. Вони також залежать від здатності їх лідерів
управляти, вселяти довіру, не переступаючи межі своїх
повноважень» [22]. Отже, одним з найвразливіших місць
парламентарного правління можна назвати досить високий ступінь залежності від особистісних якостей політичного лідера, який обіймає посаду прем’єр-міністра. Окрім
того, якщо в країні функціонує мультипартійна або атомізована партійна система, це може спровокувати невтихаючі політичні конфлікти як на парламентському, так і на
позапарламентському рівнях.
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Аналізуючи сучасний стан розвитку парламентської
форми правління, слід наголосити на важливій ролі парламентів у формуванні політичної свідомості та політичної культури кожного конкретного суспільства, тому що
ці представницькі органи і нині виконують важливу роль
у царині ідеології, ідеологічного впливу на громадян. Саме
парламенти є ареною активної пропаганди для провідних
політичних сил й акторів на загальнонаціональному рівні, найвиразнішим прикладом демократичної боротьби
за владу. Парламентаризм як політичний інститут і як
форма державного правління, змушений постійно змінюватися, пристосовуючись під динамічні перетворення у
соціальній, економічній, політичній сферах. У цьому багато хто з дослідників вбачає водночас і силу, і слабкість
парламентської форми правління. Неупереджений розгляд парламентаризму засвідчує, що принципи наукової
об’єктивності вимагають від вченого уникати абсолютизації тих чи тих тверджень. Так, за словами В. Шаповала,
«... явище парламентаризму ще не вичерпало себе, хоча
надто оптимістичним було б говорити про якийсь “ренессанс” парламентаризму. Реальні процеси суспільно-політичного і державно-правового розвитку зарубіжних країн
свідчать, що відбувається пристосування представницьких органів до потреб сьогодення. Все це і зумовлює оцінки змісту парламентаризму» [24, с. 131].
Отже, проаналізувавши аргументи на користь парламентської форми правління, сформульовані Х. Лінцем та
його послідовниками, можемо дійти таких висновків: 1)
«плюси» та «мінуси» парламентського правління відносні, адже подібна система у «чистому» вигляді може суттєво відрізнятися від її специфічного вияву у тій чи іншій
країні (для прикладу варто порівняти парламентську республіку в Німеччині та Молдові); 2) ефективність і результативність політичного курсу за умов функціонування
парламентської системи можуть залежати навіть від
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умов опосередкованого характеру (політичної історії, національного менталітету, геополітичних факторів тощо);
3) успішність функціонування парламентаризму обумовлюється фактичним, а не формальним впливом парламенту як найвищого колегіального органу державної влади, що виконує представницько-законотворчі функції.
Тільки тоді, коли парламент стає соціально і політично
авторитетним місцем узгодження суспільних інтересів,
подолання конфліктів, примирення суперечностей, він
здатен забезпечити одночасно стабільність і дієвість,
спадкоємність і розвиток для власної політичної системи.
Захисники президентської форми правління (М.С. Шугарт, Дж. Керрі, С. Мейнуоринг) потенційні переваги президентської демократії порівняно з парламентською викладають у семи тезах: 1) президенціалізм забезпечує
підзвітність електорату, налагоджуючи прямий зв’язок
між зробленим електоратом вибором та його очікуваннями щодо діяльності обраних керівників. Сутність електоральної підзвітності полягає у тому, що виборці можуть
застосувати санкції проти президента та його уряду на наступних виборах; 2) перевагою прямих виборів президента є ідентифікованість – здатність виборців передбачувати вірогідний склад потенційних урядів ще до підрахунку
результатів виборів. На переконання М. Шугарта та Дж.
Керрі, це означає наявність можливостей в електорату
здійснити свій політичний вибір на перспективу; 3) президентська система (передусім американська) обумовлюється наявністю комплексу «стримувань і противаг». Система взаємних стримувань посилює взаємний контроль
парламенту над виконавчою (президентською) владою і
навпаки; 4) за відсутності у президента більшості у парламенті його своєрідним політичним «притулком» стає арбітраж – здійснення главою держави ролі арбітра, коли
його підтримує парламентська меншість, є ефективнішим, ніж у парламентській системі; 5) у президентській
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системі правління парламентарі можуть не турбуватися
про становище уряду, а отже, повноцінно займатися законотворчою діяльністю; краще закріплюється незалежність парламенту в законодавчих питаннях; 6) президенціалізм передбачає фіксовані терміни повноважень
вищих органів виконавчої влади на противагу парламентаризму, як наслідок – політичний курс держави стає
більш стабільним і прогнозованим; 7) президентська форма правління може запобігати проведенню політичної
гри за принципом «переможець отримує все», оскільки
діє вже згадувана система «стримувань і противаг» [25, с.
38–49].
Президенціалізм як специфічна форма правління
ґрунтується на принципі особливого інституціонального
значення глави держави, який є особою, котра посідає деюре і де-факто найвище місце в структурі державних інститутів та водночас здійснює функцію представництва
самої держави загалом. Як наслідок, глава держави як носій найвищих політико-представницьких функцій за
умов президентського правління постає одним із найважливіших, ключових елементів державного механізму. За
президенціалізму інститут глави держави стає справді
іманентним феномену державності, перетворюючись на
нагальну соціальну потребу суспільства. У будь- якій президентській системі правління глава держави виконує
роль, за визначенням російського дослідника М. Краснова, «національного батьківства», головне покликання
якого – перетворити президента на головного охоронця
конституційного ладу [26, с. 34–35].
На нашу думку, рецепція ідеї «батьківства» в особі глави держави у контексті вивчення президентської форми
правління особливо актуальна з огляду на необхідність
дослідження функцій політичного і соціального арбітражу. Адже в умовах президенціалізму глава держави найкраще виконує ці функції. Причому, чим більш політично
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нейтральною фігурою фактично є президент у такій системі правління, тим ефективніше він може здійснювати
політичний і соціальний арбітраж, бути справжнім гарантом державності загалом та конституційності зокрема. Вітчизняний політолог, фахівець у царині державознавства С. Рябов стверджував, що глава держава повинен
не просто очолювати, репрезентувати державу, він має
перебувати «немовби понад безпосередньою політикою з
її упередженою політичною боротьбою, змаганнями окремих верств між собою, гендлями, парламентськими суперечками, виборчими перегонами». Тобто, на переконання
українського науковця, глава держава має бути політично
нейтральною фігурою [13, с. 105]. Однак досягнути політичної нейтральності глави держави у президентських
системах правління важче, аніж у парламентських та змішаних.
Забезпечення максимальної політичної нейтральності глави держави за умов функціонування змішаних
форм правління – один з найпоширеніших аргументів у
середовищі прихильників цього типу держави. Одним із
хрестоматійних прикладів ефективності змішаної системи правління є державний лад сучасної Франції (П’ята Республіка). Так, у положенні статті 5 Конституції Франції
1958 р. вказано, що «президент Республіки стежить за виконанням конституції. Він забезпечує своїм арбітражем
нормальне функціонування державних органів, а також
спадкоємність держави. Президент також проголошується гарантом національної незалежності, територіальної
цілісності і виконання договорів та угод». Як вказує В. Шаповал, французький досвід конституційного оформлення
статусу та соціального призначення президента як глави
держави ще з 70-х років ХІХ століття заклав підвалини для
формування й реалізації концепції президентського арбітражу. Науковець наголошує, що роль «президента-арбітра уподібнювалася функціям спортивного судді: він не
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повинен був втручатися у роботу державного механізму і
його окремих ланок, а мав діяти у виняткових випадках,
коли виникала кризова ситуація. З цією метою президенту надавалися повноваження вирішувати конфлікти, що
виникали між різними органами держави. .Але з часом
такий підхід змінився, і стала домінувати концепція арбітражу, за якою припускається активне втручання президента у державно-політичне життя» [27, с. 12–13].
Розглядаючи переваги змішаної системи правління
загалом, потрібно пам’ятати, що така форма урядування
зберігає більшість ознак президенціалізму (скажімо, всенародний характер виборів глави держави, великий обсяг
його повноважень). Російський науковець О. Зазнаєв зазначає, що більшість зарубіжних дослідників переконані:
багато проблем президентської системи правління «знімаються» за умов напівпрезиденціалізму. Як переваги напівпрезиденціалізму вчений, спираючись на наукові напрацювання своїх іноземних колег, вказує: 1) менш
категоричне протистояння президента і парламенту, ніж
за президентського правління. Протистояння пом’якшується, оскільки президент змушений зважати на розклад
сил у найвищому законодавчому органі держави. Отже,
притаманна змішаній системі правління «ситуація співіснування» передбачає пошуки (нехай і вимушені) політичних компромісів між ключовими інститутами державної
влади; 2) уряд не є представником лише інтересів глави
держави; оскільки в умовах напівпрезиденціалізму для
свого затвердження і подальшого функціонування потребує згоди (довіри) парламенту; 3) згладження проблеми
подвійної демократичної легітимності, бо ця система
правління здатна запобігти призупиненню законодавчого процесу в умовах протистояння між президентом і парламентом. Тому типовим для змішаного правління є такий розклад політичних сил, коли при главі держави діє
опозиційний прем’єр-міністр, який має довіру більшості
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парламенту; 4) успішність реалізації функцій соціального
і політичного арбітражу [20, с. 141–142].
Напівпрезидентські або змішані республіки (Україна, Франція, Португалія, Шрі Ланка та ін.) поєднують у
своїй системі державного урядування ознаки як класичних президентських, так і парламентських форм правління, утворюючи нову якість глави держави – напівпрезиденціалізм. Російська дослідниця Л. Симонішвілі
називає такі принципи функціонування напівпрезиденціалізму: обрання глави держави на загальних прямих виборах; право президента призначати уряд, який
спирається на парламентську більшість; підзвітність
(як правило) прем’єр-міністра перед президентом; право президента на розпуск парламенту тощо [12, с. 258].
Отже, змішана система правління більш гнучка,
адже, зберігаючи деякі з переваг президенціалізму, вона
демонструє здатність мінімізувати властиві йому недоліки. Проте подвійний характер виконавчої влади за
умов напівпрезиденціалізму породжує певні проблеми
інституціонального, нормативного, функціонального
рівнів. Наприклад, у ситуації, коли протистояння між
президентом і прем’єр-міністром досягає апогею, ефективність державного управління може бути мінімальною. Подібні ситуації спостерігалися у новітній історії
сучасної України.
На основі аналізу перших трьох підходів до визначення сутності наукового розгляду проблематики форм правління можна дійти висновку, що одним із провідних критеріїв типологізації, які застосовують вчені – представники
кожного з цих «таборів», є інститут глави держави. При
конкретизації сутності вказаного критерію, передусім,
йдеться про порядок обрання, обсяг і терміни повноважень, специфіку виконання представницьких функцій, а
також особливості взаємодії таких ключових політичних
інститутів республіканської державності, як президент і
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парламент. Отже, інститут глави держави, з огляду на
досліджувану проблематику, є своєрідним «персоніфікатором» форми держави загалом та форми правління
зокрема. «Глава держави є політичною постаттю, яка
персоніфікує авторитет своєї держави. Постаючи головним представником держави, він є носієм найвищого
політичного статусу в країні», – пише американський
науковець, професор Е. Хейвуд [28, с. 41].
Досліджуючи четвертий підхід до вивчення проблематики форм правління, зокрема визначення «сильних» і
«слабких» сторін кожної з розглянутих систем урядування, можна наголосити на його головній перевазі – намаганні вчених уникнути упередженості, яка призводить до
абсолютизації котроїсь форми правління. Як зазначалося
вище, тепер функціонування тієї чи тієї системи правління залежить від великої кількості умов і чинників. О. Зазнаєв пропонує аналізувати «плюси» і «мінуси» кожної
конкретної форми правління, спираючись на такі критерії: демократія та її майбутнє (становлення, зміцнення,
підтримка і стабілізація), ефективність урядування (особливості політичного курсу та специфіка його реалізації
на практиці), результативність різних напрямків публічної політики тощо [20, с. 134]. Виходячи з представлених
критеріїв, більшість дослідників намагається розробити
оригінальні моделі оптимальної форми правління.
Безперечно, аналізована нами проблематика не обмежується тими напрямами досліджень, огляд яких
представлений у запропонованій роботі. Більшість вітчизняних та зарубіжних науковців погоджується з
тим, що не можна ігнорувати різноманітні фактори як
суто політичного, так і соціального, економічного, культурно-духовного характеру, котрі істотно впливають на
форму правління. Головне, на нашу думку, – намагатися
уникати односпрямованості дослідницького погляду
(скажімо, коли враховують тільки чинники інституціо393  
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нального характеру). До того ж, з’ясування сутності проблематики форм правління зумовлює і вивчення впливу систем правління та функціонування певних сфер
суспільного життя.
Вивчення сутності й векторів трансформації форми
державного правління є предметом наукового дослідження фахівців не тільки в галузі політології, а й правознавства, соціології, соціальної філософії. Це пояснюється тим, що означена проблематика є однією з
найбільш актуальних для емпіричних, прикладних досліджень і перспективною та евристично цікавою в її
теоретико-концептуальному аспекті. Саме в останні десятиліття з інтенсифікацією політичного життя дедалі
частіше активізуються дискусії про оптимальну форму
правління в умовах тієї чи тієї національно-державної
специфіки, про необхідність перегляду й розширення
традиційної типології форм правління, про специфіку
переосмислення поняття «форма державного правління» у контексті сучасних політичних трансформацій,
що висуває перед науковцями додаткові вимоги до формування методологічної бази подібних досліджень. Невід’ємною частиною такої методологічної бази є формування поняттєво-категоріального апарату досліджень
проблематики форми державного правління, який
обов’язково має бути переглянутий, уточнений і доповнений з урахуванням теоретичних і прикладних аспектів перебігу процесів системних трансформацій у сучасному світі.
Для розгляду проблем трансформаційних процесів доцільно використовувати як допоміжні (але при цьому не
менш важливі й цінні) поряд із центральною категорією
«форма правління» такі поняття, як: «державний інститут», «державне управління», «мережа людей», «самоорганізація», «синергізм» («синергетика»), «біфуркація». На користь цієї позиції свідчить кілька аргументів. По-перше,
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державність як одне з базових явищ політико-правового
порядку функціонування будь-якого суспільства найповніше визначають за допомогою двох основних понять –
«форма правління» і «державний інститут». І якщо під
формою правління розуміють особливості системи організації і ротації вищих органів державної влади в країні, то
трактування державного інституту може спиратися на
різні традиції. Наприклад, на початку ХХ ст. домінуючим
був погляд на державний інститут як відокремлену організаційно-функціональну структуру державності. Тим самим було покладено початок школі інституціоналізму.
Трохи пізніше, із середини ХХ ст. дедалі більше вчених
сходяться на думці, що державний інститут – це не тільки
формально юридична організація державності, а й фактичне політико-правове явище [29, с. 24]. Другий підхід до
розуміння державного інституту нині найбільш затребуваний у політичній науці, саме з його постулатами пов’язані дослідження гібридних форм правління, векторів
трансформацій форм правління під впливом системних
суспільних перетворень і/або модернізаційних процесів.
Отже, використання поняття «державний інститут»
при розгляді проблематики трансформацій форми державного правління дає змогу конкретизувати те чи те
(формально юридичне або прикладне, політичне) трактування форми державного правління і водночас сприяє
більш комплексному аналізу системи організації державної влади з переліком усіх її елементів, враховуючи всі
можливі варіанти зв’язків державності й різноманітних
проявів громадського життя. При цьому обидва поняття –
і «форма правління», і «державний інститут» – указують
на певні функціональні характеристики державності, а
значить – не тільки на її форму, а й на сутність, ефективність, дієздатність, дієвість. Зокрема, у прикладному аналізі конкретних проявів форми правління розглядають
саме ключові державні інститути – інститут глави держа395  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

ви (інститут монархізму, інститут президентства або інститут колегіального правління), а також інститути законодавчої, виконавчої, судової гілок влади. І в цьому
сенсі поняття «державний інститут» можна розуміти як
невід’ємний складник більш широкої категорії – «форма правління».
По-друге, аналіз категорії «державне управління» передбачає вивчення діяльності органів державної влади
(державних інститутів) і посадових осіб (як персоніфікації
інститутів держави) для реалізації певного політичного
(державного) курсу, яке, у свою чергу, зумовлює необхідність розгляду і формально юридичної, і політичної моделі форми правління, представленої в кожній конкретній
країні. Інакше кажучи, осмислення поняття «форма державного правління», особливо в контексті його прикладного дослідження, буде неповним і однобічним без детального політологічного висвітлення проблематики
державного управління. З огляду на це слід проаналізувати зміни у трактуванні форми державного правління під
впливом сучасних політичних трансформацій; визначити основні напрями політологічного аналізу сутності форми правління і сформувати теоретичну базу та практичні
потреби висвітлення процесу модифікації форми правління в суспільствах перехідного типу тепер. Відповідно, перспективними напрямами вивчення проблематики державного управління в контексті з’ясування еволюції форм
правління є дослідження механізмів забезпечення ефективного функціонування системи державного управління
в умовах розвитку оптимальної форми правління для
кожної конкретної країни.
Серед таких механізмів, на нашу думку, особливу увагу варто звернути на процедури вироблення й прийняття
ефективних і результативних рішень як серцевину процесу державного керівництва в будь-якій моделі правління.
Як наголошують українські вчені Н. Нижник, С. Дубенко й
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ін., оптимальний алгоритм вироблення і прийняття ефективних політичних (державних) рішень обов’язково має
враховувати такі об’єктивні закони управління:
– залежність організаційних форм і методів управління від структури державного устрою та умов управління;
– збереження пропорційності та оптимального співвідношення всіх елементів системи державного управління;
– єдність організаційно-методологічних основ на всіх
рівнях державного управління;
– єдність й підпорядкованість критеріїв ефективності,
які застосовуються в процесах управління;
– відповідність потрібного часу та часу, наявного в розпорядженні при вирішенні завдань управління;
– залежність ефективності вирішення завдань управління від обсягу та об’єктивності використаної інформації
[30, с. 164].
На наш погляд, названі закони управління слід обов’язково враховувати в процесі трансформації тієї чи тієї форми державного правління в умовах розгортання модернізаційних процесів, тому що від вибору форми правління
багато в чому залежить вектор політичного розвитку країни, ефективність здійснення системного реформування
суспільства та програм державного будівництва. Крім
того, при виборі або зміні форми державного правління
необхідно пам’ятати про те, що політичний розвиток
значної кількості держав в останні десятиліття відзначається поліваріантним, гібридним характером форм правління й типів політичних режимів. Найчастіше в оцінюванні певної форми державного правління вирішальну
роль відіграє не її чітко визначена модифікація, а, наприклад, рівень компетентності вищого керівництва країни,
специфіка ротації ключових державних інститутів і посадових осіб.
Визначення критеріїв оцінювання й шляхів підвищення політичної компетентності ключових (насамперед
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центральних) державних інститутів і вищих посадових
осіб є однією з найгостріших проблем сучасної політики й
політології. Саме політична компетентність державної
влади – той фактор, який може сприяти або заважати подоланню нестабільності суспільно-політичного розвитку,
мінімізувати або посилювати кризові явища у країні, особливо якщо вона є типовим суспільством перехідного
типу з політичною системою, що остаточно не сформувалася загалом і не має чітко встановленої форми правління
зокрема. Отже, політична компетентність ключових державних інститутів і посадових осіб є тим критерієм ефективності й успішності, який указує на відповідність вибраної (або зміненої) форми правління потребам і
запитам суспільства, а значить, саме вона детермінує рівень легітимності національної політичної системи. Не
дивно, що «абсолютна політична компетентність, – за
словами української дослідниці Т. Каменчук, – включає
володіння владними структурами знаннями всього спектру сучасних політичних технологій: гуманітарних, інформаційних, виборчих, а також методами “створення
подій”» [31, с. 3].
По-третє, поняття «мережа людей» нерозривно пов’язане з феноменом «п’ятого менеджменту», відповідно до
якого трансформації останнього десятиліття (соціальні,
політичні, економічні, культурно-духовні й інші) багато в
чому ґрунтуються на функціонуванні мережі – сукупності
людей, сформованої за принципами відкритості та спонтанності. Тому й система державного управління нині
найчастіше характеризується поняттям «політична мережа», спираючись на відносини не так субординації й вертикальних зв’язків, як багатоначальності й горизонтальних зв’язків. За словами американського дослідника Р.
Роудса, у наші дні держава вже втратила можливість
управляти і вже не є суб’єктом управління, натомість є мережею різноманітних організацій [32, с. 44]. І хоча зазна398
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чена точка зору досить дискусійна, її не можна не враховувати, аналізуючи майбутні перспективи можливих
змін розвитку державних інститутів і форм правління.
Названі «мережеві» характеристики політичного
управління в останні роки істотно впливають і на процеси трансформації форми правління, причому це стосується країн з різною політичною історією, різним рівнем демократичних традицій, економічного й соціо- культурного
розвитку. Так, зміни форми правління (де-юре й/або
де-факто) у деяких державах арабського регіону (Єгипті,
Тунісі, Лівії та ін.) прямо пов’язані з поширенням мережевих комунікацій у цих традиціоналістських, ісламських
суспільствах. Водночас, нехай і менш явні, але не менш
важливі для політичного розвитку зміни, у т. ч. й у формі
правління, спостерігаються в останнє десятиліття в розвинутих державах – суспільствах зрілої демократії. Головний вектор таких змін – формування держави з особливою формою правління й особливим політичним
режимом – з «електронною демократією», «електронним
(віртуальним) урядом», тобто держави, у якій технічні засоби комунікації створюють принципово нові умови для
функціонування державних інститутів, налагодження
взаємозв’язків між громадянським суспільством і системою державного управління. Німецький учений Г. Шельски сформулював ідею «технічної держави», висунувши
на передній план не етичні й соціальні, а технічні аспекти політичної організації влади. Згодом представники теорії інформаційного суспільства Д. Мічн і Р. Джонсон запропонували розглядати як вирішальну роль комп’ютерної
техніки в галузі політичних комунікацій [33, с. 395–396].
Одним із піонерів у запровадженні таких змін є Естонія,
де всі ключові політичні процеси (такі, як голосування на
виборах) відбуваються з обов’язковим залученням новітніх інформаційних технологій і можливостей інтернету.
По-четверте, дослідження всіх ключових політичних
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трансформацій (у т. ч. «мережевих»), що відбуваються в
останні десятиліття у світі, тісно пов’язані з синергетичною методологією, базовими поняттями якої є «синергізм», «самоорганізація» і «біфуркація». Саме ідея самоорганізації лежить в основі синергетичного методологічного
підходу. Згідно з ним, процеси трансформації державних
інститутів визначаються принципами самоорганізації й
саморегуляції. Водночас на них істотно впливають деструктивні процеси, пов’язані з поняттям «біфуркація». За
Й. Пригожиним, біфуркація є тим індикатором, який указує на нестабільність суспільства і його політичної системи [32, с. 46]. Слід враховувати, що прогнозувати подальший розвиток такого суспільства вкрай тяжко, оскільки
його вектори можуть бути надзвичайно варіативними,
що стосується й трансформації форми правління.
Крім того, при вивченні проблематики трансформації
державного правління в контексті сучасних політичних
змін слід ураховувати й наслідки розгортання глобалізаційних процесів в останні десятиліття. Це можна пояснити кількома особливостями. По-перше, глобалізація перевіряє на міцність державні інститути кожної країни,
будучи своєрідним «випробувачем» адаптаційних можливостей конкретної модифікації певної форми державного
правління до викликів часу. По-друге, глобалізація як провідна мегатенденція сучасності показує, наскільки кожна
конкретна держава з її особливою моделлю форми правління в змозі сформувати й сприяти розвитку якісно нових політичних, соціальних, економічних інститутів. Також слід мати на увазі, що під впливом процесів
глобалізації значно зросла потреба в керованості різноманітних інститутів держави й суспільства, і це, безсумнівно, ускладнює і теоретичний, і прикладний контекст дослідження феномену трансформації в сучасному світі. Як
відзначають російські науковці, глобалізація «має свою,
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іманентну логіку, що прямо впливає на поведінку й запас
міцності національних політичних систем, особливо в перехідних суспільствах» [34, с. 13].
Найчастіше глобалізація при реформуванні національної моделі форми правління тягне за собою розвиток особливого роду інституціонального вакууму, коли необхідні
суспільству й зумовлені вимогами зовнішнього характеру
інституціональні перетворення не встигають за темпами
тих змін, які відбуваються в різних сферах суспільного життя країн сучасного світу. Тому ті інституціональні зміни,
які покликані підвищити керованість політичних систем,
не в змозі виконати покладені на них функції, що може,
навпаки, поглибити кризу політичної системи, спричинити деградацію існуючої форми державного правління. Подібна ситуація виникає в тому випадку, коли в суспільстві
відсутні традиції послідовної політичної еволюції.
Отже, незважаючи на велику кількість суперечностей сучасного політичного життя й породжені ними
труднощі вивчення проблематики форми правління в
контексті розгортання системних трансформацій, безперечним є висновок про те, що традиційна методологічна база подібних досліджень уже не може повноцінно впоратися з поставленими евристичними
завданнями й потребує перегляду, оновлення, у т. ч. в
напрямі переосмислення понятійно-категоріального
апарату таких наукових досліджень.
Динамізм розвитку сучасного світу загалом та його політичної, соціальної, економічної, духовно-культурної царин зростає з кожним десятиліттям. Зміни, які відбуваються, можна досліджувати в багатьох напрямах. Зокрема,
трансформації форми правління в сучасному світі доцільно розглянути на прикладі країн перехідного типу. Адже
форма правління може слугувати своєрідним «лакмусовим папірцем», який вказує на тенденції і закономірності,
які простежуються у соціально-політичному розвитку
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того чи того суспільства, кожної конкретної держави, а також у певному регіоні або світі загалом. До того ж, свої особливості має саме політологічний аналіз форми правління, який, на наше переконання, дає змогу скласти
максимально системну картину процесів модернізації та
трансформації сучасності.
Категорія «форма правління» є предметом розгляду не
тільки політичної науки. Її досліджують правники у межах загальної теорії держави і права та конституційного
права, соціологи у межах соціології політики та соціології
права, фахівці з проблематики державного управління і
навіть історики, коли вивчають державний розвиток тієї
чи тієї країни у певний проміжок часу. Загальнонаукове
тлумачення поняття «форма правління» спирається на
його розуміння як «способу організації верховної влади в
державі, який характеризується структурою, порядком
формування, компетенцією вищих органів державної
влади, встановленим порядком взаємовідносин між
ними, ступенем участі населення в їх формуванні» [35, с.
692]. З представленого комплексного визначення сутності
форми правління українська дослідниця С. Москаленко
виокремлює три напрями трактування:
– юридичне розуміння: «характер форми державного
правління співвіднесений з конституційно-правовим статусом кожного з відповідних органів»;
– соціологічне вивчення (крізь призму досліджень соціології права та соціології політики): «форма державного
правління зумовлена як взаємовідносинами органів законодавчої і виконавчої влади, так і юридичною та фактичною роллю, яку відіграє в державному механізмі глава
держави»;
– політологічний аналіз: «форма державного правління дає уявлення про один з найважливіших елементів
форми держави, який характеризує структурно-інституціональні та функціональні сторони організації верховної
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влади в державі» [35, с. 692].
Отже, визначення поняття «форма правління» («форма державного правління») як у суто політологічному, так
і в юридичному та соціологічному його тлумаченні акцентує дослідницьку увагу не лише на необхідності вивчення суто формальних характеристик форми держави,
а й на важливості розгляду реально існуючих моделей
функціонування і взаємовідносин вищих органів державної влади, які утворюють безліч комбінацій і модифікацій
форм правління та відображають специфічні ознаки державницького розвитку кожної конкретної країни. З’ясування цих специфічних ознак має особливе значення для
дослідження процесів трансформації країн перехідного
типу, в яких надзвичайно наочно виявляються відмінності між формальними і реальними параметрами тієї чи
тієї форми правління.
Одним із базових методів зіставлення формальних і
реальних ознак форми правління у кожній конкретній
країні може бути аналіз синтезу форми правління та режиму правління в динаміці розвитку національної політичної історії. Російський науковець
В. Сафонов пропонує відображати таке зіставлення у
формі «графіка політичної історії» [18, с. 117]. Факторами,
які найбільше впливають на основні змінні цього графіка, є: ефективність правління (ефективність політичного
курсу і його реалізація на практиці); результативність
здійснення різних напрямів публічної політики у державі; стан демократії та її доля (становлення, зміцнення, підтримка і стабілізація); особливості історичного і культурного розвитку суспільства; вплив у країні державних
процесів, у т. ч. воєнних [20, с. 3; 35, с. 693]. Дослідження
якісних особливостей історико-політичної еволюції тієї
чи тієї держави, її джерел соціального, політичного, економічного та духовно-культурного характеру має на меті
вирішення цілком утилітарних, практичних за своїм зміс403  
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том науково-евристичних завдань.
Подібний аналіз має бути обопільно спрямованим: потрібно розглядати не тільки вплив специфічних моделей
політичного режиму на вибір форми правління у кожній
конкретній країні, а й залежність режиму здійснення влади у державі від форми правління. Український дослідник
А. Кудряченко зауважує: «Слушним є твердження, що провідні владні інститути будь-якої держави впливають на
формування того чи іншого режиму у суспільстві. Залежно від системи державного правління, форми державного
устрою та політичних і особистісних якостей лідерів може
еволюціонувати у бік демократичного чи авторитарного,
а то й тоталітарного» [36, с. 52–53]. Найбільш показовим
підтвердженням такої залежності є аналіз вибору різних
моделей президенціалізму (у формі суперпрезидентської,
президентсько-парламентської,
парламентсько-президентської та парламентської республік) на пострадянському просторі та їх зіставлення з тими чи тими типами
політичних режимів, притаманних їм, спектр яких також
є надзвичайно широким – від форм новітнього тоталітаризму, авторитарного султанізму (у країнах Центральної
Азії) до наймодерніших моделей «електронної демократії» та «електронного врядування» (Естонія).
Уже аксіомою стала теза про те, що останні десятиріччя – це період надзвичайних суспільних трансформацій у
більшості регіонів світу, що спричинили кардинальні зміни у соціополітичних конфігураціях світового розвитку.
А. Кудряченко називає низку таких змін. По-перше, зник
традиційний поділ, що склався ще у перших десятиліттях
ХХ ст., на капіталістичні та соціалістичні держави (хоча,
на нашу думку, цей поділ почасти був досить умовним і
дещо штучним. – П. М.). По-друге, Європейський Союз став
однією з найважливіших домінант загальноконтинентального масштабу (хоча в останні місяці простежується
тенденція до необхідності значної трансформації цього
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міждержавного утворення. – П. М.). По-третє, у багатьох
країнах Європи (і не лише) набувають популярності, соціального і політичного значення партії новітнього типу
(екологічні, регіональні, радикально-націоналістичні) та
масові непартійні рухи, однією з найпривабливіших ознак яких для громадян стає їх дебюрократизованість [36, с.
56]. Окреслені зміни не можуть не впливати і на трансформацію форм правління, причому не тільки у європейських державах, а й у країнах інших регіонів сучасного
світу.
Необхідність збагачення науково-евристичного інструментарію вивчення соціополітичного поступу сьогодення беззаперечна. Для сучасних комплексних і порівняльних досліджень проблематики функціонування
форми державного правління властиве використання таких концепцій і дискурсів, як постмодерн, постсистемна
теорія, демократія участі, глобалізм тощо. На окрему увагу
заслуговує концепція «нового інституціоналізму» Д. Марча та Д. Олсена, автори якої наголошують на важливості
не лише традиційних політичних інститутів, а й неформальних символічних аспектів у політичній діяльності
[37, с. 123]. Отже, можна вести мову про феномен символізації світу політики: усе, що з нею пов’язане, набуває якісно нового змісту, геть іншого символізму. За цих умов і
такий важливий складник політичного життя країни, як
функціонування держави загалом та моделі державного
правління зокрема зазнають певних змін. Українські і зарубіжні науковці погоджуються з тим, що нині поняття
«форма правління» дуже часто є суто формальним, таким,
що закріплює конституційно визначені базові параметри
політичної системи тієї чи тієї країни. Тому, наприклад,
європейські монархії де-юре вже давно перетворилися на
найдемократичніші «республіки» де-факто, а частина держав з формально закріпленою на конституційному рівні
республіканською моделлю правління в різних регіонах
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(у т. ч. і серед країн колишнього СРСР) постають як справжні монархії абсолютистського типу, де глава держави зосереджує в своїх руках усю повноту влади, а демократичні
інституції є лише «красивим фасадом» для зовнішнього
світу.
Зазначений парадокс висуває і перед науковцями-теоретика- ми, і перед політиками та громадськими діячами
вимоги віднайти та формалізувати якісно нові критерії
визначення сучасних моделей державного правління у
межах універсальної теорії форми правління. Одним із таких критеріїв може стати показник «політичної компетентності». Якщо виходити із класичного трактування демократії як правління народу, то варто вести мову про те,
що справжня демократія має ґрунтуватися на принципах
самокерованості політичної системи. Відповідно, на всіх
рівнях системи державної влади та державного управління має бути забезпечений високий рівень професіоналізму фахових управлінців. Однак їх обрання можливе тільки за умови високого рівня політичної компетентності
виборців, бо інакше електоральний процес перетворюється на профанацію, а республіканізм як форма державного правління стає суто формальним. Так, за словами політичного мислителя сучасності Р. Даля, «для того, аби
демократія виявилася життєздатною, необхідний певний
рівень компетентності громадян. У новоутворених демократичних або у державах, які демократизуються, де люди
тільки починають осягати мистецтво самоуправління,
питання громадянської компетентності набуває особливої важливості» [38]. Вимоги політичної (громадянської)
компетентності особливо гостро постають саме у країнах,
які перебувають на різних стадіях демократичного транзиту.
Російський науковець А. Мельвіль зазначає, що на основі аналізу досвіду демократичних переходів, здійснених у країнах Південної Європи, Латинської Америки, Азії,
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Африки, пострадянського простору, не можна сформулювати якоїсь єдиної, універсальної моделі демократизації.
Та якщо брати до уваги тільки успішний досвід здійснення демократичного транзиту, можна віднайти певні закономірності, вказати на тенденції, логіку і послідовність
подій. Так, однією з базових передумов успішності здійснення демократичного переходу є воля політичної еліти
до модернізації національної політичної системи, зокрема і до змін у формі правління [39, с. 7]. У загальному вигляді сукупність таких закономірностей і тенденцій здійснення демократичних транзитів можна сформулювати й
зобразити у вигляді т. зв. «воронки причинності». Відповідно до її схеми весь процес демократичного транзиту
умовно поділяється на дві фази – «встановлення» та «консолідацію». На фазі «встановлення» демократії на перебіг
процесів найпотужніше впливають такі фактори: міжнародне середовище, державо- і націоутворюючі чинники,
соціально-економічні, соціально-класові, культурно-ціннісні, політичні та індивідуально-психологічні. На етапі реалізації завдань фази «консолідації» демократії значний
вплив мають усі перелічені вище фактори, тільки у зворотній послідовності, утворюючи «воронку» [39, с. 19–20].
Отже, вибір форми правління у державі, в якій здійснюється демократизація, є особливо важливим на останньому етапі транзиту, коли мають бути закріплені перші
інституційні та процедурні результати початкових демократичних перетворень. Наприклад, як влучно зауважує
російський політолог В. Кувалдін, «гіпертрофія президентств у пострадянських республіках висвітлює одну з
найважливіших характеристик пострадянського транзитивного періоду: непідконтрольність влади суспільству,
включаючи й різноманітні елітарні угруповання». «Правовий вакуум, низький рівень політичної культури, нерозробленість процедур відкривають ще більш широкий
простір для позаправових й антиправових дій президента
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у “сірій зоні”, де поки не діють ані закон, ані звичай, ані
прецедент», – переконаний дослідник [40, с. 5]. Як засвідчує досвід здійснення демократичних перетворень
у країнах колишнього СРСР, саме обрання президентської форми правління частиною з них стало тим вихідним моментом, який багато в чому і визначив посилення впливу авторитарних й автократичних тенденцій у
державному управлінні в подальшому. Можна простежити пряму залежність названих тенденцій на прикладі політичної еволюції Білорусі або Російської Федерації
або навіть зафіксувати генезис становлення суперпрезиденціалізму у країнах Центральної Азії.
Протилежний вектор розвитку республіканської форми правління засвідчує досвід політичної еволюції країн
Балтії, де інститут президентства у фазі демократичної
консолідації трансформувався: президент з потенційного
автократа перетворився на національного посередника й
арбітра між різними соціальними силами і політичними
інститутами. Варто погодитись з В. Кувалдіним, який стверджує, що «формула президентства визначається політичною зрілістю суспільства» [40, с. 11]. Отже, можна зробити
висновок про те, що політично зріле суспільство в останні
десятиліття зазвичай обирає таку форму правління, яка
ґрунтується на суттєвому конституційному обмеженні повноважень глави держави на користь представницьких
політико-державних інститутів. За цих умов президент як
глава держави стає насамперед верховним соціальним арбітром, головне покликання якого – здійснення соціально
примирювальної функції у суспільстві, а не зосередження
максимальної повноти влади в своїх руках.
Оновити і доповнити методологію дослідження особливостей трансформації форми правління за умов розгортання процесів демократизації і модернізації у суспільствах перехідного типу допоможе застосування для
аналізу форми державного правління класифікації базо408
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вих підходів щодо вивчення механізмів розроблення державної політики. Основні з них представлені такими
школами і науковими напрямами:
1. Інституціоналізм, що розглядає державну політику
як результат діяльності державних органів управління
(державно-політичних інститутів), основними інструментами яких стають певні адміністративні процедури і механізми, де основна увага приділяється формі структур,
статусу інститутів [41, с. 88]. Застосування такого підходу,
на наш погляд, дає змогу найбільш системно проаналізувати еволюцію форми правління у тій чи тій державі, виходячи передовсім з її базових конституційно-правових
ознак і засад функціонування.
2. Концепція політичного процесу, що спирається на
трактування державної політики як результату політичного циклу зі своїми особливими політичними циклами
й етапами. При цьому акцент робиться на процесі розроблення і реалізації політики, на участі в ньому усіх зацікавлених акторів, на характері впливу різноманітних політичних факторів, тенденцій та інтересів [41, с. 88].
Прихильники цієї методологічної позиції основну увагу
пропонують звертати не на формалізовані характеристики форми правління, а на реальний перебіг генезису базових інститутів держави, які й визначають вибір моделі
правління у кожній конкретній державі.
3. Теорія груп, яка розглядає державну політику як результат групової боротьби, зіткнень, постійного конфлікту різних соціальних і політичних груп у суспільстві, але
такі зіткнення і конфлікти передбачають обов’язковий
пошук консенсусу, взаємоузгодженої платформи для співробітництва. Увага фокусується також на специфіці відносин між політиками і бюрократією [41, с. 88–89]. Якщо теорію груп застосовувати до розгляду проблематики
трансформації форми правління у сучасному світі, то на
наше переконання, слід наголосити на тому, що вибір пев409  
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ної форми правління – це дуже часто результат суто елітарних домовленостей з метою подолання гострих конфліктів у суспільстві. Як приклади можна назвати
закріплення засад парламентарної монархії у Великій
Британії внаслідок домовленостей «славної революції»
1688 р., конституційну реформу в Україні у 2004–2005 рр.
4. Теорія раціоналізму, що визначає державну політику як планомірну діяльність держави та її інститутів щодо
досягнення оптимальних суспільних цілей на основі розуміння сутності соціальних процесів й зумовлених ними
управлінських технологій [41, с. 89]. За таких умов вибір
форми правління – це раціональне рішення, яке має слугувати досягненню консенсусу в суспільстві, мати максимально позитивні наслідки для державного розвитку.
5. Теорія відкритих систем, прибічники якої вважають
державну політику результатом відповіді політико-адміністративної системи на виклики, запити і фактори зовнішнього середовища з метою адаптації цієї системи до
змін, що виникають шляхом модернізації системи і використання принципу зворотних зв’язків між системою загалом та її структурами [41, с. 89–90]. Ця теорія виглядає
найбільш придатною для дослідження трансформації
форми правління у суспільствах перехідного типу, оскільки передбачає максимальне врахування усіх факторів, передумов та інших характеристик, що впливають на зміни
у політичній системі держави.
Отже, проблематика здійснення порівняльних досліджень форм правління та політичних режимів у контексті вивчення процесів системної трансформації є однією з
найбільш перспективних царин сучасної політичної науки. На наше переконання, одним із найактуальніших напрямів подальших наукових пошуків із зазначеної тематики може стати розгляд специфіки згортання процесів
демократизації у суспільствах перехідного типу, яка пов’язана з посиленням президентських форм правління на
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прикладі низки країн пострадянського простору.
1.3. Теоретичні основи і практичні потреби
дослідження змін форми правління
в сучасній Україні
Формат організації функціональної взаємодії державних органів влади визначає вектор становлення соціально-політичного простору та закономірності прийняття
політичних рішень у межах політичної системи. Розподіл
політичних повноважень між законодавчою та виконавчою владою позначається на формі політичного режиму і
на динаміці участі громадянського суспільства в політичних процесах у площині каналу владно-суспільного зв’язку. Аналіз практичної реалізації теоретичної матриці модифікації державного правління в українських
соціально-політичних реаліях дає змогу систематизувати
основні ризики, проблеми і потенційні можливості модернізації політичного устрою, що в майбутньому стане
превентивним заходом від організаційних прорахунків
та основою для оптимізації адміністративного моделювання.
Актуальність тематики дослідження зумовлена розширенням діапазону структурної кризи форми українського державного правління, посиленого конфронтаціями індивідуальних інтересів представників політичної
еліти та необхідності раціоналізації функціонування державного апарату з орієнтацією на досвід минулих успіхів
і помилок. На ній наголошує й американський дослідник
Х. Лінц: «Останнім часом поновлені зусилля у вивченні і
розумінні варіативності політичних демократій, але більшість аналізів сфокусована на закономірностях політичного конфлікту і більш спеціалізовано на партійній системі і формуванні коаліції, в контрасті з ува-гою багатьох
класичних авторів до інституційного улаштування полі411  
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тичного процесу» [42, с. 3].
Моделювання інститутів державного правління стало
об’єктом дослідження представників різних політичних
шкіл та наукових традицій, зокрема С. Гантінгтона, Г. Алмонда, С. Верби, Л. Пая, Р. Даля, С. Ліпсета, В. Ростоу,
Е. Вятра, Х. Лінца та А. Лейпгарта. В Україні питання становлення державного правління вивчали Г. Зеленько,
В. Шаповал, Р. Павленко, М. Михальченко, О. Мелешкіна,
В. Горбатенко.
Генезис понять, пов’язаних із державним устроєм,
бере початок ще з часів античності і представлений у працях Платона й Аристотеля, що намагалися вивести ідеальні пропорції в конструюванні державного устрою та
виокремлювали можливі дефекти політичного врядування [43]. Ідеї політичного моделювання відображені і в працях представників епохи Середньовіччя. Для прикладу,
Августин намагався поєднати принципи формування державного правління з релігійними канонами [44]. Надалі
хвиля демократичних зрушень суспільного устрою позначилась на уявленнях про форми державної влади періоду
Просвітництва. Представник французької школи політичної науки Ж.-Ж. Руссо побудував свою теорію ефективного правління на ідеях народовладдя [45]. Згодом набуло
розвитку вивчення закономірностей взаємодії влади і суспільства та ролі інституту політичного лідерства в державотворчих процесах. Інший французький дослідник,
А. де Токвіль, розробив модель державного устрою, в якій
роль суб’єктів державної політики спрямована на формування сприятливого для розвитку соціуму політичного середовища [46]. Й. Шумпетер представляє альтернативні
погляди на механізми співіснування політичної еліти та
народних мас, у межах яких пряме народовладдя унеможливлюється в контексті превалювання окремої привілейованої соціальної групи та її конкуренції за політичну
перевагу [47]. Отже, представники кожної історичної епо412
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хи та будь-якої політичної школи ставили на меті дослідження форм державного правління та формування алгоритмів ефективного функціонування державного апарату.
Каталізатором розвитку української школи політичних досліджень у галузі політичного моделювання послугувало реформування радянського політичного устрою.
Саме трансформація міжнародної політичної кон’юнктури кінця ХХ ст. та інтенсифікація хвилі демократизації
дали імпульс розбудові незалежної української соціально-політичної системи. Нагальною проблемою політичної модернізації стало визначення оптимальної моделі
державного правління, здатної консолідувати демократичні засади в українському просторі. На початковому
етапі становлення української державності найактуальнішими питаннями були визначення формату взаємодії органів державної влади та адаптація демократичної програми державного будівництва до специфіки політичного
середовища і особливостей суспільної свідомості.
Визначальною характеристикою тривалих модифікацій українського політичного устрою та реформування механізмів кореляції державних органів влади в умовах демократизації соціально-політичного простору є
дисбаланс форми державного правління. Впродовж перехідного періоду імплементації демократичних засад
політичного моделювання у сферу української державності формат організації державної влади змінювався від
президентсько-парламентського до парламентсько-президентського і в зворотному напрямку. Кожній формі політичної адміністрації властиві як свої позитиви, так і
негативи.
На теперішньому етапі формування політичної системи українська демократія постала перед потребою комплексного реформування політичного устрою. Тенденція
«сильний президент – слабкий парламент» зарекомендувала себе як неспроможна адекватно відповідати на чис413  
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ленні виклики сучасності. Проте, якщо проаналізувати
теоретичну платформу президентської чи президентсько-парламентської форми правління, можна виявити
наукове обґрунтування закономірностей, що притаманні
сучасному державному апарату.
Зокрема, на основі превалювання президентського інституту в сфері розподілу політичних преференцій передбачається централізація державної влади в руках виконавчої інстанції. Це правило проявляється зокрема у
більших можливостях при формуванні політичного уряду
та впливу на політичну ситуацію. Зазначену тезу підтверджує Х. Лінц: «...за винятком США, більшість стабільних
демократій Європи – парламентарні режими і декілька
змішаних форм, в той же час більшість країн з президентськими форматом правління – нестабільні демократії чи
авторитарні режими» [42, с. 4].
Інший представник західної школи політології – А.
Лейпгарт критикує президентську форму правління в
контексті залежності потреб країн з дисонансом суспільної організації: «...ще одна слабкість президентської форми правління: надмірний ухил у напрямку мажоритарної
демократії, особливо в багатьох країнах, де є нестача природного консенсусу, потрібна саме консенсусна замість
мажоритарної форми. Відзначена категорія включає не
тільки країни з глибокими етнічними, расовими та релігійними суперечностями, а також з інтенсивними політичними модифікаціями, що походять з недавніх історичних подій – громадянська війна чи військова диктатура,
значна соціально-економічна нерівність тощо» [42, с. 92].
Компаративне зіставлення теоретичної бази та практичних реалій української президентсько-парламентської
форми правління, яка супроводжувала майже весь період
незалежності України, виявляє численні збіги.
По-перше, домінування президента в організаційній
системі державного устрою України детермінувало кон414
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центрацію політичного ресурсу в одній владній інстанції,
що надало українському політичному процесу певних ознак персоніфікації – надмірного впливу окремого політичного суб’єкта на процедуру функціонування державного апарату.
По-друге, превалювання президентської інстанції та її
визначальна роль нівелювали конструктивістський потенціал парламенту. Унаслідок цього орган законодавчої
влади, який був зобов’язаний представляти суспільні інтереси на основі ідейного плюралізму власного кадрового
складу, перестав ефективно виконувати закріплену за
ним представницьку функцію, порушивши канал порозуміння громадянського суспільства і владного апарату, що
зруйнувало соціальну рівновагу та підірвало легітимність
політичної еліти.
По-третє, тотальне домінування політичних суб’єктів
однієї політичної ідентифікації у парламентській, президентській та урядовій інстанціях зумовило мінімізацію
конструктивної активності опозиційних сил, що негативно позначилось на артикуляції нонконформістських інтересів суспільних груп та прогресі діяльності владної еліти,
заснованому на раціональній політичній конкуренції.
У зв’язку з цим у контексті теоретичних узагальнень
постає питання реального діапазону втілення демократизації в межах соціально-політичної системи України. Чи
справді утворений політичний режим та принципи його
функціонування варто інтерпретувати в рамках типового
демократичного формату і чи спроможна така форма політичного устрою забезпечити довготривалу модернізацію політичної системи? Адже, як зазначав американський дослідник В. Ростоу: «Демократизація – це рух в
напрямку свободи слова, покращення правової адміністрації і конструювання представницької парламентської
інституції, сформованої на виборі прогресивного електорату і здатного контролювати бюджетні кошти» [48]. У
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руслі активізації участі суспільних ініціатив у системі
прийняття політичних рішень вбачає сутність реальної
демократії інший представник західної політичної школи
– Р. Інглхарт [49, с. 307].
Американський дослідник Дж. Сарторі акцентує значення демократичного режиму в рівновазі репрезентації
інтересів різноманітних суспільних груп через представницькі органи політичної влади: «Попри те, що гасло демократії – врядування більшості, повага та захист прав
меншості підтримують динаміку й механізми демократії»
[50, с. 308]. Автор концепції поліархії А. Даль вважає, що
демократичний спосіб організації державної політики засновується на врахуванні ідейного плюралізму суспільних поглядів та функціонування дієвих механізмів рівномірного впливу груп інтересів на управлінські рішення
[51, с. 63–90]. Твердження науковців зосереджені навколо
ідеї пропорційного представлення інтересів суспільства, у
т. ч., представників нонконформістських груп. Сутність їх
практичного втілення полягає у конструюванні політичної моделі державного устрою, здатної забезпечити артикуляцію суспільних ініціатив та інтересів.
Аналіз теоретичної бази, у якій описано демократичну форму політичного устрою, та компаративне її зіставлення з реаліями українського соціально-політичного
простору відкриває низку характерних суперечностей,
що ставить під сумнів повноту завершення демократичних реформ української політичної системи. Зокрема,
низький рівень ефективності функціонування законодавчої інстанції – парламенту, що в силу українських політичних особливостей побудований на конфронтаційних настроях коаліції більшості і опозиційних сил та
втрачає свої функціональні можливості в контексті домінування президентської інстанції. Така тенденція спричинює порушення представницького принципу функціонування політичного режиму, коли суб’єкти української
416

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

еліти зорієнтовані на процесі боротьби за індивідуальні
пріоритети, зменшуючи динаміку презентації суспільних
інтересів.
Нарешті, постає питання реального існування максимальної кількості прогресивного електорату, що здатний
виявляти власну політичну ідентифікацію на основі свідомого аналізу політичного середовища. Теоретичні засади демократичного правління потребують більшої динаміки суспільної участі у політичному житті та оптимізації
представлення громадських інтересів у рамках функціонування демократичного устрою. Тому теоретичне обґрунтування фундаментальних основ демократичного
формату правління та реальний стан речей української
політики виявляє низку диспропорційних показників.
Сучасне становище українського соціально-політичного середовища відзначається дисбалансом взаємодії політичних суб’єктів, вираженим у порушенні конституційного розподілу політичних прерогатив між органами
державного правління. Як результат, практичний вимір
української політики потребує кардинальних змін у системі функціонування державних органів.
Успішність реформування політичної системи залежить від якості адаптації теоретичної бази в межах означених процесів. Теоретичне поле модернізації діяльності
державного апарату передбачає врахування варіативних
чинників впливу на політичне становище, систематизацію особливостей українського політичного устрою та визначення векторів здійснення трансформації. Практичні
механізми реалізації реформаторських ініціатив цілковито залежать від теоретичних засад політичного моделювання.
Зокрема, ключовими детермінантами зрушень адміністративного характеру є структурні та процедурні фактори, систематизовані російським дослідником А. Мельвілем [52] на економічні, соціальні та політичні індикатори
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потенційних модифікацій існуючого державного устрою.
Екстраполяція цих теоретичних узагальнень на український політичний процес дає підстави для висновку, що
здійснення практичної модернізації українського державного правління потребує комплексного аналізу різноманітних чинників, які передують цьому процесу і в
подальшому можуть позначитись на ефективності демократичних перетворень.
Означені вище проблеми продуктивності розподілу
політичних повноважень між державними інституціями
негативно вплинути на соціальну рівновагу і детермінували активізацію імпульсу суспільного незадоволення.
Крізь призму теоретичного базису, оптимальним варіантом трансформування державного управління є орієнтація державної діяльності на представлення громадських
ініціатив та реалізацію їх інтересів у системі прийняття
політичних рішень. З огляду на це раціоналізація діяльності державної влади має зосереджуватися навколо вдосконалення системи взаємодії державних органів. Ключовим
аспектом ефективних зрушень є комплексне дослідження
варіативних складників модифікації системи політичних
інститутів протягом становлення української державності та вивчення реформаторського досвіду демократичних
країн. Належний аналіз теоретичної бази при конструюванні української моделі модернізації політичної системи
може стати основою практичного розвитку функціональної рівноваги органів державного правління, стабілізації
соціально-політичного простору та інтенсифікації становлення реальної демократії в межах української політичної системи.
Кожен практичний прояв політичного процесу потребує ретельного вивчення та систематизації з метою
фіксації практичного досвіду для вироблення теоретичних концепцій оптимізації потенційних політичних
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трансформацій. Власне, на цьому рівні визначається взаємозалежність теоретичних основ та практичного втілення поліваріантних тенденцій політичного процесу.
Отже, теоретичне узагальнення тенденцій перебігу політичного процесу становить надзвичайну цінність не тільки для розвитку наукових концепцій та розширення методологічних засад політологічних досліджень. Формування
теоретичної бази відіграє важливу роль при здійснені політичних реформ за умов її ефективного використання.
Особливого значення це питання набуло в межах
українського соціально-політичного простору. Проведення структурних трансформацій та організація функціональних повноважень державних органів влади протягом генезису української державності відбувалися без
належної уваги до теоретичного обґрунтування державотворчих процесів. Як результат, рух у напрямку тотальної демократизації супроводжувався численними відхиленнями від обраного вектору розвитку. Становлення
президентської форми правління спрямоване на консолідацію політичної влади і стабілізацію системи державного управління. Проте на практиці відсутність механізмів
обмеження централізації президентської влади, передбачених рамками теоретичного розуміння процедури моделювання державного апарату, вилилась у диспропорційність політичних можливостей системи державних
органів України. Потенційні деструктивні ефекти президентської форми правління, узагальнені в теоретичній
матриці державного будівництва, стали квінтесенцією
проблем сучасної української державності. Цей аспект кореляції теоретичної бази та практичних проявів демократизації управлінських інстанцій українського соціально-політичного простору вказує на залежність зазначених
елементів та потребу теоретичного обґрунтування прийняття політичних рішень щодо моделювання державного апарату і вибору формату функціонування державного
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правління.
Нині, коли українська політична система потребує
реформаторського імпульсу та нагальної оптимізації
функціональних можливостей, особливо гостро постало
питання вибору ефективних механізмів модернізації
державного управління. Важливим аспектом нівелювання різноманітних ризиків та подолання існуючих проблем соціального, економічного і політичного характеру
є здійснення цих трансформацій у площині узагальнення теоретичної бази та використання практичного досвіду. Теоретичне обґрунтування процесів моделювання
державного правління становить значну цінність для
визначення курсу української політики та ініціювання
позитивних зрушень в системі розподілу політичних повноважень і артикуляції суспільних інтересів. Раціоналізація діяльності та структури державного правління на
теоретичному рівні визначає позитивну динаміку політичного розвитку та мінімізує деструктивні відхилення
від обраного політичного курсу.
Отже, практичний вимір моделювання політичної
системи та інституалізації державної структури неминуче пов’язаний з теоретичними дослідженнями. Ця тенденція відображається в залежності результатів формування моделі державного правління від орієнтування на
теоретичні закономірності.
З’ясування специфіки теоретичного розуміння та
практичного функціонування форми державного правління в межах політологічного бачення цієї проблеми
дало змогу розкрити сутність дискусій щодо вибору оптимальної форми державного правління, визначення векторів стратегічного розвитку того чи того суспільства.
Універсальні параметри форми правління, вироблені політичною та юридичною науками, чітко вказують на переваги і недоліки кожної з її модифікацій за різних умов
політичного життя. Потреби демократизації суспіль420
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но-політичного розвитку країни, оптимізації та підвищення ефективності функціонування системи державної
влади і управління зумовлюють необхідність зосередження уваги на інституціалізації форм здійснення влади – інститутах глави держави, парламенту, державного апарату та ін., які обумовлюють ступінь «збалансованості» тієї
чи тієї форми правління.
Аналіз існуючої джерельної бази засвідчує, що при характеристиці сутності форми державного правління необхідно враховувати не лише суто правові, політичні, а й
соціальні засади функціонування держави. Звідси пропонується визначати форму державного правління з огляду
на те, хто і як править, тобто здійснює державну владу у
державно організованій спільноті; як влаштовані, організовані та діють у ній державно-владні структури; якими є
засади їх відносин з населенням, ступінь його участі у
формуванні державних структур. Теоретичне узагальнення тенденцій перебігу політичного процесу становить
цінність не тільки для розвитку наукових концепцій та
розширення методологічних засад наукових досліджень,
використаних у межах політологічної царини. Формування теоретичної бази відіграє важливу роль при здійснені
практичного політико-правового реформування держави
й суспільства.
Дослідження сучасних форм державного правління
варто здійснювати через виокремлення та вивчення
найтиповіших форм державного правління та з’ясування особливостей проявів найцікавіших з політологічної
точки зору конкретних форм правління гібридного типу.
Аналіз тематики форми правління передбачає розв’язання цілої низки евристичних і методологічних завдань.
Одним із найважливіших серед них у такій аналітичній
роботі є уточнення понятійно-категоріального апарату
дослідження проблематики форми правління з урахуванням теоретичних і прикладних питань перебігу про421  
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цесів системних трансформацій у сучасному світі.
Переосмислення базових засад функціонування форми правління у вітчизняних політико-державних реаліях
зумовлює необхідність при цьому зважати на національну специфіку – політичну історію, традиції, особливості
типових проявів політичної свідомості та політико-правової культури тощо, водночас використовуючи найкращі
надбання західної політико-правової теорії, досвіду функціонування різних моделей форми державного правління
за умов утвердження демократичного режиму. З огляду
на це нами якраз і було здійснено історично-порівняльний аналіз поняття «форма державного правління»; розкрито провідні підходи щодо його визначення, вироблені
сучасною політичною наукою; розглянуто форми державного правління перехідного типу. При цьому ми також зосередились на пошуках найдоцільнішої для сучасної
України форми державного правління.
2. Компаративний аналіз
еволюції форм правління
2.1. Види форм правління
Проблематика знаходження та обґрунтування функціонування найефективніших моделей системи державної
влади та управління в останні десятиріччя є однією з найактуальніших у царині наукових пошуків політологів, соціологів, правників, соціальних філософів та фахівців з
державного управління. Адже саме в часи розгортання
трансформаційних процесів і посилення глобалізаційного впливу на всі сфери життя сучасних держав питання
оптимізації системи державної влади та управління постають особливо гостро. Означена тематика, маючи
системний і полідисциплінарний характер, вимагає від
422
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дослідників високого рівня фаховості та науково- методологічної підготовки. Невід’ємною частиною цих суто теоретичних та емпірично-прикладних доробків є дослідження еволюції форм державного правління у сучасному
світі загалом і в країнах перехідного типу зокрема, що передбачає переосмислення науковцями традиційного погляду на класифікацію форм правління, визначення їхніх
типових ознак, формулювання критеріїв їх розрізнення
тощо. Розгляд новітніх підходів до класифікації форм державного правління є одним з найактуальніших напрямів
сучасного соціально-гуманітарного знання.
У зазначеному контексті важливим є насамперед
з’ясування ключових напрямів переосмислення класичних підходів до класифікації форм державного правління.
Йдеться, зокрема, про: 1) обґрунтування необхідності висвітлення співвідношення формальних і реальних ознак
при визначенні форм державного правління; 2) аналіз
можливостей застосування концепцій політичної системи Г. Алмонда, Д. Істона та К. Дойча при вивченні трансформацій форм державного правління; 3) з’ясування особливостей авторських підходів щодо розгляду класифікації
форм державного правління вітчизняних науковців С. Бостана та Я. Бариської.
Джерельна база зазначеної проблематики містить дослідження різного характеру: монографії, автореферати
дисертацій, енциклопедичні видання. Особливої уваги заслуговують результати дисертаційних досліджень вітчизняних науковців С. Бостана «Форма правління сучасної
держави: теоретико-правові засади» та Я. Бариської «Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження», в яких висвітлено оригінальні авторські позиції
щодо необхідності перегляду і доповнення класичної класифікації форм державного правління. У процесі роботи
також було використано наукові праці видатних західних
політологів Г. Алмонда «Порівняльні політичні системи»,
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Д. Істона «Політична система: з’ясування стану політичної системи» та К. Дойча «Нерви управління. Модель політичної комунікації та контролю», які належать до «золотого фонду» сучасної соціально-гуманітарної науки.
Аналіз проблематики форм держави загалом та форм
державного правління як невід’ємного її складника спирається на дослідження питань про конфігурацію ключових політичних інститутів сучасної держави, насамперед
– інституту глави держави та інституту парламентаризму,
а також співвідношення реальних (політико-правових) та
формальних (суто юридичних) повноважень різних інститутів системи державної влади й управління у кожній
конкретній країні. Саме на основі означених критеріїв
виокремлення тієї чи іншої форми державного правління
можна вести мову про слушність переосмислення традиційних підходів до класифікації форми держави та її базових складників.
Як зазначає вітчизняний науковець-правник С. Бостан, форма держави – «це структурно упорядкована владна система, котра відображає суттєві властивості держави
як політичної, територіальної, інституціональної організації суспільства» [53, с. 15 ]. Тож, спираючись на наведене
визначення, можна стверджувати, що вивчення проблематики форм правління нині має охоплювати комплекс
питань щодо системи реалізації державної влади й управління, прийняття та практичного втілення політико-правових рішень, функціонування базових інститутів держави і громадянського суспільства, особливостей взаємодії
держави та особи. Окреслені критерії, на наше переконання, є ключовими з огляду на необхідність перегляду і переосмислення форм державного правління в сучасному світі. Такий перегляд і переосмислення слід здійснювати у
кількох евристично-пошукових напрямах (концептах політологічного аналізу проблеми).
Перший напрям – політико-управлінський концепт
424

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

політологічного розгляду форм правління. Він передбачає
врахування найсучасніших – постмодерних – поглядів на
проблематику функціонування системи державної влади
та управління, яку нині розглядають не як щось сакральне і таке, чиї рішення не підлягають жодним сумнівам та
критиці, а як один із різновидів соціального менеджменту, що має низку особливостей. Як зазначає український
науковець-політолог В. Холод, однією із специфічних ознак державного менеджменту в останні роки стає т. зв.
синергетичний ефект влади. Дослідник називає його універсальним ресурсом влади, що є умовою та результатом
взаємодії всіх її складників, цей ефект пов’язаний з компетентністю, кваліфікацією та адекватним сприйняттям
владою соціальних реалій суспільства. Учений виводить
таку формулу функціонування влади: «влада = силові ресурси + знання + + воля (воля до владарювання) + компетентність» [54, с. 80]. Отже, адекватність реакції з боку системи державної влади й управління щодо вимог, запитів,
пропозицій суспільства стає нині однією з найважливіших щодо дієвості, ефективності та легітимності функціонування державного менеджменту, без аналізу якого неможливий комплексний розгляд проблематики форм
держави загалом і форми державного правління зокрема.
При цьому врахування специфіки реалізації (здійснення)
державного менеджменту вказує насамперед на можливі
де-факто модифікації існуючих де-юре форм державного
правління.
Другий напрям – кратологічний концепт осмислення
форми правління. Його суть – вироблення нового погляду
на форми правління через з’ясування нових параметрів
державної влади як особливого політико-правового феномену. Оскільки влада є центральним елементом і політики, і держави, то саме вона визначає реальні межі функціонування того чи того політичного режиму, тієї чи тієї
форми правління. Вітчизняний дослідник І. Побочий на425  
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голошує, що «...політичну владу треба розглядати як специфічні відносини, що складають якісну визначеність
системи політичної діяльності, її субстанцію, але в площині її реалізації, тобто в її внутрішньому зв’язку з соціальним управлінням» [55, с. 22]. Отже, режим функціонування політичної та державної влади у країні вказує на якісні
характеристики форми правління, передусім політологічного, а не нормативно-правового (юридичного) змісту, що
є особливо важливим при розгляді найновітніших – «гібридних» форм правління.
Третій напрям – системний політико-правовий концепт висвітлення проблематики форми державного правління. В означеному концепті спостерігається зміщення
дослідницького акценту з традиційних позицій щодо
виокремленення у понятті «форма держави» двох (форма
правління та форма державного устрою) або трьох (форма
правління, форма державного устрою та форма політичного режиму) засадничих його елементів на необхідність
його розширення до чотирьох елементів. Наприклад,
С. Бостан пропонує вважати базовою таку структуру поняття «форма держави»: пер-ший елемент – форма соціально-політичного режиму; другий – форма державно-політичного режиму; третій – форма державного правління;
четвертий – форма державно-територіального устрою.
При цьому слід також виокремлювати «внутрішню» та
«зовнішню» форми держави [53, с. 15–16].
Безперечно, такий перегляд тлумачення поняття
«форма держави» неминуче передбачає і переосмислення класифікації форм державного правління. Перші спроби класифікації форм правління сягають своїм корінням
ще античних часів і пов’язані з іменами таких видатних
мислителів як Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон.
Класичною від часів античності до Відродження вважалася класифікація, запропонована Аристотелем, голов426
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ним критерієм якої була кількість осіб, які правлять. Відповідно мислитель розрізняв царство, аристократію і
політію. Від Нікколо Макіавеллі веде свій початок найпоширеніша на сьогодні класифікація форм державного
правління – їх поділ на монархії та республіки (саме він
вперше застосував термін «республіка» як антитезу єдиновладдю, тобто монархії). Однак цей класичній підхід
також зазнавав в історії політико-правової думки певних коректив і доповнень. Наприклад, Ш.-Л. Монтеск’є
виокремлював три «способи правління»: республіканський, монархічний і деспотичний, – виходячи з природи відправлення влади в державі [14, с. 295].
На наш погляд, така точка зору французького просвітника є цілком слушною і не втрачає актуальності й нині.
Адже деспотизм як форма здійснення влади та деспотія як
форма правління в державі є не тільки суто історичними
суспільно-політичними феноменами, а зустрічаються і в
XIX, і в ХХ, і в ХХІ ст. Основою такої форми правління є абсолютна влада правителя, яка здійснюється в режимі беззаконня. Вітчизняна дослідниця С. Бульбенюк зазначає:
«Як назва форми правління з необмеженою владою цей
термін (деспотизм. – П. М.) з початку ХІХ ст. злився за змістом або був витіснений поняттями “абсолютизм”, “диктаторство” (у бонапартистському значенні) та “тоталітаризм”» [56, с. 206]. Нині цей термін у формі «східна
деспотія» повертається в політологічну науку на позначення специфічних політичних режимів і форм правління у низці держав Азії (Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан) та Африки.
Отже, необхідність перегляду й доповнення класичної
класифікації форм державного правління була аргументовано доведена ще в середині XVIII ст., в епоху зламу традиційних засад розвитку тогочасного суспільства. І сьогодні,
коли триває перехід вже не від традиційного (аграрного)
до індустріального (промислового), а від індустріального
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(промислового) до постіндустріального (інформаційного)
суспільства, окреслена проблематика наукових пошуків
знову актуалізується.
Російські науковці В. Петров та С. Селіванов, досліджуючи тематику сталості держави, здійснили спробу сформулювати концептуальну теоретичну модель сучасної
держави. Так, ключовими елементами моделі сучасної
держави вони називають «блок реагування», «блок визначення цілі» та «об’єкт управління (об’єкт соціального проектування)» [57, с. 208]. «Блок реагування» держави формують автократична складова частина політичного
управління державою (за визначенням В. Петрова і С. Селіванова, «перша влада» – влада глави держави) та колегіальна складова частина соціально- економічного управління державою («друга влада» – виконавча влада). «Блок
визначення цілі» ґрунтується на ідеологічному складнику
«четвертої влади» у державі (релігійні або світські установи ідеологічного управління державою), а «об’єкт управління (об’єкт соціального проектування)» – на демократичному («третя влада» – законодавча). Усі вказані
складові частини пов’язані одна з одною ресурсним чинником, факторами зовнішнього середовища та параметрами стану держави, виконуючи при цьому нормотворчі, виконавчі та контрольні функції управління [57, с.
208–209]. У такому поділі функціональних напрямів розвитку держави, що вказують на специфіку системи правління у ній, на наш погляд, В. Петров та С. Селіванов творчо наслідують концепції функціонування політичних
систем Г. Алмонда та Д. Істона і К. Дойча.
Концепція системного аналізу американського політолога Г. Алмонда передбачає виокремлення при дослідженні політичної системи структур, які виконують політичні
функції. Він вважав, що одиницею політичної системи постає роль, а сама політична система є комплексом ролей,
які взаємодіють між собою. Структури – це поєднання та428
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ких взаємодій. Дослідник виокремлює два рівні функціонування політичних структур – інституціональний та асоціативний [58, с. 393–394]. Тож, спираючись на концепцію
політичної системи Г. Алмонда, можна взяти за точку відліку для визначення тієї чи тієї модифікації форми правління
ролі, які виконують ключові державні інститути – інститут
глави держави, інститут парламентаризму, інститут виконавчої влади (урядування), а також процес формування зазначених інститутів. Власне, класична класифікація форм
державного правління ґрунтується на окреслених параметрах, виділяючи республіку та монархію як основні моделі
форм правління за способом. Головним недоліком цього
підходу є абсолютизація формальних ознак і критеріїв для
визначення форми правління і недостатнє врахування реальних варіантів політичних взаємодій між ключовими
інститутами держави.
Один із провідних американських політологів сучасності Д. Істон свою модель політичної системи ґрунтував
на розгляді особливих відносин між політичною системою та її середовищем і визначав їх як «вхід», що дає імпульс для політичної системи. Реакція політичної системи на імпульс, у свою чергу, формує «вихід». Цей
кібернетичний ланцюг «входів – виходів» замикається,
коли реакція виходу політичної системи викликає відповідну реакцію середовища, породжуючи новий вхід, на
який система реагує новим виходом. Зазначений процес
триває постійно і є неперервним [59]. Отже, авторське бачення політичної системи Д. Істоном цілком коректно застосовувати для аналізу реальних модифікацій форм державного правління в сучасному світі, тому що більшість
цих модифікацій, особливо «гібридного» типу, і ґрунтується на своєрідному для кожної конкретної системи поєднанні кібернетичного ланцюга «входів – виходів», який у
цьому випадку вказує на специфіку відносин інститутів
держави та суспільства (громадянського суспільства у де429  
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мократичних і напівдемократичних країнах). Представлений підхід акцентує увагу саме на реальних способах і
шляхах налагодження зв’язку як всередині політичної
системи (а значить – і держави як її центрального елемента), так і між політичною системою (державою) та середовищем (недержавним сектором), що є надзвичайно важливим для висвітлення усіх можливих модифікацій форм
правління.
Концепція політичної системи німецько-американського соціолога та політолога К. Дойча також за своєю
сутністю є кібернетичною, бо в її основі лежать два ключові поняття – «інформація» та «комунікація». «Інформація» – це структуровані відносини між подіями суспільного і політичного життя, а «комунікація» – передача таких
відносин через канали, тобто шляхи передачі інформації.
Відповідно політична система є системою виробництва і
відтворення інформації, мережею комунікації та інформаційних потоків [60]. Кібернетичну концепцію К. Дойча, на
перший погляд, доволі важко застосувати для аналізу модифікацій форм державного правління в сучасному світі.
Утім, на нашу думку, нині, в умовах становлення інформаційного суспільства, інформаційно-комунікативний аспект політико-державних відносин виходить на передній
план, що обов’язково позначається і на трансформації
форм державного правління, появі їх якісно нових модифікацій та моделей.
Отже, спільним для усіх трьох наведених дослідницьких підходів щодо аналізу політичних систем є їх функціональне спрямування з урахуванням специфіки переходу
сучасного суспільства з індустріального на інформаційний етап розвитку, що значною мірою впливає на політичне життя будь-якої країни. Тому означені підходи, на
переконання автора, слушно використовувати при дослідженні сучасних модифікацій форм державного правління, адже вони акцентують увагу на реальних способах
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взаємодії органів державної влади та суспільства загалом
й окремих громадян зокрема. Це вказує на особливості
владної системи кожної конкретної держави, специфіку її
організації, структурно-інституційного впорядкування, а
значить – на форму державного правління.
Далі розглянемо декілька авторських підходів до розуміння класифікації форм державного правління, вироблених вітчизняними правниками та політологами.
Так, український правник С. Бостан, спираючись на
праці американського політолога Р. Даля, поряд з двома
класичними різновидами форм державного правління –
республікою та монархією – виокремлює і третій – поліархію. Він пропонує використовувати поняття «юридична
поліархія» не лише як допоміжне у класичній класифікації форм правління, а й у якості повноцінного замінника
поняття «республіка» [53, с. 18]. На користь такої позиції
С. Бостан наводить кілька аргументів. По-перше, застосування поняття «поліархія» замість поняття «республіка»
ліквідує дисбаланс між семантикою двох понять – «монархія» та «республіка»: оскільки останні поняття означають найвищу державну владу, похідну від одного
суб’єкта, а поняття «монархія» та «поліархія» вказують
на суттєву відмінність, адже поліархія – це влада, похідна від багатьох суб’єктів, тобто народу. По-друге, на думку дослідника, якщо поняття «монархія» та «республіка»
є різнотипними за своєю природою і змістом (перше – політико-правове, а друге – соціальне), то поняття «монархія» та «поліархія» мають спільне – юридичне коріння.
Тому запозичення поняття «поліархія» у класифікацію
форм державного правління унормовує засади її формування, вносить певний порядок до понятійно-категоріального апарату загальної теорії держави та права [53,
с. 18–19].
Розширення класичної класифікації форм державного
правління, застосоване С. Бостаном, має ще неабияке по431  
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літологічне значення. Адже поліархію науковець тлумачить як типову для держави громадянського суспільства
форму правління. Виходячи з цього твердження, вчений
вважає за потрібне замінити головний критерій виокремлення тієї чи тієї форми правління з формальної процедури заміщення поста глави держави на принцип розподілу
влади, який вказує на якісний аспект політичної системи.
До того ж, дослідник переконаний: слід розрізняти форму
правління «юридичну» (де-юре) та «політичну» (де-факто)
[53, с. 18–19]. Як бачимо, слушність використання поняття
«поліархія» при розрізненні форм державного правління
зумовлена низкою причин: необхідністю врахування базових положень найавторитетніших політологічних концепцій, предметом розгляду яких є політична система,
держава та державна влада; поширенням «гібридних»
форм правління, що потребує осмислення і додаткового
вивчення; нагальними вимогами відходу від формалізації
визначення форми державного правління та визнання
обов’язковим закріплення реальних модифікацій правління при висвітленні зазначеної проблематики.
Український науковець Я. Бариська обґрунтовує необхідність перегляду традиційних (класичних) підходів до
класифікації форм державного правління у своєму дисертаційному дослідженні. Окрім універсальних критеріїв
розрізнення форм правління (ступінь поділу влади; ступінь народовладдя; інституційна форма глави держави;
спосіб формування уряду тощо), вона визначає дві групи
факторів: основні та додаткові. Основні фактори – це історичний тип держави, співвідношення політичних сил у
державі на момент її конституювання, рівень правової
культури та економічного розвитку держави. Серед факторів, які детермінують форму правління сучасної держави, – національний склад населення; розміри території
держави; зовнішній вплив інших держав та міжнародних
структур тощо [61, с. 7]. Відповідно до наведених критеріїв
432

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

до нетипових (некласичних) форм державного правління
Я. Бариська зараховує такі історичні та сучасні модифікації держави: «фюрерську систему», «радянську республіку», республіканську монархію, республіку з деякими ознаками монархії, теократичну монархію. Окрему увагу
вітчизняна дослідниця звертає на перші дві модифікації
форми державного правління. Так, «фюрерській системі»
властиві такі ознаки: функціонування за умов «надзвичайного» конституційного режиму; необмежені владні
прерогативи інституту «фюрера», який поєднав повноваження президента, рейхсканцлера та лідера нацистської
партії; заперечення на концептуальному й інституційному рівнях інституту парламентаризму. Властивостями
«радянської республіки» як особливої форми правління Я.
Бариська називає: відсутність фактичного розподілу державної влади; наявність системи квазіпредставницьких
органів, залежних від вищого органу, рішення якого мають силу законів; реальна вища влада належить вищим
органам правлячих комуністичних партій; законодавчі
акти можуть видаватися робочим органом квазіпарламенту [61, с. 10].
Представлену класифікацію, на нашу думку, слід враховувати у подальших дослідженнях з означеної проблематики не лише тому, що вона вказує на особливості розвитку окремих історичних і сучасних типів (модифікацій)
форм правління, а й тому, що названі їх властивості і ознаки виявляються нині в конкретних країнах. Приміром,
описані вище ознаки «фюрерської системи» правління
можна знайти у деяких республіках на пострадянському
просторі, а певні типові для «радянської республіки» характеристики притаманні сьогодні низці країн Азії, Африки і Латинської Америки.
Питання про форми державного правління впродовж
усієї історії розвитку спершу суспільно-політичної думки,
а пізніше – власне політичної науки, з одного боку, було
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одним з найбільш досліджених і розроблених, а з іншого
– і нині залишається одним із найсуперечливіших. Це зумовлено передусім тим, що за основу типологізації форм
державного правління можна взяти безліч критеріїв. Окрім того, ті системні трансформації політичного та соціально-економічного спрямування, які розпочалися кілька
десятиріч тому в багатьох країнах та регіонах світу, і ті, які
тривають досі, ставлять перед науковцями вимоги подвійного характеру. По-перше, вкрай необхідним стає перегляд традиційних критеріїв типологізації форм державного правління. По-друге, невідкладною проблемою є
розроблення нових підходів до розуміння типології форм
державного правління. Отже, розгляд провідних наукових підходів щодо типологізації форм державного правління залишається актуальним. З огляду на це надзвичайно важливими є базові класифікаційні критерії, які
застосовуються вітчизняними і зарубіжними науковцями
при типологізації форм державного правління. Це передбачає з’ясування таких проблем: 1) аналіз типологізації
форм правління на основі вивчення авторської класифікації держав і політичних систем українського дослідника В. Якушика; 2) вивчення оригінального погляду на питання варіативності типології форм правління російського
вченого О. Зазнаєва; 3) дослідження проблематики визначення критеріїв типологізації демократичних і недемократичних форм правління.
У з’ясуванні критеріїв класифікації форм правління
особливу увагу привертають роботи В. Якушика «Типологізація держави» та О. Зазнаєва «Типологія форм правління: робота над помилками», а також дослідження американського політолога С. Холмса «Надпрезидентство та
його проблеми», австрійського вченого Й.-А. Шумпетера
«Капіталізм, Соціалізм і Демократія», російського науковця Л. Сморгунова «Сучасна порівняльна політологія».
Вітчизняний фахівець у царині дослідження і типоло434
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гізації держав і політичних систем В. Якушик пропонує
визначати критерії класифікацій і типологізацій, спираючись на такі науково-дослідницькі позиції: 1) розуміння
держави як політико-територіальної організації верховної влади, яка спирається на спеціальний апарат і здатна
перетворювати свої веління на обов’язкові для всього населення певної країни; 2) розгляду держави як єдності
трьох елементів – території, населення і влади; 3) включення до головних ознак держави ідеї державності. Український науковець до провідних елементів цієї ідеї державності зараховує: «а) загальну ідею держави як
особливої форми організації влади й б) специфічну ідею
конкретної держави або групи держав (за приклад можуть правити “американська ідея” або “радянська пролетарська ідея”)» [62, с. 278–281].
На нашу думку, врахування особливостей комплексного бачення типологізації форм держави та державного
правління В. Якушиком ще всередині 90-х років ХХ ст. є
необхідним та залишається актуальним і нині. Адже дослідник у своїй типології намагався врахувати якомога
ширший спектр класифікаційних критеріїв, специфіку
розвитку конкретних держав у всіх сферах їх функціонування – владно-політичній, соціально-економічній, культурно-цивілізацій- ній та світоглядно-духовній. До того ж,
вчений у своїй типологізації спирається не тільки на провідні, базові критерії форм державного правління, а й
виокремлює другорядні складники типологізації, завдяки
чому утворюється логічний ланцюг «тип держави – її різновид», що ґрунтується на випробуваній часом загальнофілософській традиції виявлення тісного взаємозв’язку
між сутністю та явищем, між змістом і формою.
Застосування комплексної типологізації форм держави і державного правління, за словами В. Якушика, «дає
змогу глибше проникати у сутність різних моделей соціально-економічного та політичного устрою, у специфіку
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базових культурних норм конкретних регіональних і локальних цивілізацій, а також знаходити спільні риси й
незмінну основу (“генетичний код”) у позірно цілковито
несхожих і навіть зовсім протилежних одна одній системах та їхніх складниках» [62, с. 281].
Для глибшого розуміння запропонованої В. Якушиком
комплексної типологізації наведемо кілька конкретних
прикладів її застосування. Наприклад, інтерпретація ідеї
американського соціолога П. Сорокіна про флуктуацію типів культур з точки зору врахування певної запрограмованості всесвітньої історії: зважаючи на взаємозумовленість
панівних політичних інституцій та особливостей їх конфігурацій (це є і сутністю тієї чи тієї форми державного
правління. – П. М.) і домінуючих типів культури, можна
виокремити такі типи держави та державного правління:
а) з переважанням у політиці чуттєвої культури (безпосереднього чуттєвого сприйняття); б) з домінуванням ідеалізаційної культури (раціонального мислення); в) з пріоритетом ідеалістичної культури (інтуїтивного типу
мислення). На думку В. Якушика, таку типологію можна
розглядати і як «перелік генетично не пов’язаних між собою ідеальних типів» [62, с. 277]. На наш погляд, наведена
типологія допомагає дослідникові пояснити вибір форми
державного правління не лише звичними факторами і
чинниками, як то: політична історія, політичні традиції,
ментальні особливості, специфіка взаємодії вищих органів державної влади, рівень політичної культури тощо.
Крім того, вона дає змогу аргументувати, чому, наприклад,
країни зі схожим тоталітарним минулим обирають різні
типи державного правління у період демократизації національної політичної системи загалом. Так, після розпаду
СРСР держави Балтії (Латвія, Литва, Естонія) та згодом
Молдова почали розвивати парламентські форми правління; держави Центральної Азії, Росія і Білорусь обрали
президентське і суперпрезидентське правління, а Україна
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за понад двадцятирічну історію новітнього державотворення вже неодноразово змінювала вектор республіканського розвитку.
Важливість обрання науково коректних критеріїв при
типологізації форм державного правління, безумовно, є
пріоритетною. Адже нечіткість визначення критеріїв,
розбіжності у тлумаченні особливостей їх застосування
часто стають причинами тривалих дискусій у дослідницьких колах з приводу того, до якого типу республік належить форма правління у певній державі. Скажімо, більшість західних і деякі російські дослідники форму
правління у сучасній Російській Федерації трактують як
президентську, надпрезидентську (С. Холмс) [63, с. 23] або
суперпрезидентську (В. Четвернін) [64, с. 351]. Російські
науковці схиляються переважно радше до її визначення
як змішаної, напівпрезидентської або президентсько-парламентської форми правління. Російський фахівець з досліджуваної проблематики О. Зазнаєв наголошує: «“Концептною натяжкою” є і включення в групу президентських
республік Росії. Російська система – це симбіоз президентської і парламентської систем, тобто так звана президентсько-парламентська система» [65, с. 400].
Прикладом ще глибшої класифікаційної розбіжності
щодо питання типологізації форми правління у конкретній державі є П’ята республіка у Франції. Одні автори переконані, що сучасна Франція належить до президентських систем, інші зараховують її до парламентських
держав, треті – до напівпрезидентських, а ще інші – до напівпарламентських, змішаних прем’єр-президентсь- ких,
президентських і парламентських водночас. Така термінологічна плутанина спричинена передусім особливістю
французької П’ятої республіки – її своєрідним гібридним
характером: залежно від того, у кого концентруються реальні владні повноваження, нав-коло якої політичної фігури – президента чи прем’єр-міністра – формуються ре437  
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альні центри прийняття рішень, відбувається поточна
трансформація форми правління. Приклад сучасної
Франції є показовим щодо визначення т. зв. дослідницьких пасток, у які можуть потрапляти науковці, інтерпретуючи певним чином логічні правила та методологічні
процедури.
Так, серед помилок логічного характеру при класифікації форм правління О. Зазнаєв називає: 1) вибір несуттєвого критерію типології; 2) збіг членів поділу; 3) «концептні натяжки»; 4) підміну логіки класифікації логікою
градації. Аналіз вказаних помилок логічного характеру
дає змогу зробити певні висновки.
На наш погляд, саме вибір несуттєвого критерію типології є однією з найпоширеніших помилок логічного характеру щодо визначення форми правління. Такий вибір
спостерігається тоді, коли він отриманий не в результаті
аналізу самого об’єкта класифікації чи взаємодії цього
об’єкта з середовищем функціонування, а як наслідок свідомої або несвідомої «підміни понять». Скажімо, коли при
розрізненні республік і монархій головним критерієм є
порядок заміщення посади глави держави або з’ясування
питання про те, є ця посада спадковою чи ні. На переконання О. Зазнаєва, ключовим критерієм типологізації має
бути докладний розгляд системи відносин між гілками
верховної державної влади, найголовніше – між законодавчою та виконавчою гілками влади. Учений пропонує
як базові критерії типологізації форм правління досліджувати такі питання: яким є походження виконавчої влади;
яка її структура (дуальна чи однорідна); якими є повноваження виконавчої влади та її органів (глави держави, глави уряду, уряду) порівняно з повноваженнями національного парламенту; якими є відносини у межах трикутника
«глава держави – уряд – парламент» тощо [65, с. 93].
Окрім того слід враховувати специфіку реальних відносин між верховними органами державної влади, адже
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поточна система взаємовідносин та взаємовпливів у зазначеному вище трикутнику дуже часто суттєво відрізняється від зовнішніх, формалізованих її юридично-нормативних аспектів. Це пояснюється ще й тим, що в сучасній
політичній науці питання про розрізнення реальної та
формальної (фасадної) демократії, її структурних та процедурних вимірів постало в останні десятиріччя особливо
гостро. Так, відповідно до панівних нині поглядів на демократію, ліквідація абсолютної влади є необхідною умовою
розвитку справжньої, а не фасадної демократії. «Тим самим у більшості систем виникає спільне правило, яке говорить, що верховна влада має тільки конкретні обумовлені повноваження (надані тим, хто був достатньо
сильним, аби нав’язати йому це правило). Сучасне загальноприйняте правило полягає в тому, що влада А над Б
здійснюється тільки в обумовлених обставинах і тільки
обумовленими способами», – зазначає американський науковець Ч. Ліндблом, який у 80-ті роки минулого століття
був обраний президентом Американської асоціації політичних наук (American Political Science Association) [66, с.
146]. У контексті досліджуваної проблематики це означає,
що необхідним критерієм типологізації форм правління є
врахування не тільки юридично-нормативних аспектів, а
й розгляд реальних відносин провідних політико-державних інституцій у системі розподілу державної влади в
конкретних обставинах у певній країні.
Так, одним з найпоширеніших підходів у сучасній політичній науці щодо визначення ступеню демократизації є інституційний підхід, відповідно до якого демократія розглядається як сукупність базових інституцій та
основних принципів здійснення політичної і передусім
державної влади. Провідними критеріями типологізації
політичного режиму та форм правління згідно з інституційними підходом є: наявність представницьких органів, що сформовані в результаті загальних виборів; поділ
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гілок влади; панування законності; система стримувань
та противаг. Однак інституційний підхід щодо визначення демократії як політичного режиму та форми правління
не вичерпний. Його недоліком, «слабким місцем» є те, що
поза дослідницькою увагою залишаються конкретні, а не
формально-юридичні результати процесу здійснення політичної влади. Це пов’язано з тим, що сутність демократичних інститутів може бути спотворена і використана
для встановлення недемократичних політичних режимів, які намагаються справляти «враження» цілком демократичних. Найяскравішим історичним прикладом слугує становлення тоталітаризму у Німеччині на засадах
ідеології нацизму. Адже прихід А. Гітлера до влади відбувся в результаті його перемоги на всенародних демократичних виборах. Цю проблему висвітлив американський
філософ і політолог Дж. Хеллоуел у своїй праці «Моральні
основи демократії» [67, с. 70–71]. Отже, спираючись лише
на інституційний підхід, дослідник може обирати несуттєвий критерій типології для означення форми правління, припускаючись значної помилки – підміни формальними ознаками і характеристиками фактів та реалій
поточного політичного життя.
Не менш поширеним у політології є процедурний підхід щодо розуміння демократії. Його сутність полягає в
тому, що демократія тлумачиться як певна, чітко визначена процедура обрання лідерів, що управляють, осіб, які
приймають політико-управлінські рішення. Найбільш
послідовне визначення демократії запропонував австрійський економіст і політолог Й. Шумпетер: демократія – це
конкуренція між двома і більше групами еліт за владу. На
його думку, класична теорія демократії, згідно з основними постулатами якої демократичне правління ґрунтується на визнанні примату волі народу заради досягнення
загального блага, перебуває у глибокій кризі. Тому вкрай
актуальною постала концепція демократії, відповідно до
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якої роль народу полягає у створенні уряду або посередницького органу, що, в свою чергу, формує виконавчий
національний орган або уряд. «Демократичний метод – це
такий інституціональний устрій для прийняття політичних рішень, в якому індивіди набувають владу приймати
рішення шляхом конкурентної боротьби за голоси виборців», – писав Й. Шумпетер [68, с. 355].
Й. Шумпетер є автором теорії конкурентної елітистської демократії, яка перебуває на чільному місці серед
досліджень прихильників процедурного тлумачення демократії як політичного режиму і форми правління. Пізніше цю теорію розробляли у західній політології, зокрема
Д. Хелд та С. Гантінгтон. У книзі «Моделі демократії» Д.
Хелд визначив такі критерії віднесення країн до демократичної форми правління:
– парламентарне управління із сильною виконавчою
владою;
– конкуренція між життєздатними політичними елітами і партіями;
– домінування парламенту над партійною політикою;
– гегемонія політичного лідерства;
– наявність бюрократії – незалежної та добре натренованої адміністрації;
– конституційні та практичні обмеження у сфері прийняття політичних рішень [69, с. 155 ].
Більш чітке визначення критеріїв демократичності
держави стало нагальною вимогою нинішнього часу,
адже демократія як політичний режим, форма правління
та суспільно-політичний ідеал з кінця 80-х років минулого
століття визнана абсолютною більшістю політологів і політиків чи не єдиною альтернативою розвитку людства.
За підрахунками дослідників «Freedom House», на 1998 р. у
117 державах (або у 61,3% від усіх існуючих на той період)
відбулися хоча б одні загальні, таємні та вільні вибори, які
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вважаються базовим показником т. зв. процедурного мінімуму демократії. Водночас політологи стверджують, що
процеси демократизації, які відбуваються в сучасному
світі, є надзвичайно розмаїтими і далекими від західноєвропейських вимог ліберальної демократії. Отже, у політичній науці починає домінувати твердження про необхідність розширення типології демократій [70, с. 76], а
це передбачає суттєвий перегляд критеріальних засад
типологізації форм правління загалом.
У вирішенні зазначених науково-дослідницьких завдань прислужаться теорії та концепції транзитології як
одного з напрямів сучасної політології. Вихідним поняттям транзитології є поняття «демократичний транзит»,
що характеризує особливості переходу від тоталітаризму
та/або авторитаризму до демократичних форм правління
у кожній конкретній державі або певні типологічні ознаки демократизації загалом. Однією з найавторитетніших
концепцій транзитології останніх десятиріч є концепція
американських науковців Х. Лінця та А. Степана, ключовим поняттям якої виступає «демократична консолідація». Демократична консолідація, на переконання цих дослідників, в умовах розгортання транзитивних процесів
потребує здійснення глибинних перетворень принаймні
на трьох рівнях: поведінковому, ціннісному та конституційному. На думку Х. Лінця та А. Степана, про досягнення
консолідованої демократії можна вести мову лише за
умов, коли:
– у національній політичній системі не залишилося
більш-менш впливових політичних груп, які прагнули б
підірвати демократичний режим або здійснити сецесію;
– демократичні процедури та інституції сприймаються суспільством як найприйнятніші механізми регулювання соціального життя;
– політичні актори «звикають» до того, що всі суспіль442
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ні конфлікти розв’язуються відповідно до законів, процедур та інституцій, санкціонованих новим демократичним
процесом [71, с. 66].
На нашу думку, врахування визначених цими дослідниками умов встановлення консолідованої демократії є
вкрай важливим при типологізації форм демократичного
правління. До того ж, сформульовані ними умови можна
застосовувати в якості базових критеріїв типологізації тієї
чи тієї держави як демократичної або недемократичної
форми правління.
Американський науковець Аренд Лейпхарт – автор
фундаментальних праць «Демократія у багатоскладових
суспільствах» (1977) та «Демократії: типи мажоритарного
й консенсусного правління у двадцяти одній країні» (1984)
– пропонує нову типологію демократичних форм правління, яка ґрунтується на трьох критеріях, що зумовлює
виокремлення восьми форм правління (табл. 2.1). Дві форми правління є чистими, а інші шість – змішаними, причому три з них залишаються гіпотетичними.
Запропонована А. Лейпхартом типологія демократичТаблиця 2.1
Колегіальна
виконавча влада
Залежить
від довіри
легіслатури
Виконавчу
владу
формує
легіслатура

«Чистий»
парламентаризм

Виконавчу
владу
формують
виборці

Немає
прикладів

Одноосібна
виконавча влада

Не залеЗалежить
Не залежить від
від довіри
жить від
довіри
легіслатури
довіри
легіслатури
легіслатури
Швейцарія

Немає
прикладів

Ліван

Кіпр
(1960–1963)
Уругвай
(1952–1967)

Немає
прикладів

«Чистий»
президенціалізм
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них форм правління особливо цікава, на нашу думку,
тому, що вона ґрунтується на аналізі особливостей функціонування форм правління з демократичними ознаками
у певних державах у конкретний період їх розвитку.
Отже, проблематика типологізації форм державного
правління загалом та уточнення класифікаційних критеріїв такої типологізації зокрема є одним з найбільш актуальних питань сучасної політичної науки, причому
вона має полідисциплінарний характер, адже зачіпає
сфери науково-дослідницьких інтересів не лише політологів, а й соціологів, правознавців, економістів, філософів. Це зумовлює потребу розширювати методологічний
інструментарій, що, на наш погляд, обов’язково слід ураховувати.
2.2. Сутність і різновиди монархічної форми
державного правління
Системний розгляд проблематики форми правління
неможливий без детального дослідження історично першої системи державності – монархії. Науковий інтерес до
монархічної форми правління пояснюється перш за все
тим, що історія більшості політичних націй сьогодення
пов’язана з тривалим періодом функціонування монархічного режиму влади. До того ж, значна частина держав
сучасного світу зберігають прихильність до цієї форми
правління в силу багатьох умов: традицій та звичаїв, особливостей релігійного світогляду та національного менталітету, специфіки політичної історії тощо. Причому це
стосується не тільки країн Азії та Африки, у яких прихильність до монархічної форми правління зумовлена передусім ісламською релігійною свідомістю, а й найрозвинутіших європейських держав (Великої Британії, Бельгії,
Швеції, Нідерландів та багатьох інших).
Знайти відповідь на означені питання допоможе ви444
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вчення основних аргументів на користь монархічної форми правління, які пропонують мислителі минулого та науковці сьогодення. Серед основних завдань у процесі
з’ясування зазначеної проблеми варто виокремити такі: 1)
виявлення базових ознак монархічної форми правління; 2)
конкретизація порівняльно-історичного аналізу феномену
священного, божественного характеру влади монарха як
одного з центральних аргументів захисників цієї системи
державного правління; 3) розгляд сильних і слабких сторін
невід’ємних ознак монархічного правління – спадковості,
стабільності, неперервності та безконфліктності.
Бібліографічну основу дослідження монархічної форми правління становлять передусім такі праці вітчизняних і зарубіжних науковців: монографії українських учених С. Бостана «Форма правління сучасної держави:
проблеми історії, теорії, практики» та Я. Курган «Принцип
спадкоємності в розвитку політичних систем»; класичні
праці правників минулого – Л. Тихомирова «Монархічна
державність» та Г. Єллінека «Загальне вчення про державу»; фундаментальні роботи російських фахівців А. Кольєва «Нація і держава. Теорія консервативної реконструкції» та Ю. Дмитрієва й О. Ніколаєва «Система
державної влади в Росії й у світі: історико-правова ретроспектива», а також навчальний посібник французького
дослідника Ж.-П. Жакке «Конституційне право і політичні
інститути».
Основними ознаками монархічної форми правління,
зазвичай, називають такі:
1) чітко встановлений, такий, що історично склався,
порядок престолонаслідування, який ґрунтується на
принципі спадковості;
2) пожиттєвий статус глави держави, оскільки його
влада не вважається похідною від населення загалом або
від якогось органу центральної державної влади;
3) особа глави держави за умов функціонування мо445  
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нархічного правління є священною і недоторканою (на
відміну від республіканського правління, де передбачений такий інститут політико-правової відповідальності
найвищих посадових осіб як імпічмент), що детерміновано значним ступенем символізму, який несе особа монарха. Монарх як в історії, так і тепер – це символ нації, носій
її історичної сутності, уособлення єдності і неперервності
державного розвитку;
4) монарх має виключне право на особливий титул та
особливі регалії, які лише успадковуються, їх не можна
ані заслужити, ані купити (король, імператор, великий
князь, великий герцог тощо). Монархічні державні регалії
– це зовнішні ознаки верховної влади глави держави
(трон, корона, скіпетр та ін.).
Цікавим є підхід до ролі монархічної форми правління, який поділяє частина науковців. Відповідно до нього,
утворення республіканських держав у новий і новітній
період історії (тобто, починаючи з кінця XVIII ст.) пов’язане з даниною традиційному поклонінню перед короною
– монаршою владою. Як пишуть деякі російські дослідники, зокрема фахівці з проблем конституційного і державного права А. Мішин та Г. Барбашев: «Навіть президент –
це ніщо інше, як конституційний монарх, який
позбавлений зовнішніх атрибутів влади. Інститут глави
держави не має жодних розумних підстав для свого існування» [72, с. 240]. Безперечно, таке твердження доволі
дискусійне. Втім, в останні роки спостерігається черговий
сплеск інтересу до монархічної форми правління, у т. ч. на
пострадянському просторі, адже монархія, як і республіка,
має свої переваги та недоліки, певний потенціал модернізації, політико-правового оновлення. Аргументи на користь монархічної форми правління висували мислителі
минулого і сучасні дослідники.
Традиційний підхід до тлумачення монархічної форми правління полягає в її розумінні як божественної,
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«справжньої» влади. Таке трактування притаманне не
тільки російській політичній думці з її столітніми традиціями поклоніння самодержавству, а й західноєвропейським поглядам на інститут монархії. Наприклад, фундатор теорії суверенітету французький політичний діяч,
правник і науковець Жан Боден пов’язував суверенітет як
основну ознаку державної влади, як найвищий авторитет
наказу з особою монарха, з монархічною формою правління (majestas). Мислитель був переконаний у тому, що монархія є найкращою формою правління, бо влада монарха
завжди має божественний характер, спирається на релігію [73, с. 79, 81]. Подібних поглядів дотримувався й один із
«батьків» німецької класичної філософії Христіан Вольф,
який у праці «Німецька політика» писав, що монархічна
влада отримує легітимацію від абсолютного розуму. Розум монарха є більш просвітленим, ніж будь-кого іншого,
бо Божа милість осяює його діяльність. Тому, дійшов висновку філософ, монархія по-європейськи означає той самий кінець історії, що й у ліберальних республіканців
його часу [74, с. 170].
Оригінальний погляд на божественне походження монархічної влади був вироблений у російській суспільно-політичній думці. Так, російська ідея царства як особливої форми правління вбачала в монаршій особі
богоподібне, але не божественне уособлення, вимагаючи
зрівняння всіх станів та соціальних верств перед царем,
схоже на зрівняння усіх вірян перед Богом. Богоподібність
царської влади у Росії мала неабияке політичне значення.
Адже монархічна ідея поєднувалася з національною та
пов’язувала єдністю всі народи і народності під скіпетром
царя. «Монархія справжня, тобто та, що являє верховну
владу морального ідеалу, необмежену, але не абсолютну.
Вона має свої обов’язкові для неї начала морально-релігійного характеру, в ім’я яких тільки й отримує свою законно
не обмежену владу. Вона має владу не в самій собі і тому
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не абсолютна», – так пояснював особливий, богоподібний
характер влади царя російський теоретик монархізму кінця ХІХ – початку ХХ ст. Лев Тихомиров [75].
З огляду на зазначене не дивно, що саме в російській
суспільно- політичній думці виник поділ монархії як форми правління на справжню та несправжню. Справжня
монархія – російська державність, яка ґрунтується на
трьох началах – самодержавстві, православ’ї та народності (російській чи руській народності), а несправжня монархія – це європейські монархії. Слід зауважити, що названі три начала російської державності зберегли своє
значення навіть після неодноразової зміни форми правління впродовж ХХ ст. І тепер деякі політологи називають
форму правління в Росії, що сформувалася в останнє десятиріччя, «неомонархізмом» або «монархією без монархії».
Окрім того, уявлення про богоподібність верховної влади
у державі залишилося не викоріненим у масовій суспільній свідомості росіян навіть за часів СРСР. Віра у священний характер влади, поширена серед більшості росіян,
хоча і дещо трансформувалася, але загалом залишається
такою, що спирається на принцип богоподібності влади.
Цим, зокрема, можна пояснити специфіку президентської
форми правління у сучасній Російській Федерації. Отже,
ідея російської державності, незалежно від форми правління де-юре, де-факто може бути схарактеризована такими словами Л. Тихомирова: «Ідея монархічної верховної
влади полягає не в тому, аби виражати власну волю монарха, а в тому, щоб виражати народний дух, народний
ідеал, виражати те, що думала б і жадала б нація, якби стояла на височині своєї власної ідеї» [75].
Однак божественне розуміння влади за умов монархічної форми правління не є лише даниною минулого,
таке тлумачення поширене нині в частині країн Азії та
Африки. Наприклад, чи не найдавніша монархія сучасності – японська – веде свій початок (початок Імператор448

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

ського Дому) від богині Сонця Аматерасу-омікамі. Згідно з
положеннями синтоїзму, усі японські імператори – це
прямі її нащадки, а їхня влада має безпосереднє божественне походження. Саме цією підставою можна пояснити той факт, що Японія, на відміну наприклад від Італії,
після поразки у Другій світовій війні не відмовилася від
монархічної форми правління, що була пов’язана з діяльністю тоталітарного режиму, і не засудила імператорську
родину за прихильність до правоекстремістських ідей.
Навпаки, у Конституції 1947 р. було офіційно закріплено
особливий політико-правовий статус імператора (гл. 1 ст.
1): «Імператор є символом держави і єдності народу.» [76,
с. 354].
Буквальне тлумачення божественного походження
влади характерне також для частини ісламських країн
(таких як Йорданія, Саудівська Аравія, Оман та деякі інші),
де монарх як глава держави вважається прямим нащадком пророка Мухаммеда. Саме цією особливістю форми
правління частина дослідників пояснює, що названих
країн практично не торкнулася революційна арабська
хвиля початку 2011 р. Адже для правовірного мусульманина виступ проти влади монарха, який є нащадком пророка Мухаммеда, неприпустимий за будь-яких обставин,
оскільки влада його освячена волею Аллаха. Тому системи правління у названих державах є одними з найбільш
стабільних та прогнозованих у своєму розвитку. До того
ж, за словами колективу російських авторів під головуванням професора А. Мельвіля, «ця форма правління характерна для країн, в яких багато в чому зберігаються
докапіталістичні, традиційні політичні відносини (Саудівська Аравія, Бруней та інші)» [19, с. 253]. Отже, на наше
переконання, цю групу абсолютних та дуалістичних монархій арабських країн варто розглядати як специфічний
різновид систем правління сучасного світу.
Звичайно, на початку ХХІ ст. навіть палкі прихиль449  
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ники монархічного правління не можуть не зважати на
певну невідповідність між базовими засадами функціонування монархічної форми правління і тими політико-правовими трансформаціями, які відбуваються. Десакралізація верховної влади, зокрема і влади монаршої
особи, істотно позначається на суспільно-політичних настроях громадян не тільки європейських країн, а й інших
регіонів світу. Проте священний, божественний характер влади монарха тепер залишається частково актуальним питанням дослідження проблематики форми правління. Зокрема актуальним для багатьох підданих
монархічних держав є принцип їх функціонування,
сформульований німецьким правником Г. Єллінеком ще
наприкінці ХІХ ст.: «монархія – держава, яка керується фізичною волею. Ця воля має бути найвищою, непохідною
від якоїсь іншої волі. Це – та влада, яка є рушійною силою
усього державного механізму» [9, с. 636, 645].
На користь цього принципу ефективності функціонування монархічної системи правління свідчить і високий
рівень стабільності (передусім політичної) таких держав.
Саме монархії забезпечують стабільність та неперервність певного, здебільшого чітко визначеного напрямку
політичного розвитку, а значить – його спадковий характер. Спадкоємність як ключовий принцип державного
ладу є однією з найхарактерніших ознак монархічної форми правління і її відносною перевагою порівняно з республіканською системою. «Доведено, що принцип спадкоємності забезпечує політичну систему матеріалом, з якого
вибудовується її морфологія і формуються її онтологічні,
функціональні, аксіологічні, нормативні характеристики
на основі запозичення та утримання цінностей спадкового інваріанту», – так визначає ціннісну сутність принципу
спадкоємності українська дослідниця Я. Курган [77, с. 156].
Отже, спадкоємність як об’єктивний принцип функціонування політичної системи найповніше виявляється за
450
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умов функціонування монархічної форми правління, забезпечуючи збереження, формування та передачу змісту
соціокультурної та політико-історичної спадщини певної
нації, виводячи її на новий рівень розвитку. Окрім того,
цей принцип лежить в основі життєздатності абсолютної
більшості монархічних систем правління.
Однак безперечність дії принципу спадкоємності у
функціонуванні монархічних держав аж ніяк не означає,
що ці системи правління є закостенілими, незмінними
або стагнаційними. Навпаки, досвід розвитку багатьох
монархічних держав сучасності доводить їх суттєвий потенціал адаптивності до найрізноманітніших історичних
і соціальних відносин, процесів, інститутів. Правдивість
цього твердження доводить зокрема історія тих європейських монархій, які зуміли вистояти у всіх революційних
та воєнних катаклізмах впродовж XVIII – ХХ ст. Г. Єллінек
пояснює зазначену особливість монархії тим, що зі зникненням монархічної влади за такої форми правління відразу були б порушені всі найважливіші функції держави,
і вона впала б в анархію. За цієї системи, на переконання
вченого, «монарх повсюди. є вихідним пунктом державних функцій, які тому усі тісно з ним пов’язані, з чого, втім,
не слідує, що вони неминуче повинні залежати від нього»
[9, с. 646, 648].
Не менш значущим аргументом на користь монархічної форми правління є політична нейтральність глави
держави. Монарх як символічна політична фігура, що
уособлює національну єдність та неперервність національної історії, зберігає політичний нейтралітет і не повинен висловлювати публічно свої позиції щодо здійснення державної політики. Політична нейтральність
монарха зазвичай забезпечується з його доброї волі. Адже
навіть за умов обмеженої (конституційної та/або парламентської) монархії за главою держави де-юре закріплені
значні політично значущі повноваження. Наприклад, у
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Великій Британії, де фактично «королева царює, а не править», юридично монарх має досить широке коло повноважень – т. зв. «королівську прерогативу», що вважається
необхідним елементом неписаної Британської конституції. Повноваження «королівської прерогативи», відповідно до встановлених у країні традицій, добровільно передаються королевою урядові. У такий спосіб забезпечується
політичний нейтралітет монаршої особи, з одного боку, та
закріплюється авторитет глави держави – з іншого боку.
Тому, як зазначає французький науковець Ж.-П. Жакке, «.
його [монарха. – П. М.] знання справ, його політичний досвід дозволяють давати конфіденційні поради уряду і в деяких випадках вчиняти на нього вплив» [78, с. 155, 173].
Досить суперечливим аргументом на користь монархії, на нашу думку, є переконання в тому, що ця система
правління відносно безконфліктна. Прихильники цієї
форми правління наголошують, що монарх як глава держави владарює (абсолютно або обмежено) за власним
правом і вважається джерелом державної влади. Прерогатива його влади виявляється навіть у тому, що всі рішення в таких державах приймаються та проголошуються від
його (монаршого) імені. Російський теоретик права кінця
ХІХ – початку ХХ ст. М. Коркунов у праці «Російське державне право» писав: «У його [монарха. – П. М.] руках відчутним чином зосереджуються усі різноманітні елементи
державної влади. Він має право брати участь у розпорядженні всіма виявами державної влади. Але буде монарх
абсолютним чи обмеженим володарем, він все ж таки має
право брати участь так чи інакше у всіх виявах державної
влади, що надає йому значення видимого глави і зосередження всієї державної діяльності» [79, с. 63–64].
Наведена точка зору доволі суперечлива. Покладання
усієї повноти політичної відповідальності на монаршу
особу має сприяти більшій зваженості рішень, які приймає глава держави. Проте зазначений принцип повні452
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стю суперечить ідеям народного суверенітету, а значить
може оцінюватися як своєрідний політичний рудимент,
який ще зберігається у частині країн сучасного світу. Водночас подібна «безконфліктність» такої системи правління є відносною, бо політичні та соціальні конфлікти при
цьому переходять у латентний стан, що спричинює появу
феномену т. зв. воронки конфлікту, коли нібито раптово
вибухає гострий суспільно значущий конфлікт. Подібна
ситуація спостерігалася на початку ХХ ст. у Російській імперії, де прихований суспільний конфлікт переріс у соціальний вибух та спричинив руйнування не лише форми
правління, а й усієї політичної системи.
Ще одна відносна перевага монархічної форми правління полягає в тому, що така система є радше політичним, аніж юридично- правовим явищем. Це пояснюється
тим, що монархія у більшості випадків спирається або на
традиційне, або на традиціоналістське суспільство, для
якого головними принципами політико-державного
функціонування є не конституція та закони, а традиції і
звичаї (національні, релігійні, соціокультурні тощо). Причому ця специфічна ознака притаманна як для абсолютних і дуалістичних монархій (наприклад, у Саудівській
Аравії натепер немає конституції, бо вона непотрібна для
чинної системи правління), так і для частини обмежених
монархій (так, у Великій Британії і досі немає писаної конституції як єдиного нормативно-правового документа,
але через це політичну систему країни не можна назвати
незбалансованою).
На наш погляд, саме юридично-правовий характер є
однією з засад життєздатності монархічних систем правління. Адже ще у перші десятиліття ХХ ст. більшості дослідників здавалося, що монархія як форма правління у
найближчий період має відійти у минуле. Однак тепер, на
початку ХХІ ст., за офіційною статистикою, з понад 200 існуючих держав світу 45 є монархіями. Показовий той
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факт, що більшість країн з монархічною формою правління розташовані у Європі, Америці та Австралії й Океанії –
найбільш розвинутих та відносно розвинутих регіонах
світу. Окрім того, одна з економічно і технологічно найпотужніших країн Азії – Японія також має монархічну систему правління. Отже, географія поширення монархічної
форми правління у сучасному світі така: в Європі – 12 країн (Андорра, Бельгія, Ватикан, Велика Британія, Данія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди,
Норвегія, Швеція); в Америці – 10 (Канада, Антиґуа й Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кідс і Невіс, Сент-Лусія, Ямайка – усі
члени Британської Співдружності, колишні колонії Британської імперії); в Австралії й Океанії – 6 (Австралія, Нова
Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови, Тонга,
Тувалу – усі члени Британської Співдружності, колишні
колонії Британської імперії); в Азії – 14 (Бахрейн, Бруней,
Бутан, Йорданія, Малайзія, Непал, Камбоджа, Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Саудівська Аравія,
Таїланд, Японія); в Африці – 3 (Лесото, Марокко, Свазіленд)
[15, с. 112].
Якщо спиратися на традиційне розуміння монархічної форми правління, яке склалося історично і не передбачало поділу влади, забезпечення широких прав і свобод
людини, обмеження повноважень глави держави, то монархій значно менше. Наприклад, частина дослідників
пропонує зараховувати до монархічних систем правління
тільки такі, де політична влада, зосереджена в руках глави держави, «поширюється на всі сфери державної діяльності, є рушійною силою всього державного механізму».
На переконання українського фахівця з проблематики
форм правління сучасної держави С. Бостана, ключовою
ознакою монархії як особливої системи правління є єдиновладдя глави держави. Виходячи з пріоритету цієї ознаки функціонування політичної системи, науковець нази454
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ває «справжніми» монархіями тільки 13 країн у сучасному
світі: Бах-рейн, Бруней-Даруссалам, Бутан, Йорданію, Катар, Кувейт, Марокко, Непал, Об’єднані Арабські Емірати,
Оман, Саудівську Аравію, Свазіленд, Тонгу [15, с. 113].
Безперечно, таке твердження є доволі суперечливим,
бо монархічна форма правління ані в сучасності, ані в історії не була абсолютно однорідною. Спостерігається значна варіативність навіть усередині традиційного поділу
всіх монархій на абсолютні, дуалістичні та конституційні.
До того ж, зважаючи на загальноцивілізаційні зміни, що
відбуваються в останні десятиріччя у світовому масштабі,
можна прогнозувати, що можливі подальші модифікації
монархічної форми правління. Саме цей вектор досліджень монархічної системи правління, на нашу думку, є
одним з перспективних напрямків подальшого вивчення
проблематики форм державного правління.
2.3. Еволюція республіканської форми
державного правління
Форма державного правління, за якої вища влада належить представницьким органам, обраним населенням
на певний термін, називається республіканською (від лат.
respublica – суспільна справа). Зазначена форма правління розуміється як правова держава, що підкоряється верховенству права, функціонує на основі конституції. Загальними ознаками республіканської форми правління є
існування одноосібного чи колегіального глави держави;
виборність на певний строк глави держави та органів державної влади; здійснення державної влади не за власною
волею, а за дорученням народу; можлива юридична відповідальність глави держави у випадках, передбачених законом.
Актуальність дослідження республіканської форми
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правління полягає в необхідності встановлення можливостей формувати дієві архетипи конструювання оптимального правління, які на основі власного універсального характеру здатні адаптуватися до варіативних
особливостей соціально-політичного простору без деструктивного впливу на політичну свідомість окремих
національних ідентичностей глобальної політичної арени. Індикатором потенційного створення ефективної моделі розподілу політичної влади є аналіз тенденцій модернізації панівної на сучасному етапі історичного
континууму республіканської форми державної правління з урахуванням поліваріантності результатів її практичної реалізації та компаративного зіставлення з альтернативними алгоритмами організації соціально-політично
простору.
Питання улаштування республіканських механізмів
здійснення політичної влади завжди посідало ключове
місце в теоретичній базі політичної науки. Воно бере початок ще з епохи Античності, відображене у працях класиків тогочасної політичної думки Платона, Аристотеля,
Цицерона. Якщо в період Середньовіччя як однієї з початкових стадій генезису категорії «державне правління»
уявлення про його сутність уособлювались у монархії, то
переворот у розумінні політичної влади і дисбаланс домінування спадкового абсолютизму став результатом демократичного імпульсу соціального протиборства проти феодального ладу, що здобуло назву «буржуазна революція».
Хвиля суспільної активності, територіальні межі якої охоплювали європейський континент та США, підкріплювалася словами наукових трактатів відомих діячів епохи
Просвітництва Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є,
І. Канта, Т. Джеферсона. Трансформація ідеологічного виміру політичного процесу супроводжувалась програмуванням фундаментальних принципів демокра-тичного
політичного режиму. Республіканська модель організа456
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ції політичної влади стала квінтесенцією наукової інтерпретації устрою ідеальної політичної системи. Нині проблема організації державної влади крізь призму
республіканських канонів залишається об’єктом дослідження представників різних наукових традицій, зокрема Р. Даля, Ф. Хаєка, Г. О’Доннелла, Г. Алмонда, В. Ростоу,
Р. Інглхарта, С. Гантінгтона, Л. Пая та ін. Спираючись на
праці зазначених авторів, слід зосередитись на дослідженні еволюції комбінацій республіканських конфігурацій державного правління та визначенні діапазону
консолідації цієї форми державної влади в соціально-політичних реаліях на основі систематизації створених моделей.
Політизація суспільних відносин та інституалізація
процедури здійснення влади стали каталізатором пошуку
ідеального алгоритму комплектації політичної системи,
заснованого на балансі симбіозу індивідуальних можливостей соціуму та функціональних прерогатив держави.
Закономірність організації політичної влади та опцій діяльності фундаментальних інститутів державного устрою
– визначальний фактор ефективності існування соціально-політичної системи загалом та перспектив її успішної
модернізації. Одним із векторів моделювання політичного простору, що полягає в кодифікації суспільних цінностей у матриці політичного конструювання, є республіканська форма державного правління. Політологічний
словник визначає поняття «республіка» як «форму правління, за якої вища влада в державі належить обраним на
визначений термін представницьким органам влади, за
якої відсутнім є інститут правлячої династії, і глава держави, як правило, обіймає у сфері особистих та громадянських прав звичайний статус громадянина, несе юридичну відповідальність за свої дії і має обмежений строк своїх
повноважень» [80, с. 296].
Альтернативним республіканській моделі механіз457  
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мом реалізації політичної влади є монархія як «форма
правління, за якої державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави – монарха,
здебільшого спадкоємного» [80, с. 208]. В історичній ретроспективі початковим принципом політичного устрою
цього формату став абсолютизм владних преференцій, що
виражається в необмеженому діапазоні здійснення політичної влади главою держави.
Отже, ключовою ознакою республіканського типу державного устрою є ліквідація абсолютних і безстрокових
прерогатив монарха та заміщення цієї інстанції виборними політичними органами, що забезпечує участь громади
у процесі циркуляції правлячої еліти. Означений принцип ліг в основу класичного республіканізму, сформованого античною науковою традицією у працях Платона й
Аристотеля: «магістрати обрані народом в прагненні власного блага, і тільки достойні мужі повинні бути обрані для
його досягнення» [81, с. 163]. У цьому аспекті було здійснено аналіз потенційних модифікацій державного устрою
на основі форми організації правлячої верхівки. Як результат, виникли платонівська модель державної системи, заснована на диференціації функціональних прерогатив громади, [82, с. 21] та правомірний контроль за
реалізацією громадських інтересів державною владою,
виражений у «поліції» Аристотеля [83, с. 129–151]. Характерною для античного етапу становлення уявлень про
форму державного правління є класифікація моделей організації державної влади на основі принципу правління
і кількості управлінців [82, с. 21–25].
Продовжив формування ідеалів республіканської форми державних конфігурацій представник римської наукової традиції Цицерон. Він вбачав успіх політичної системи у законодавчій структуризації класових інтересів. У
процесі пошуку ідеальних пропорцій конструювання державного апарату Цицерон відзначав схильність деформа458
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ції управлінських чеснот монархії, аристократії і демократії до тиранії, олігархії та охлократії відповідно,
створюючи в такий спосіб фундамент для подальшого
аналізу регресивного типу політичних трансформацій. У
власній моделі ідеального правління мислитель закріпляв значні політичні прерогативи за Сенатом та інтегрував у алгоритми організації політичної влади елементи
демократизму, ідентифікуючи республіку як «справу народу» [82, с. 25–26].
Подальший генезис політичної думки дещо змістив
акценти з наукового осмислення республіки в напрямку
закріплення церковної влади в полі прийняття політичних рішень. Сприятливим середовищем для інтенцій духовної еліти стала форма державного правління, змодельована на засадах монархічного типу. Противник цього
вектору політичних конфігурацій державного устрою Н.
Макіавеллі, здійснюючи компаративний аналіз можливих форм моделювання політичної дійсності у своїх історичних працях, надавав перевагу республіці як ефективному механізму консолідації суспільства та забезпечення
політичної стабільності [84]. Проте надалі, в світлі надмірної диференціації політичних прерогатив, зумовленої
конфліктом громадських інтересів, мислитель надавав
процесам становлення політичного устрою персоніфікованого характеру, створивши у своїй праці «Державець»
образ ідеального правителя, здатного регулювати суспільні відносини та досягти балансу у розподілі політичних цінностей завдяки зваженому і прагматичному
підходу до прийняття політичних рішень [84, с. 160–161].
Екстраполяція макіавелістської моделі харизматичного
правителя, наділеного лідерськими якостями та здатного мобілізувати широкий арсенал технологій здійснення
політичної влади задля збереження цілісності та ефективності функціонування державного устрою, на сучасні
політичні реалії може інтерпретуватись як основа для
459  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

фундаменталізації президентської форми республіканського правління. До того ж, якщо взяти до уваги контекстуальне обрамлення трактату «Державець», а саме відсутність територіальної цілісності та політичної єдності
в соціально-політичному вимірі сучасних Н. Макіавеллі
подій, і провести паралелі між політичним становищем
країн пострадянського простору, у яких деструкція політичного устрою та дисбаланс політичного консенсусу детермінували хаотичність державотворчого процесу, то
консолідацію функціональної виконавчої влади в інституті президентства за умов інтеграції в програму його діяльності принципу демократичності та орієнтації на
суспільне благо можна розцінювати як універсальну ознаку одного з алгоритмів конструювання державного
правління на перехідному етапі трансформації політичної системи.
Пізніші наукові концепції також ґрунтувалися на зіставленні республіканського та монархічного форматів
організації державної влади та виокремленні найкращих
форм і механізмів політичного конструювання. Переломним моментом у превалюванні республіканізму і становленні матриці ключових принципів республіканських
політичних конфігурацій стала хвиля соціально-політичних перетворень у процесі буржуазної революції. Суспільний імпульс, спрямований на модифікацію політичного устрою, супроводжувався теоретичним осмисленням
процесу реконструкції соціально- політичного устрою.
Реформування відбувалось у двох напрямках: комплексної ліквідації монархічного ладу з моделюванням нової
республіканської системи організації політичної влади
та своєрідного симбіозу монархічної матриці й демократичних принципів, характерних для республіканізму, в
рамках конституційної монархії. Прихильником останньої моделі був, зокрема, Дж. Локк, який визначав релевантне значення диференціації політичної влади та ієрар460
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хії політичних інститутів у сфері розподілу політичних
преференцій [85]. Згідно з цією концепцією, успішність
державного функціонування залежить від регламентації
сфери впливу органів державної влади та узгодженості їхніх прерогатив. Загалом принцип диференціації політичної влади в організації державного правління став визначальним етапом еволюції республіканізму і знайшов своє
відображення в науковому доробку представників західноєвропейської політичної думки, набувши статусу фундаментальної основи становлення демократичної політичної системи [82].
Наступним важливим принципом, представленим у
теоретичній матриці республіканської форми правління,
є забезпечення участі народу в державотворчих процесах
та прийнятті політичних рішень. Сутність цього елементу організації політичного устрою полягає в обмежені
можливостей реалізації індивідуальних інтересів політичної еліти з метою практичного втілення суспільних
ініціатив. У контексті розвитку республіканської форми
правління закріплення політичних свобод за народом
було спрямоване на деструкцію абсолютизму монархічного ладу та нівелювання деспотичного режиму. Як результат, виборність органів державної влади покликана
гарантувати артикуляцію суспільних інтенцій і детермінувати демократичну циркуляцію кадрового складу
владної еліти в рамках республіканізму [86, с. 58].
Загалом, пожвавлення диверсифікації ідейного наповнення політичного процесу разом з варіативними детермінантами соціального, економічного та політичного характеру позначились на закономірностях модифікації
структурних конфігурацій структуралізму. Інтеграція ідеологічних засад капіталізму в економічний сектор організації державної системи актуалізує питання регламентації державного контролю за фінансовою сферою суспільної
діяльності. Асиміляція ліберальної матриці в програму
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конструювання державного правління потребує визначення діапазону індивідуальної свободи в межах законодавчого регулювання соціального виміру, а мобілізація
функціонального інструментарію державними інституціями визначає рівень демократичності при здійсненні
державної влади. Результатом систематизації векторів
улаштування республіканської форми правління став
значний теоретичний доробок можливих алгоритмів
конструювання політичного простору [87, с. 28–30]. Однак
вплив різноманітних факторів структурного та процедурного характеру у процесі практичної реалізації теоретичної бази моделювання республіканського устрою зумовлює урізноманітнення формацій республіканізму та
диференціацію створених державних конструкцій за численними ознаками. На основі аналізу реальних моделей
організації державної влади в сучасному політичному
просторі і теоретичного узагальнення потенційних комбінацій формування республіканської форми правління для
класифікації поліваріантності державотворчих процесів
у межах конструктивної матриці республіканізму ми застосовували критерії:
– принцип диференціації державної влади;
– рівень централізації політичних ресурсів;
– оптимізація діяльності місцевого самоврядування;
– динаміка суспільної активності.
Диференціація органів політичної влади в межах цілісної політичної системи стала ключовою закономірністю еволюції республіканської форми правління. Розподіл законодавчих та виконавчих преференцій між
різними інститутами державної структури – парламентом і президентом – нейтралізує абсолютну неподільність політичних прерогатив і демократизує механізми
прийняття політичних рішень. Класичними моделями
державного правління в рамках владної стратифікації є
президентська, парламентська та змішана республіка.
462

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

Сутність президентської республіки полягає в законодавчій регламентації превалювання виконавчої влади,
тобто президентської інстанції. Глава держави володіє перевагою в контексті розподілу політичних цінностей та
визначення функціональної компетенції. Прикладом державного устрою такого формату є США, Росія та Білорусь.
Характерна ознака президентської моделі – домінування
глави виконавчої влади у сфері визначення курсу державної політики та можливості впливу на процедури реалізації законодавчих ініціатив у межах кореляції президентської та парламентської інстанцій. Важливий елемент
ефективності державної форми цього типу – індивідуальні особливості, лідерські якості та здатність продуктивно
мобілізувати управлінські технології особи, обраної народним голосуванням на пост президента, що позначається на дещо персоніфікованому характері державного
устрою [88, с. 82].
Закріплення переваги парламенту в межах організації політичної влади відображається в масштабах функціональних прерогатив та діапазоні законотворчої діяльності цього інституту, комплектуючи парламентську модель
державного устрою. Сутність конструктивних ознак парламентської республіки полягає в домінуванні законодавчої інстанції в горизонтальному векторі взаємодії державних органів. За умов парламентаризму обмежується
функціональний потенціал президентського інституту до
рівня формального представництва, а виконавча влада
закріплюється за урядом, кадровий склад якого визначається колективним рішенням депутатського кола [89, с.
34–36]. Парламентська форма державної влади характерна для Італії, Німеччини, Туреччини. Однією з модифікацій парламентської моделі є бікамеральна структура колегіального законодавчого органу, що складається з двох
палат, одна з яких формується на основі народного голосування, а інша – законодавчо регламентованими полі463  
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тичними процедурами. Двопалатний парламент може
функціонувати в рамках федеративного (Німеччина) та
унітарного (Італія) територіального устрою.
Ключовим пріоритетом змішаної форми державного
правління, в контексті еволюції державотворчих механізмів прийнято вважати раціоналізацію функціонального
балансу політичної системи та оптимізацію взаємодії
владних інститутів. Залежно від повноважень при формуванні уряду та інструментів контролю процесів конструювання державної політики змішану модель організації
державних органів поділяють на президентсько-парламентську і парламентсько-президентську форми. Таке
політичне середовище створює сприятливі умови для
стабілізації уряду як релевантного державного органу і
диференціації виконавчої влади. Особливість зазначеної
тенденції полягає у можливості порушити традиційні
конфігурації форм державного правління: диспропорційність у діяльності президента і парламенту, що виражається у політичних конфліктах та відсутності консенсусу
у прийнятті рішень, може інтенсифікувати зростання авторитету уряду, очолюваного прем’єр-міністром, що відкриває шлях для становлення міністеріалізму як альтернативної програми організації державної влади, яка
заснована на певній автономності функціональних потенцій урядової інстанції [90, с. 57].
Квінтесенцією кореляції владних елементів у процесі
модернізації республіканського правління є нівелювання
централізації політичного ресурсу. Зокрема, в межах президентського режиму та широкого діапазону функціональних прерогатив цього інституту можлива надмірна
концентрація політичних ресурсів у руках глави виконавчої влади, як результат у процесі трансформацій республіканізму в межах однієї конфігураційної матриці виникають гібридні політичні режими з ексклюзивною моделлю
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організації державної влади.
На прикладі аналізу особливостей політичного устрою
країн Латинської Америки Г. О’Доннелл сформував концепцію «делегативної демократії», що визначала закономірності функціонування президентської форми державного правління і мала такі особливості: 1) президент
ставить себе вище за партійну систему; 2) за наявності
парламентського і судового інститутів немає стримувального механізму практичної підзвітності президента за результати власної діяльності; 3) президент і його прибічники є панівним класом політичного середовища; 4)
президент відокремлює себе від взаємодії з іншими органами державної влади і стає єдиною особою, відповідальною за прийняття політичних рішень [42, с. 130].
Сутність теорії «делегативної демократії» полягає в нівелюванні механізмів децентралізації політичної влади і
трансформації президентської форми державного правління, заснованої на перманентному функціонуванні
принципу «стримування для противаг», у модель організації державної влади з гіперболізацією функціональної
компетенції президентської інстанції. Еволюцію консолідації політичного устрою можна класифікувати на основі
рівня концентрації політичних преференцій у руках глави виконавчої влади. Прикладом диференціації управлінських прерогатив президента може бути функціональний
потенціал цієї інстанції у білоруській та американській
політичних системах. У Республіці Білорусь спостерігається тотальне домінування президентського інституту у
сфері формування соціально-політичного простору і набуття політичним устроєм персоніфікованого характеру
[91, с. 24–25]; у США президент вимушений корегувати
власні політичні ініціативи задля досягнення компромісу
з Конгресом, що разом з обмеженням терміну президентських повноважень забезпечує циркуляцію представників політичної еліти в цьому інституті в результаті здійс465  
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нення демократичних виборів [92, с. 149–150]. Отже, на
основі теоретичної матриці президентської форми правління у практичному еволюціонуванні виникають гетерогенні політичні моделі з диспропорційним діапазоном
демократичних і авторитарних тенденцій.
Іншим каталізатором модернізації республіканізму,
здатним модифікувати принцип організації політичної
влади та ієрархізації функціональних преференцій органів державного управління, є місцеве самоврядування.
Типологічні особливості консолідації політичної влади на
місцевому рівні полягають у конструюванні механізмів
взаємодії органів місцевої влади та державних інститутів
національного значення. У межах модернізації алгоритмів
програмування цього зв’язку в контексті поліваріантності
функціонування державної системи виникають варіативні моделі республіканського правління, що диверсифікуються на основі динаміки автономного функціонування
муніципалітету. Зокрема, в теоретичній базі місцевого самоврядування прийнято виокремлювати континентальну
модель організації вертикалі політичної влади, що була
вперше практично втілена у Франції і набула поширення
у глобальних масштабах. Сутність французького механізму кореляції полягає в прямому державному управлінні в
усіх адміністративно- територіальних одиницях, що створює своєрідну ієрархічну конструкцію транзиту національних директив. Проте в процесі глобальної циркуляції
архетипів конструювання політичного устрою жорстка
структуралізація владної вертикалі зазнала впливу більш
гнучкої «англосаксонської» моделі, що наділяє муніципалітети значними функціональними повноваженнями і
можливостями артикуляції власних ініціатив у національному вимірі. Прикладами такої формації є США та Німеччина, де нижні палати бікамерального парламенту –
Сенат і Бундесрат відповідно – формуються на основі
пропорційного представництва адміністративних оди466
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ниць.
Одним із критеріїв визначення функціональної компетенції місцевої влади також є федеративний чи унітарний територіальний устрій країни. Як результат у межах
організації державної влади можуть виникнути варіативні моделі політичного устрою: від унітарної президентської республіки з жорсткою централізацією політичних
ресурсів та регламентацією діяльності місцевого самоврядування до федеративної парламентської республіки, заснованої на плюралізмі політичних ініціатив і наданні
муніципалітетам високого рівня функціональної автономності та можливості презентації власних інтересів на
законодавчому рівні через представництво у парламенті.
Незважаючи на структурні особливості політичної
диференціації, важливим критерієм стратифікації поліваріантності матриці республіканізму є соціальний аспект. Наявність громадянського суспільства забезпечує
компетентність у реалізації виборчої функції демократичної політичної системи та ідентифікує високу динаміку впливу суспільних ініціатив на прийняття політичних рішень. Активістський тип політичної культури
соціуму та інтеграція в закономірності політичних реалій на рівні політичної свідомості визначає межі консолідації демократичного режиму за республіканської форми правління. Низький показник участі суспільства в
державотворчих процесах та відсутність практичного
функціонування реальних механізмів впливу громади
на діяльність владної еліти і визначення курсу державної політики детермінують авторитарні модифікації державного правління та відхилення реальної моделі політичного устрою від теоретичних засад демократичності
політичних конфігурацій республіканізму. Отже, форма
політичного правління та ефективність мобілізації демократичних інструментів здійснення державної влади пе467  
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ребуває в прямій залежності від рівня політичних свобод, активізації суспільної діяльності та компетенції
політичної ідентифікації спільноти.
Хоча сутність республіканської модернізації політичного устрою в контексті історичних детермінант полягала
в деструкції монархічного абсолютизму в сфері розподілу
політичних цінностей, еволюція політичного процесу
створила передумови для контамінації опозиційних за
своїм ідейним наповненням конфігурацій. Обмеження
монополії монарха на політичні преференції конституцією привело до формування колегіального органу законодавчої влади – парламенту, що диференціювало політичні
прерогативи в межах конституційної монархії. Варіативність управлінських модифікацій і органів державної влади, зумовлена збереженням інституту монарха, нівелюється асиміляцією республіканських принципів у
монархічній формі політичної системи, що приводить до
ідентичності політичного виміру «демократизованої» монархії і традиційної республіки. Своєрідний симбіоз програм політичного конструювання, втілений у «монархічному республіканізмі», продовжує існувати у сучасному
політичному просторі, зокрема у таких державах як Велика Британія, Данія, Нідерланди, Швеція, Іспанія.
Отже, аналіз реалізації теоретичних засад республіканізму на практиці підтверджує модифікаційне різноманіття республіканської форми правління. Варіативні чинники, виражені у системі диференціації органів державного
управління, рівні децентралізації політичної влади, механізмах здійснення управлінських прерогатив, організуванні функціонального поля місцевого самоврядування та у
діапазоні можливостей участі суспільства в державотворчих процесах, детермінують диверсифікацію векторів консолідації республіканських політичних конфігурацій. Результатом такого плюралізму політичного конструювання
є поліваріатність моделей організації політичної влади в
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межах матриці республіканізму. Трансформація політичного середовища, заснована на ідеологічній спрямованості,
національних особливостях, соціальних інтенціях, познається на модернізації республіканської форми організації
політичної влади. Як наслідок практичне моделювання
державного устрою супроводжується реформуванням республіканської парадигми.
2.4. Некласичні моделі форми правління
Питання про розмежування двох базових різновидів
форми правління, на перший погляд, давно й безумовно
вирішене: влада глави держави, що передається у спадок,
– це монархія, а влада виборна (де-юре) – республіка. Однак
політико-правові реалії минулого і сучасності свідчать: існує значна кількість прикладів гібридних або неоднозначних форм правління. Так, найчастіше спостерігається
суперечність у визначенні форми правління в тій чи іншій
державі з огляду на позиції формально юридичні і фактично політичні. Крім того, досить часто спостерігався й спостерігається феномен плавного «перетікання» однієї форми
правління в іншу (у деяких випадках у повну протилежність) за відсутності юридичного оформлення на конституційному рівні таких змін. Тому, на наше переконання,
системний аналіз розмежування де-юре й де-факто всіх існуючих нині форм правління не втрачає актуальності ні на
суто теоретичному, ні на прикладному рівнях дослідження.
Найважливішими проблемами у з’ясуванні функціонування некласичних моделей форми правління є такі: 1)
розгляд деяких методологічних основ визначення форми
правління; 2) аналіз базових векторів трансформації та
модифікації інституту глави держави в умовах абсолютної, дуалістичної й конституційної (парламентської) мо469  
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нархії на прикладі країн Європи й Азії; 3) визначення
сильних сторін монархічної форми правління в сучасних
умовах; 4) з’ясування особливостей двох протилежних
тенденцій у розвитку інституту глави держави за республіканської форми правління – його «розмивання» у парламентських системах і авторитаризації в патримоніальних та неопатримоніальних системах.
Поліфункціональний теоретико-прикладний характер
дослідження цієї проблематики зумовлює вибір широкої
джерельної бази – інформаційних повідомлень, монографічних досліджень, дисертаційних напрацювань тощо.
Особливо ґрунтовні роботи українських учених А. Фісуна
«Демократія, неопатримоніалізм і глобальні трансформації» і С. Шуляка «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі», присвячені аналізу
актуальних питань причин зростання автократичних
форм правління у сучасному світі, а також книга російського дослідника Л. Селезньова «Політичні системи сучасності: порівняльний аналіз», що пропонує системний розгляд
політичних і формально юридичних особливостей різних
форм правління на прикладі конкретних країн.
Системний підхід до розгляду й аналізу проблематики
формально юридичного й фактично політичного розмежування форм державного правління передбачає пошук
відповідей на низку питань, головними з яких, на нашу
думку, можна вважати такі: якими є основні причини невідповідності визначення форми правління де-юре й
де-факто в кожній конкретній країні і які з них є спільними для низки подібних країн? Якими є основні вектори
трансформації форм правління? У чому полягає термінологічна й фактична специфіка визначення тієї чи іншої
форми правління? Які зміни (юридичні, політологічні, соціокультурні) відбулися в останні десятиліття у визначенні й аналізі форм правління та з чим вони були пов’язані?
Вказані питання не вичерпують усієї широти дослі470
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джуваної в цій роботі проблематики. Однак вони можуть
стати поштовхом до подальших досліджень трансформації форм правління в сучасному світі.
Правовий і фактичний статус глави держави є однією
із ключових ознак при визначенні форми правління. Саме
від цього залежать базові інституційні й функціональні
складники системи державної влади й управління, характер політичного режиму у певній країні. Український учений В. Шатило, зазначаючи «сильні» сторони інституту
президентства (які, на наш погляд, можна цілком коректно екстраполювати й стосовно інституту глави держави
загалом), перераховує такі важливі для політичної системи напрями його функціонування: 1) цілісність здійснення влади; 2) здатність об’єднувати як по горизонталі, так і
по вертикалі різнорідні елементи держави; 3) оперативність у збиранні та опрацюванні інформації, необхідної
для прийняття державних рішень; 4) персоніфікація відповідальності за ефективність і наслідки ухвалених рішень [93, с. 18].
Отже, ключовим фактором при визначенні форми
правління є інститут глави держави. Тому в межах цього
дослідження увага буде зосереджена на специфіці (насамперед юридичного, політичного й соціокультурного характеру) функціонування інституту глави держави. Фактично саме реальне співвідношення прав і обов’язків
глави держави – монарха або президента в абсолютній
більшості випадків – визначає форму правління. На нашу
думку, пріоритетними при визначенні форми правління у
конкретній країні є не конституційно-юридичні ознаки,
які вказують лише на формально ви-значені напрями й
межі перебігу політичних процесів у державі, а політичні
та соціокультурні (складний комплекс традицій, політичної історії, політико-правових прецедентів, політичної
культури й багатьох інших елементів) характеристики.
Інститут монарха пройшов тривалий процес політич471  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

ної і юридичної еволюції, результатом якого стали новітні
його модифікації й моделі. Як правило, монарх проголошується главою держави офіційно – такий його статус
може бути закріплений на конституційному рівні й/або
внаслідок політико-правових прецедентів (традицій). Винятком є Японія, де імператор за Конституцією – символ
держави і єдності народу. А, наприклад, в Іспанії король –
глава держави, символ єдності народу й гарант наступності держави [94, с. 68]. У такий спосіб означується особливий політико-правовий статус монарха – не просто як
глави держави, а як прямого носія національної історії й
традицій, персоніфікованого уособлення своєї нації. У наведених прикладах ідеться про обмежені (конституційні)
монархії, які по суті (не з юридичної, а з політичної точки
зору) є нині гібридними формами правління. У чому ж
проявляється подібна «гібридність» сучасних монархій?
По-перше, у тому, що в сучасних умовах у більшості
випадків, за винятком абсолютних і частини дуалістичних монархій, глава держави володіє не стільки реальною політичною і державною владою, скільки впливом і
авторитетом. Це, у свою чергу, породжує таку ситуацію. З
одного боку, влада глави держави (монарха) стає усе
більш номінальною, а його державні права й обов’язки –
церемоніальними, навіть представницькі функції в такому випадку можуть бути суттєво обмежені. З іншого
боку, незважаючи на всю формальність свого політико-правового статусу, глава держави в умовах функціонування обмеженої монархії несе більший тягар відповідальності – не тільки за себе особисто, а й за свою родину,
у т. ч. й за своїх попередників. І якщо монарх справляється
із цим завданням гідно, в очах суспільної думки зростає
не тільки його особистий авторитет, а й авторитет самого
інституту монархії, він стає більш життєздатним, легітимізується в умовах зрілої демократії. Отже, вважаючи сучасну обмежену монархію особливою «гібридною» фор472
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мою правління, більшість дослідників звертає увагу на її
нерозривний зв’язок з демократичними принципами,
нормами, інститутами, цінностями – усім тим, без чого немислима сучасна зріла демократія. Тому й до монархів за
таких умов висуваються вимоги, схожі на ті, яким повинні відповідати політики, що обираються. Інакше кажучи,
сучасний глава держави за монархічної форми правління
має бути не менш легітимним, ніж інші актори політичної арени.
По-друге, про «гібридність» сучасних монархій свідчить і перегляд у деяких з них принципів базової процедури – престолонаслідування. Це стосується не тільки
обмежених, а й класичних – абсолютних і дуалістичних
– монархій, де на зміну персональному пре- стонаслідуванню приходять клановий і/або виборний принцип, наприклад, у деяких ісламських державах, де традиції бедуїнів-кочівників сильніші, ніж норми звичаєвого права. У
Саудівській Аравії й Катарі, наприклад, спадкоємця престолу обирають шейхи (вожді, старійшини племен) із
числа можливих претендентів [29, с. 91–92].
Крім того, останнім часом спостерігається поширення
прецеденту дострокового (прижиттєвого) і добровільного
припинення повноважень главою держави на користь
свого престолонаслідника. Так, у грудні 2006 року король
Бутану Джигме Сингай Вангчук достроково передав управління країною в руки свого сина принца Джигме Кесара
Намгейля Вангчука більш ніж за рік до призначеного раніше строку. 30 квітня 2013 року королева Нідерландів Беатрикс зреклася престолу на користь принца-наступника
Віллема-Александера. Це вже другий випадок в історії
країни – 30 квітня 1980 року королева Юліана зреклася
престолу на користь своєї дочки й престолонаслідниці Беатрикс. Відомо, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ
оголосила про початок процесу передачі своїх повноважень. Названі приклади, на наш погляд, свідчать про по473  
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ступовий відхід від догматичного трактування одного з
базисних принципів монархізму, який виражається у відомій фразі «Король помер. Нехай живе король!». Подібні
прецеденти можуть стати поштовхом для глибших змін
інституту монархії і його поступової трансформації у бік
перехідних форм правління.
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що монархічна
форма правління має свої відносні переваги й недоліки.
Наприклад, український дослідник А. Ярош, обстоюючи
переваги монархічної форми правління загалом й абсолютизму зокрема, наголошує, що саме абсолютизм може
забезпечити поштовх для розвитку держави (особливо це
стосується держав зі значними територіями) у перехідний
період – після більших воєн і потрясінь. Вчений також переконаний у тому, що ця форма правління є найкращою
для найменших країн у всі часи [95, с. 8]. Викладені аргументи є досить спірними, особливо враховуючи той факт,
що монархічний абсолютизм як форма правління практично завжди балансує на межі деспотизму, будучи різновидом необмеженого авторитаризму, який в остаточному
підсумку майже завжди призводить до краху державності
або до її радикальної (часто революційним шляхом) трансформації. Тому навіть традиційні абсолютні монархії
(наприклад, у країнах Перської затоки) в останні роки
майже непомітно й дуже обережно, але все-таки роблять
деякі кроки до часткової демократизації.
Монархічна форма правління, яка передбачає обмеження влади глави держави, безсумнівно, має значно
більше переваг. Насамперед це те, що названа форма
правління сприяє досягненню й збереженню високого
рівня політичної стабільності в країні за дотримання демократичних процедур і норм ротації всіх базових державних інститутів, за винятком інституту глави держави.
Так, багато в чому збереженню відносної політичної та
соціальної стабільності в Бельгії в період найтривалішої
474
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за всю історію країни урядової кризи (19,5 місяців протягом 2010–2011 рр.) сприяв, нехай і опосередковано, інститут монархії, оскільки саме глава держави – король Альберт ІІ став об’єднувальним началом у процесі пошуку й
налагодження політичного діалогу між представниками
фламандської та валонської громад. Подібну роль – національного об’єднання на основі примирення – відіграв і король Іспанії Хуан Карлос І, що вступив на престол наприкінці 1975 р., після чого розпочалася руйнація підвалин
фашистського режиму й демократизація країни.
Другий аргумент: як свідчить досвід абсолютної більшості країн із цією формою правління, обмежена монархія в сучасному світі забезпечує максимально високий рівень легітимності й авторитету глави держави, який
досягається як завдяки сприйняттю громадянами (або
точніше – підданими корони) цього інституту як належного, що й символізує собою саму національну історію,
так і внаслідок тих обмежень формального й неформального характеру, які накладають на монарха. Підґрунтям
для обох підстав є принцип безперервності державної
влади, який зобов’язує монарха відповідати тим самим
вимогам, що висувалися до його пращурів сотні років
тому, підтримуючи реноме інституту монархії, репутацію
династії, а значить – і національну державність загалом.
При цьому в умовах обмеженої монархії принцип безперервності державної влади органічно доповнюється всіма
процедурами, інституціональними й функціональними
вимогами, без яких немислима сучасна демократія, що, у
свою чергу, сприяє ще більшій відкритості й здатності до
змін інституту глави держави як одного з ключових у національній політичній системі країни.
Розглядаючи республіканську форму правління і її «гібридні» модифікації, слід зазначити, що принцип виборності, який споконвічно визначався як базовий для неї,
поступово набуває нових форм і варіантів. Наприклад,
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коли йдеться про парламентську республіку, то президент
як глава держави не є де-факто прямим представником
народу, оскільки обирається не всіма громадянами, а парламентаріями. Отже, мандат глави держави в парламентській республіці є досить обмеженим – він опосередкований двічі: спочатку виборці віддають частину своїх
повноважень членам парламенту, і лише потім ті делегують їх президентові. Тобто, республіка в її буквальному
розумінні «спільної справи» трансформується шляхом появи своєрідних політичних «посередників», які можуть
спотворювати або інтерпретувати по-своєму, що називають «спільна справа». Тому не дивно, що за таких умов
інститут президентства набуває лише символічного характеру, подібного до політико-правового статусу глави
держави в обмеженій монархії. Найчастіше така трансформація закріплюється винятково на рівні політичних
прецедентів і традицій без належного конституційного
оформлення. Наприклад, в Італії й Австрії інститут президентства на конституційно закріпленому рівні є важливим і політично вагомим, втім на практиці в цих країнах
він втратив своє політичне значення внаслідок реалізації
феномену «партійної держави»: ключові державно-управлінські рішення й формування центральних органів державної влади здійснюють або шляхом прийняття коаліційного пакту (Іта-лія), або шляхом прийняття відповідних
(а фактично обов’язкових для виконання) рекомендацій
правлячої партії (Австрія) [96, с. 8].
У парламентських республіках роль глави держави
зведена найчастіше до суто декоративних функцій,
де-факто політично нівельована, а в президентських республіках поширена протилежна ситуація, коли інститут
глави держави стає самодостатнім, таким, якому не потрібні інші інститути центральної державної влади. Як
наголошують американські дослідники Г. Бейлі і Дж. Шафритц: «...роль президента в президентській республіці на476
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стільки велика, що деякі державознавці навіть називають
його «головною рушійною силою механізму держави»
[97]. Саме президентська форма правління вирізняється
надзвичайно високим ступенем персоніфікованості, що
зближує цей різновид республіканізму з монархізмом, де
історично склалася традиція ототожнення країни з монархічною особою.
За американської моделі президентури, яка передбачає обов’язковість періодичної змінюваності глави держави, паралелі з монархічною формою правління виглядають досить умовними. Коли ж ідеться про президентури
частини країн Латинської Америки, Азії й Африки, названі паралелі й аналогії мають набагато більше підстав,
тому подібні форми правління визначаються в юридичній і політологічній літературі як «суперпрезиденціалізм»
або «суперпрезидентські режими». Класичним прикладом суперпрезиденціалізму як особливої (і, безумовно, «гібридної») форми правління є кілька держав Латинської
Америки. Так, більшість президентських республік цього
регіону в ХХ ст. й частина з них (скажімо, Венесуела, Болівія, Еквадор) у ХХІ ст. є сучасними й постсучасними модифікаціями традиційних для минулого бонапартистських
або цезарист-ських режимів, що вказує на виражені автократичні характеристики названих різновидів президентсько-республіканської форми правління.
«Гібридність» суперпрезидентських республік країн
Латинської Америки опирається багато в чому на феномен патримоніалізму. За визначенням українського вченого А. Фісуна, це «присвоєння сфери управління офіційними носіями політичної й державної влади, а також
невичленованість публічно-політичної й приватної сфер
суспільного життя, заснованої на домінуванні колективістського типу масової суспільної свідомості» [98, с. 154].
Внаслідок такого специфічного «присвоєння» главою держави всієї сфери управління у нього формується розумін477  
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ня «своєї» країни й громадян як власного приватного володіння, що призводить до фактичної приватизації
президентом в умовах патримоніалізму різних суспільно
значущих функцій і державних інститутів, тобто фактичне перетворення формально юридично республіки на сучасну модифікацію абсолютної монархії у формі особистої
(персоніфікованої) диктатури. Як писав британський дослідник Р. Бендикс, «в умовах патримоніалізму правитель
розглядає всю сферу політичного управління як власну
особисту справу, у такий же спосіб він використовує своє
володіння політичною владою як корисне доповнення до
своєї приватної власності» [98, с. 154]. Не дивно, що суперпрезидентські республіки в ХХ ст. й нині часто є реінкарнацією середньовічних абсолютних монархій, де глава
держави мав абсолютний суверенітет і був найбільшим
власником у країні.
В останні десятиліття патримоніалізм у країнах Латинської Америки, Азії й Африки трансформувався в неопатримоніалізм – форму правління й політичний режим,
який передбачає персональне правління в умовах функціонування сучасних політичних інститутів, з одного боку, і
збереження розгалуженої мережі персональних зв’язків
традиційного типу (конфесіональних, племінних, патронажних), з іншого. Такі персональні зв’язки традиційного
типу не просто інтегруються в сучасну політичну систему,
а й стають визначальними у виборі базових способів і
принципів її функціонування [17, с. 3]. Неопатримоніальні режими зумовлюють деформацію інституту глави держави в президентській системі правління, яка перетворюється на систему (як правило, довічну, а не періодично
змінювану, як має бути в республіках) персональної влади
однієї людини. У такий спосіб порушується основний
принцип функціонування республіканської форми правління – виборність центральних органів влади держави.
Незмінюваність десятиліттями глави держави формує фе478
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номен розуміння президента як «батька нації», для якого
його країна – не тільки особиста вотчина, а й більше – «нація-родина».
Квінтесенцією сучасного політичного процесу є універсалізація демократичних засад моделювання державного правління та адаптації архетипів ліберальної модернізації соціально-політичного простору. Ключовий
атрибут прогресивних держав такої формації – консенсус
суспільних ініціатив та елітарних інтенцій в напрямі розвитку демократичних принципів організації політичного
устрою владних інституцій. Міжнародна кон’юнктура детермінує поширення демократичних цінностей у сфері
державного будівництва і спрямована на нівелювання потенційного становлення авторитарних форм правління,
опозиційних тенденцій превалювання демократичних
канонів. Хоча цей процес давно посідає важливу позицію
в часово-просторовому континуумі, актуальним залишається питання конструювання універсальної програми
реалізації демократичної концепції у сфері функціонування соціально-політичного середовища, здатної інтегрувати численні механізми, принципи та особливості демократичної парадигми, сформовані в межах еволюції
розуміння сутності вказаного концепту суспільством та
відображені у працях класиків світової політичної думки.
У цьому аспекті поліархія виступає своєрідним індикатором повноти та якості консолідації демократичних алгоритмів під час проекції форми державного правління та
політичного режиму.
Питання досягнення ідеальних пропорцій сфери впливу державної влади та діапазону поширення індивідуальних свобод в межах демократичної парадигми стало об’єктом дослідження представників різноманітних наукових
традицій, шкіл та епох, серед яких варто виокремити доробок Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, Т. Джефферсона, А. де
Токвіля, Дж.-С. Мілля, Дж. Сарторі, Д. Гелда, Ф. Гаєка, С. Вер479  
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би. В Україні цю проблему вивчали О. Проценко,
В. Шаповал, О. Ярмиш, Р. Павленко. У цьому дослідженні особлива увага приділена працям Р. Даля, які стали теоретичною основою поняття «поліархія».
Головна мета осмислення поліархії полягає у визначенні закономірностей конструювання форми державного правління на основі систематизації фундаментальних
принципів демократичного політичного режиму з урахуванням можливостей їх практичного втілення в контексті моделювання ідеальної соціально-політичної системи.
Для досягнення поставленої мети варто здійснити проекцію форми правління, яка б відповідала критеріям поліархії Р. Даля, і проаналізувати можливість реалізації конструкції цього типу в українських соціально-політичних
реаліях.
Розподіл політичних преференцій та визначення політичних статусів у межах організації державного правління завжди залишається точкою конфронтації соціальних
інтересів. Амбівалентний характер низки демократичних
принципів спричинює неоднозначність інтерпретації
проблемних позицій демократичного превалювання над
альтернативними політичними технологічними матрицями державного конструювання в контексті досягнення
ідеальної форми моделювання політичної системи. Зокрема відкрите питання визначення ролі еліт у конфігураціях демократичного режиму, досягнення балансу в
плюралізмі соціальних інтенцій та нівелювання «тиранії» більшості при формуванні вектора державної політики. Наприклад, А. де Токвіль закріплює за лідерами демократичного суспільства таку функціональну програму:
«Розвивати демократію – оживляти переконання, зберігати традиції, регулювати імпульси, замінювати крок за
кроком відсутність суспільного досвіду знанням справ і
сліпі інстинкти розумінням істинних інтересів; адаптувати правління до часу і місця; видозмінювати його у відпо480
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відності з обставинами та індивідуальними інтенціями»
[46, с. 7]. Сентенцією висловлювання є «просвітницький»
характер діяльності політичних еліт у рамках демократичного устрою з метою вдосконалення механізмів участі
соціуму в державотворчих процесах та підвищення рівня
політичної компетенції та свідомості. Однак Й. Шумпетер
виразив сумніви стосовно ключового аргументу демократичного ідеалу – «влади народу»: «Демократія не означає і
не може означати реальне правління суспільства в контексті очевидного значення термінів “суспільство” і
“управління”. Демократія означає тільки те, що народ має
можливість прийняти чи відхилити людей, які управляють ними... Один з аспектів даного твердження може бути
виражений ототожненням демократії з владою політиків» [47, с. 143]. Інший дослідник демократичного улаштування політичного простору Дж. Сарторі відзначає рівновагу артикуляції ініціатив соціальних прошарків: «Попри
те, що гасло демократії – врядування більшості, саме повага до прав меншості та захист цих прав підтримують динаміку й механіку демократії. Словом, права меншості –
неодмінна умова самого демократичного процесу. Якщо
ми віддані цьому процесу, тоді ми повинні бути прихильні до врядування більшості, стриманого та обмеженого
правами меншості» [50, с. 38]. Можна дійти висновку, що
ефективність механізмів демократичного регулювання
соціально-політичних відносин заснована на врахуванні
інтересів меншості та встановленні меж домінування
більшості. Порушення цієї тенденції ускладнює консолідацію демократичного політичного режиму та сприяє девіації від ідеалів демократичної форми правління.
Отже, гетерогенність теоретичних засад та практичного досвіду організації соціально-політичної системи, заснованої на ідейній матриці демократичних алгоритмів
державного конструювання, актуалізує питання можливостей досягнення ідеальної структури правління в ме481  
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жах демократичної ідеологічної площини. Відповідь на
нього потребує встановлення чітких індикаторів ефективності функціонування державної системи, балансування
політичних прерогатив та відповідності демократичним
канонам. Аналізуючи потенційні бар’єри імплементації
демократичних параметрів у програму державного будівництва, Р. Даль виокремлює ключовий інструмент диференціації ефективності демократичного устрою – збереження індивідуальних прав особистості з метою
нівелювання небезпеки встановлення тиранії [99, с. 273].
Цей аспект ліг в основу концепції автора стосовно продуктивності мобілізації демократичних засад моделювання політичного середовища. Фундаментальним концептом учення науковця є «поліархія», теоретичні основи
якої були представлені у праці «Поліархія: участь та опозиція» [100]. В уявленнях Р. Даля поняття «поліархія» – це
своєрідний каталізатор формування ідеальної демократичної моделі, заснованої на системі ключових інститутів
ліберальної ідеології, що розрізняє утворені в межах ліберальної доктрини політичні режими за рівнем демократичної консолідації [101, с. 121–122]. Дослідник обґрунтував власну теорію представницької демократії, що
спирається на врахування ідейного плюралізму соціальних інтенцій та існування механізмів рівномірного впливу груп інтересів на управлінські рішення [51, с. 63–90].
У нашому дослідженні категорія «поліархія» використовується як теоретична матриця, що включає набір
фундаментальних технологій практичного політичного
конструювання та соціального регулювання на шляху
формування ідеального державного правління. Така інтерпретація дає змогу узагальнити сутність та практичну
цінність ключових принципів поліархії, створити універсальні схеми демократичної консолідації і визначити
ефективність функціонування політичної системи ліберального типу. Крім того, аналіз структурних конфігура482
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цій поліархії дає змогу спрогнозувати можливі тенденції
організації форми державного правління та відобразити
критерії функціонування державного апарату.
Р. Даль, моделюючи власний формат ідеального демократичного режиму, виокремлює такі елементи:
– ефективна участь: до того, як політичне рішення
прийнято правлінням, усі члени суспільства мають володіти рівними та ефективними можливостями презентації
власної позиції;
– рівність у голосуванні: коли настає момент прийняття рішення, кожен представник суспільства повинен бути
забезпечений рівнозначним та дієвим правом голосу і всі
голоси мають бути враховані;
– досягнення розуміння через інформування: протягом визначеного проміжку часу кожен громадянин має
отримати однакові та реальні можливості ознайомлення
з ключовими векторами державної політики та їх вірогідними результатами;
– вирішальний контроль над програмою політичних
рішень: виключно народ володіє правом визначення питань програми порядку денного. У межах цього пункту демократичний процес потребує перманентного функціонування трьох попередніх ознак. Вектор державної
політики мусить бути відкритим для корегування суспільними ініціативами;
– інклюзивність: наділення кожного представника соціуму політичним правом участі у державотворчих процесах, передбачених попередніми критеріями;
– гарантія фундаментальних прав: необхідною умовою ідеальної демократії є захист вищевказаних індивідуальних прав та свобод особистості законодавством [101, с.
8–10].
Крім того, важливими структурними складовими
практичного втілення поліархії є варіативні соціально-економічні показники: високий рівень економічного бла483  
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гополуччя, урбанізація, індустріалізація, диференціація
професійної діяльності та зростання валового національного продукту [102, с. 19]. Отже, поліархія – це демократична модель політичних конфігурацій, заснована на рівноправній конкуренції індивідуальних інтересів у межах
плюралізму ідеологічного контенту суспільних ініціатив
та консолідації позитивних економічних детермінант.
Проте цей продукт лібералізації та активізації динаміки
суспільної діяльності не виключає необхідності існування
функціонального державного апарату, здатного інтенсифікувати раціоналізацію рівнозначної конфронтації соціальних інтенцій шляхом балансування суспільних відносин через консенсус у прийнятті політичних рішень.
Квінтесенція діяльності управлінської структури «поліархічної» формації полягає в забезпеченні повноцінної артикуляції очікувань соціуму та їх врахуванні при визначенні курсу державної політики. У зв’язку з цим постає
питання: який тип державного правління ідеально відповідає системним ознакам поліархії?
Превалювання суспільних інтересів у розподілі пріоритетів політичного середовища вимагає існування дієвої, плюралістичної партійної системи, що є релевантною
характеристикою представницької демократії [103, с. 36].
Кожне політичне об’єднання спрямовує вектор власної діяльності на вираження та агрегування суспільних інтересів відповідно до напряму політичної ідентифікації. Політичний інститут, здатний забезпечити візуалізацію
соціальних інтенцій на державному рівні та продукувати
плюралізм ідейного наповнення управлінської політики,
– парламент. Закріплення за виборчим правом статусу
єдиного механізму формування кадрового складу парламентської інстанції забезпечує реалізацію у політич-ному
процесі ключових атрибутів поліархії – волевиявлення
громадян та вирішального впливу на державотворчі процедури. Отже, парламент – незамінний елемент ідеально484
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го демократичного режиму. Крім того, варто врахувати
концепцію «делегативної демократії» Г. О’Доннелла, яка
заснована на деструктивному прояві демократичних модифікацій, зумовлених узурпацією законотворчих прерогатив парламенту, надмірною централізацією політичної
влади і тотальним превалюванням президентського інституту над політичним партіями, що є повним антиподом представницької демократії [42, с. 130]. Отже, при розмежуванні владних преференцій президентської і
парламентської інстанцій при формуванні державного
правління, поліархія вимагає домінування саме колегіального представницького органу. Ідеальною формою організаційних конфігурацій політичної системи в контексті реалізації критеріїв поліархії Р. Даля можна вважати
парламентську форму правління.
Доцільність змішаного формату інституалізації політичного простору з перевагою парламенту у концентрації
політичних прерогатив (т. зв. парламентсько-президентського типу) залежить від диференціації політичних
функцій між владними інстанціями та ефективної реалізації механізму «стримування і противаг», направленого
на нівелювання можливостей зосередження влади в руках президента з подальшою трансформацією у президентсько-парламентську або виключно президентську
форму та ліквідацією персоніфікованого характеру державної політики. За умов стратифікації функціональних
прерогатив гілок правління та обмеження експропріації
рівномірно розподіленої політичної влади встановлюється баланс кореляції президентського та парламентського
інститутів і не порушуються фундаментальні принципи
артикуляції ідейного різноманіття суспільних інтересів.
Важливим аспектом функціонування державного апарату цього типу є взаємозв’язок між політичними елітами
та суспільством. Ключова ознака поліархії полягає в орієнтації еліти на плюралізм ініціатив і потреб соціуму та
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виправдання очікування груп інтересів [51, с. 72]. Як результат, можливість отримання владних привілеїв конкуруючих політичних сил залежить виключно від мобілізації політичного ресурсу, що відображається у створеному
алгоритмі діяльності державної структури в межах поліархії: визначення політичного курсу залежно від суспільних очікувань та підзвітність народу за результати політичних рішень з метою раціонально-легальної легітимації
та здобуття подальшої електоральної підтримки.
Якщо виборчі процедури, референдуми та можливість
вступу до політичних організацій створюють в ідеалі передумови для участі громадян в державотворчих процесах та визначення векторів державної політики і прийняття окремих політичних рішень, постає питання про
існування механізмів здійснення суспільного контролю
за функціонуванням політичних еліт. Адже існує небезпека цілковитої трансформації «підзвітної демократичної
моделі поліархії» в «централізм політичного домінування
делегативної демократії» чи «автономну від суспільних
інтересів демократичну конкуренцію еліт», що на практиці стане відхиленням орієнтації державного управління
від плюралізму соціальних потреб в бік тотальної концентрації політичної влади чи гонитви політичних еліт за
утриманням владного ресурсу без ідентифікації власних
інтересів з ініціативами суспільства. На думку Р. Даля, вирішення цієї проблеми можливе за допомогою симбіозу
конструктивної опозиції та динамічного соціуму з високим рівнем демократичної культури [99, с. 320].
Інтеграція вказаного чинника в моделювання сприятливої для поліархії форми державного правління з належним рівнем організації механізмів функціонування
владної системи детермінує необхідність створення
ефективного інституту місцевого самоврядування та розвитку громадянського суспільства з високим рівнем політичної активності, плюралізмом ідейної спрямованості
486
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й конкурентної терпимості, вираженої у конструктивному ставленні до альтернативних інтересів представників
громади. Активізація динаміки росту суспільної участі у
політичному процесі заснована на принципах компетентності, толерантності та плюралізму, дає змогу обмежити процедурний характер діяльності еліт, що відображається у суб’єктивному виборі орієнтації на електоральні
потреби чи на виключно індивідуальні інтереси, і створити передумови для громадського контролю за програмою
управлінських рішень та результатами їх виконання. Наявність нонконформістських політичних сил у парламенті здатна забезпечити мінімізацію превалювання більшості, абстрагувати архетипи владного функціонування від
«тиранії над меншістю» та мотивувати представників діючої влади до комплексного врахування плюралізму суспільної думки при вирішення питань національного характеру.
Продуктивна діяльність органів місцевого самоврядування в ієрархії функціональних інстанцій державного
апарату зумовлює територіальну сегментацію політичних ініціатив залежно від суспільних потреб та інтенсифікує реалізацію громадянських інтересів. Диференціація
державних рівнів прийняття політичних рішень посилює
плюралізм політичної ідентифікації соціуму та забезпечує рівноправність конкуренції суспільних інтересів.
Зазначена вище гарантія індивідуальних прав і свобод та паритет політичної участі у державотворчих процесах потребує дієвої законодавчої регламентації. Як результат, важливим елементом конфігурацій державного
правління в межах поліархії є незалежна судова гілка влади, здатна регулювати принципи політичних відносин,
нівелювати дисонанс конкуренції суспільних інтересів та
обмежувати потенційну концентрацію політичної влади
в руках певних політичних акторів. Юрисдикція судової
системи зобов’язана поширюватись на вирішення варіа487  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

тивних проявів інтенціональних конфронтацій та декларувати рівноправність політичних можливостей суспільних груп.
Концепція поліархії передбачає наявність універсальних демократичних канонів, реалізація яких створює передумови для моделювання ідеального політичного режиму з ефективним державним правлінням.
Проте, ідеалістична мета цієї теорії не уникає критичних інтерпретацій поліархії як деструктивного шаблону продуктивного державного устрою. Зокрема В.
Робінсон розцінює поліархію як синтетичну конструкцію маніпулятивного характеру в контексті імперіалістичного домінування транснаціональних політико-економічних еліт шляхом глобального продукування
демократичних цінностей: «Поліархія чи «демократія
низької інтенсивності» – структурна ознака нового світового порядку: глобальна політична система, що відповідає глобальній економіці, підконтрольній гегемонії транснаціональних еліт, що виступають агентами
транснаціо-нального капіталу» [104, с. 4]. Сентенція
цієї позиції полягає в дисфункції рівномірного розподілу політичних авторитетів та цінностей і формуванні сприятливого середовища для тотального превалювання елітарних груп у конкуренції суспільних
інтересів. Додатковим аргументом для негативного
трактування мобілізації архетипів конструювання політичної системи, властивих ліберальній ідеологічній
матриці, можна вважати сучасну кризу капіталізму та
проблему повноцінного функціонування інструментів
і механізмів регламентування ліберальних закономірностей організації політичного простору з диспропорційним розподілом політично- економічних можливостей різних соціальних груп й політичних акторів
[105]. У цьому разі інтенції формування ідеальної моделі демократії в межах поліархії за дисбалансу клю488
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чових функціональних аспектів на практиці перетворюються на тенденцію нав’язування суб’єктивних інтересів
привілейованих груп з розшаруванням арсеналу суспільних можливостей участі у політичному процесі.
Складність інтеграції базових інститутів поліархії у
праксеологічний вимір зумовлює амбівалентне трактування ефективності результатів конструювання політичної системи такого формату. Цілковита реалізація пропорцій демократичного устрою політичного правління
зумовлює успішність поліархії, але деструкція однієї кондиції детермінує деформацію соціальної рівноваги та крах
політичних конфігурацій усієї структури. Діапазон потенційних можливостей моделювання соціально-політичного середовища як продукту консолідації поліархії можна
прослідкувати на прикладі окремої країни. Наприклад,
Україна продовжує перебувати на етапі трансформації політичного устрою, і в межах програми політичних реформ
перехідного періоду визначено курс на становлення демократичних канонів функціонування політичної системи.
Однак чи досягли процедури модернізації форми державного правління та методики здійснення політики завершальної стадії ідеальної моделі поліархії? Фінансове становище сучасної України не можна розцінювати як
каталізатор удосконалення політичних механізмів у контексті поліархії, оскільки в пасиві української економіки
– високий рівень соціального розшарування та низький
показник валового національного продукту. Стосовно рівності прав і свобод громадян України як ключового індикатора поліархії, то прерогативи закріплені в Конституції
країни. Кадровий склад державних інститутів формується
за допомогою загальних виборчих механізмів, а різноманіття політичних партій з варіативною ідеологічною
спрямованістю забезпечує артикуляцію плюралістичних
суспільних інтересів. Проте водночас порушено важливі
принципи поліархії – рівномірну диференціацію політич489  
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ної влади та активізацію конструктивної діяльності політичної опозиції. Президентсько-парламентська форма
правління детермінує отримання функціональних преференцій у сфері визначення діапазону управлінської діяльності президентською інстанцією, що одночасно з низькою динамікою ефективної участі опозиційних сил
парламенту в прийнятті політичних рішень національного масштабу сприяє централізації політичних ресурсів
у руках правлячої еліти та нівелює потенціал ідейного
плюралізму. Порушення рівноваги політично-економічних прерогатив у суспільній структурі та в режимі функціонування державного апарату породжує деформацію
ідеального типу поліархії та спричинює дисонанс рівноправної політичної участі і паритету можливостей накопичення фінансових активів. Як наслідок, у класифікації
політичних систем за рівнем демократичної консолідації
Р. Даля українська модель державного управління може
отримати таку інтерпретацію: «Проводяться значущі чесні вибори, але піддаються тиску окремі незалежні політичні організації та применшується динаміка певних
проявів суспільного нонконформізму, окрім того офіційна
влада наділена певними преференціями, в тому числі й в
інформаційній презентації» [101, с. 121].
Теорія потенційного конструювання ідеального політичного устрою в межах реалізації фундаментальних
принципів поліархії, адаптованих з ліберальної ідеологічної матриці, є неоднозначною. З одного боку, демократична філософія зазнає нещадної критики від противників
імпліцитної політики імперіалізму транснаціональних
політичних груп і в рамках кризи капіталістичної ідеології сприймається ними як нерадикальний метод глобальної політичної еліти, мобілізований для експропріації фінансових активів та контролю над політичним ресурсами
менш впливових представників міжнародної арени через
нав’язування архетипів демократичного моделювання
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державного правління [104, с. 318]. Водночас за формою
політичних конфігурацій вказаного формату закріплено
статус найефективнішого режиму, здатного інтенсифікувати зростання економічних показників, соціальних благ
та становлення універсального державного апарату. У
будь-якому разі, практична імплементація базових елементів поліархії в програму соціально-політичної реальності має супроводжуватися відповідною модернізацією
форми державного правління. Інституалізація політичного простору подібного характеру відбувається на основі
теоретичних засад цілковитої рівноваги суспільних свобод і можливостей, помножених на плюралізм політичної ідентифікації та різноманіття ідейних переконань.
Важливим аспектом державного устрою, сформованого в
межах поліархії, є продуктивна артикуляції суспільних
ініціатив та матеріалізація потенціалу конкуренції політичного плюралізму. Дієвим інструментом встановлення балансу ідейних конфронтацій можна вважати парламентаризм як спосіб організації державної влади.
Якщо ж форма державного правління змішана і не виключає функціональних преференцій президентського
інституту, то ключовою умовою досягнення поліархії є диференціація політичних прерогатив владних інстанцій з
нівелюванням можливостей централізації політичних
повноважень та надання процедурі прийняття політичних рішень персоніфікованого характеру. Найкращі передумови для реалізації таких ідеалів поліархії як право вибору та візуалізація власних інтересів через політичну
ідентифікацію створює парламентська чи парламентсько-президентська республіка. Організацію політичної
влади та функціональних прерогатив державних інститутів цього типу можна тлумачити як асиміляцію ідейної
матриці поліархії в межах конструювання ефективної моделі державного правління.
Отже, розглянувши новітні підходи до класифікації
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форм державного правління, ми обґрунтували, що для їхнього визначення необхідне висвітлення співвідношення
формальних і реальних ознак. З огляду на це визначено
критерії розрізнення форм правління: ступінь поділу влади; характер народовладдя; інституційну форму глави
держави; спосіб формування уряду; історичний тип держави; співвідношення політичних сил у державі на момент її конституювання; рівень правової культури й економічного розвитку держави; національний склад
населення; розміри території держави тощо.
Дослідивши проблематику визначення критеріїв типологізації демократичних і недемократичних форм
правління, ми наголошуємо, що застосування комплексної диференціації форм держави і державного правління
дасть змогу глибше проникати у сутність різних моделей
соціально-економічного та політичного устрою, у специфіку базових культурних норм конкретних регіональних і
локальних цивілізацій. Нечіткість визначення критеріїв,
розбіжності у тлумаченні особливостей їх застосування
часто стають причинами тривалих дискусій у дослідницьких колах щодо того, до якого типу республік належить
форма правління у тій чи тій державі, тому постає необхідність заглиблення у сутність проблематики цих дискусій на полідисциплінарному рівні.
З’ясовано, що при аналізі інституту держави провідним є вивчення форми правління загалом та її існуючих
різновидів і можливих модифікацій. Оскільки найпоширенішим різновидом у сучасному світі є республіканська
форма правління, її дослідженню присвячено більшість
напрацювань із зазначеної тематики. Однак аналіз монархічної форми правління є не менш актуальним не
лише у сенсі теоретичних напрацювань, а й з огляду на
практичну значущість результатів такої роботи. Інтерес
до монархії в останні роки зростає, активізуються дискусії
про необхідність реставрації в деяких країнах національ492
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ної монархії. Пошуки відповідей на питання про привабливість монархічної системи правління необхідні й актуальні з огляду на визначення можливих моделей
трансформації форми державного правління у світі загалом та в Україні зокрема. Йдеться про виявлення базових
ознак монархічної форми правління: конкретизацію порівняльно-історичного аналізу характеру діяльності монархів; з’ясування невід’ємних ознак монархічного правління – спадковості, стабільності, неперервності та
безконфліктності.
Доведено, що форма політичного правління та ефективність мобілізації демократичних інструментів здійснення державної влади перебувають у прямій залежності
від рівня політичних свобод, активізації суспільної діяльності та компетенції політичної ідентифікації спільноти.
У цьому контексті важливо з’ясувати різноманіття республіканської форми правління. Варіативні чинники виражені у системі диференціації органів державного управління, рівні децентралізації політичної влади, механізмах
здійснення управлінських прерогатив, організації функціонального поля місцевого самоврядування та можливостей участі суспільства в державотворчих процесах. У відповідності з цим ми порівняли особливості протилежних
тенденцій у розвитку інституту глави держави за республіканської форми правління – його «розмивання» у парламентських системах і авторитаризацію в патримоніальних і неопатримоніальних системах.
Системний підхід до розгляду й аналізу проблематики
формально юридичного й фактично політичного розмежування форм державного правління передбачає пошук
відповідей на цілу низку питань, головними з яких є: основні причини невідповідності визначення форми правління де-юре й де-факто в кожній конкретній країні; ключові вектори трансформації однієї форми правління в
іншу; термінологічна й фактична специфіка визначення
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тієї чи іншої форми правління.
Серед некласичних моделей форми правління важливе значення має поліархія, що дає змогу з’ясувати закономірності конструювання форми державного правління на
основі систематизації фундаментальних принципів демократичного політичного режиму з урахуванням можливостей їх практичного втілення в контексті моделювання
ідеальної соціально-політичної системи. Категорія «поліархія» використовується як теоретична матриця, що охоплює ефективну участь, рівність у голосуванні, досягнення розуміння через інформування, вирішальний контроль
за програмою політичних рішень, гарантування прав і
свобод людини.
3. Перехідні форми правління
у постсоціалістичному просторі
3.1. Східноєвропейські моделі відтворення
демократичної форми правління
Варіативність можливостей форм державного правління провокує ідеологічну конфронтацію способів організації політичної влади. Успіх такої політичної конкуренції знайшов своє відображення в еволюції політичних
режимів у демократизації С. Гантінгтона [106]. Сучасний
політичний процес детермінував популяризацію демократичних тенденцій у межах будівництва політичної
системи і становлення механізмів функціонування соціально-політичного діалогу між владними інститутами та
громадянським суспільством. Такий вектор соціально-політичного розвитку закріпив за демократизацією роль
ключового, фундаментального явища в перманентному
процесі трансформацій структури і функціональних аспектів політичного апарату держави. Неминучість модер494
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нізації у вимірі глобального політичного простору й локальної структуризації політичної системи окремої
держави стала важливою детермінантою моделювання
політики країн Східної Європи.
Дуже важливе практичне вивчення й теоретичне пояснення домінантних у контексті сучасної політичної реальності процесів демократизації. Релевантний для систематизації результатів транс-формаційних політичних
процесів історичний потенціал країн Східної Європи, еволюція яких вимірюється досвідом тоталітарних регресій і
демократичних цивільних інтенцій, став підходящим
об’єктом аналізу дихотомії форм політичної системи на
основі демократичної модернізації соціально-політичних
конфігурацій державного устрою.
У межах наукового генезису питання демократизації
форм правління стимулювало етапи формування численних ідейних шкіл із власним категоріальним апаратом,
методологічною базою, різнобічними концепціями. Серед
найвідоміших дослідників, які досягли успіхів у вивченні
закономірностей політичної модернізації, – С. Гантінгтон,
Ф. Шміттер, Г. Алмонд, Д. Аптер, С. Верба, Л. Пай, С. Ліпсет,
В. Ростоу, Є. Вятр. У контексті процесів політичної модернізації надзвичайно важливим є дослідження моделей
політичної системи країн Східної Європи. Реалізація цієї
мети передбачає такі завдання:
– визначити сутність процесу політичної модернізації
і значеннєві параметри концепту «демократичний транзит»;
– систематизувати політичні, економічні, соціальні
передумови і детермінанти політичної модернізації в країнах Східної Європи;
– імплементувати в методологічний інструментарій
дослідження вчення Ф. де Соссюра про синхронічні та діахронічні параметри в контексті пояснення форми й змісту процесів модернізації політичної системи в країнах
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Східної Європи;
– здійснити компаративний аналіз закономірностей
трансформації форм державного правління в країнах
Східної Європи.
Варіативне корегування політичного курсу держави і
структурна деформація системи організації політичної
влади детермінують актуальність ретельного вивчення
фундаментальних засад таких процесів, що знайшло своє
відображення в появі терміна «політична модернізація»,
який визначає зміни у політичному балансі держави. Політологічний енциклопедичний словник трактує політичну модернізацію як «процес трансформації суспільства, який супроводжується формуванням політичних
інститутів, соціальною мобілізацією й розширенням політичної участі, поширенням демократичних цінностей і
норм, характерних для розвинених країн, у країнах менш
розвинених» [80, с. 208]. Ідеться про якісне реформування
соціального устрою, ідеологічної матриці та форми організації політичних інститутів.
Прогресистська концепція політичної модернізації
має успіх також в ідеях представників наукового простору. Наприклад, американський теоретик Г. Алмонд, ототожнюючи політичну модернізацію з розвитком, при визначенні цього процесу акцентував на важливості
реформації політичної системи. Згідно з його поглядом,
політична модернізація – це відповідь політичної системи на зміни в соціальному і міжнародному середовищі,
що ґрунтується на утворенні державних інститутів, формуванні суспільної свідомості, розподілі політичних ролей і соціальних цінностей [107, с. 47; 108, с. 896]. Інший
американський дослідник С. Верба, характеризуючи кореляцію елементів політичної системи й громадянського суспільства, трактує політичну модернізацію в рамках активної участі соціальних мас у формуванні та подальшому
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функціонуванні політичної системи [109, с. 5].
Важливими для визначення теоретичних меж концепту «політична модернізація» є представлені на розгляд
наукової громадськості фундаментальні ідеї С. Гантінгтона. Автор, зокрема, не виключав можливості регресивного ефекту модернізації у процесі раціоналізації політичної
влади, диференціації нових функціональних аспектів політичної системи, участі соціальних груп у діяльності апарату правління [110, с. 209]. У контексті нашого дослідження політична модернізація постає як конструктивне
становлення ефективного правління, яке здатне за допомогою авторитету, легітимності та професіоналізму якісно здійснювати державні функції, незважаючи на соціальну нестабільність [111, с. 93].
У межах прогресистського підходу до видозміни політичного устрою держави, тобто якісної політичної модернізації, тезаурус дослідження поповнюється новим
релевантним концептом – «демократичний транзит».
Вичерпне визначення цього процесу сформульоване теоретиками американської політичної думки Х. Лінцем і
А. Степаном: «Демократичний транзит – це здійснений
процес консолідації й досягнення консенсусу щодо політичних процедур для забезпечення виборного уряду, коли
інститут влади наділяється повноваженнями в результаті
незалежного голосування; коли обраний уряд де-факто
має у своєму розпорядженні владу для моделювання нових курсів політики; коли виконавча, законодавча й суднова влада, породжені новою демократією, не мають ділити владу з іншими елементами соціально-політичного
процесу де-юре» [112, с. 3]. Інший представник західної
політичної думки Л. Пай розглядав демократичний транзит у контексті становлення рівня політичної культури,
що саме по собі супроводжується реорганізацією соціально-політичного діалогу між державними інститутами й
соціальними масами [113, с. 3–4] . Систематизація інтер497  
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претацій сутності політичної модернізації та демократичного транзиту як прогресивного вектора цього процесу
має на меті здійснення глобальної трансформації антидемократичного режиму, що включає всі форми соціально-політичного буття, в більш ліберальне русло з наступним закріпленням нових соціально-політичних канонів.
Теоретики парадигми політичної модернізації, аналізуючи еволюцію політичних систем країн світу, вказують
на кілька етапів демократизації. Класичним прикладом
прийнято вважати класифікацію С. Гантінгтона, який
виокремив три хвилі демократичного транзиту, що проходили в різні періоди суспільної історії [106].
Отже, фундаментальною основою для демократичних
тенденцій кінця ХХ ст. і третьої хвилі демократизації, яка
за різними оцінками триває дотепер, є трансформація політичних систем і соціального устрою країн Східної Європи. Для якісного аналізу цього явища важливо визначити
геополітичні межі дослідження, тобто сформулювати територіальні межі країн Східної Європи, що перебувають
під дією транзитивних соціально-політичних конфігурацій. За принципом географічної архітектоніки в контексті
історичного процесу до країн Східної Європи територіально належать Росія, Україна, Польща, Білорусь, Чехія, Словаччина, Словенія, Румунія, країни Прибалтики та ін. Однак після розвалу СРСР територіальний маркер країн
«східні» був видозмінений в «центральні», тому точного
географічного визначення для країн «центрально-східної
Європи» не існує. Інший критерій стратифікації – соціалістичне минуле. Однак однорідність цього принципу також
порушена нерівномірним перебігом демократизації в
країнах Східної Європи. Виходячи з цієї систематизації,
країни також поділяють на 4 групи: країни центрально-східної Європи й Балтії, які стали членами Європейського Союзу; країни південно-східної Європи (Болгарія,
498

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

Румунія, Албанія, республіки колишньої Югославії), які
мають позитивну динаміку демократизації, але з різних
причин відстали від першої категорії країн; пострадянські
республіки (Україна, Молдова, Грузія), які за оцінками західних рейтингів визначили курс на демократизацію та
європейську інтеграцію ключовим вектором зовнішньої
політики; Росія й Білорусь, які більшою мірою діють у межах централізації політичної влади в руках державного
апарату, що може призвести до стабілізації неоавторитаризму [114, с. 6].
Для визначення закономірностей демократичних
трансформацій форм державного правління та компаративного аналізу моделювання політичних систем східноєвропейських країн дослідження більшою мірою спрямоване на політичну детермінанту територіального
розподілу. Для формування загальної картини транзитивних процесів у сфері державного правління країн
східної Європи, крім загального аналізу демократизації
країн регіону як цілісної процедури третьої хвилі демократичного транзиту, необхідно здійснити ретельне зіставлення особливостей модернізації політичної системи
країн з різним рівнем демократичної динаміки, серед
яких Польща, Румунія, Болгарія та ін.
Виходячи з визначення політичної модернізації, вона
реформує ключові сфери соціально-політичної реальності, насамперед форму державного правління. Демократичні трансформації супроводжуються численними зовнішніми й внутрішніми факторами, які акумулюють
тенденції модернізації. Внутрішні кондиції продовжують
бути об’єктом дискусій представників різних наукових
шкіл і простежуються в дихотомії структурного й процедурного підходів [52]. Структурний підхід ґрунтується на
кореляції соціально- економічних і культурно-ціннісних
факторів як причині демократичних трансформацій політичної системи. Процесуальний передбачає домінуючу
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роль у модернізації конкретних процесів, процедур і прийняття рішень агентами демократизації усередині самої
політичної системи.
Для глибокого аналізу трансформаційних тенденцій
доцільний функціональний метод, який дає змогу одночасно охопити варіативність причинних факторів і різних рівнів динаміки процесів демократизації країн Східної Європи. Для цих цілей слід уперше в політологічну
методологію імплементувати філософський метод швейцарського дослідника Ф. де Соссюра, яким послуговуються
для пояснення лінгвістичних явищ у контексті цілісності
тимчасової періодизації й системності [115, с. 117]. Цей метод ґрунтується на вивченні об’єкта дослідження у процесі його еволюції – діахронії та аналізу його сутності в зіставленні з іншими елементами досліджуваної системи
на певному етапі історичного становлення – синхронії.
Пропонований науковий механізм уможливить цілісний
аналіз процесу модернізації політичних режимів країн
Східної Європи крізь призму їх історичного становлення
– діахронічний рівень, а також синхронне зіставлення рушійних факторів, особливостей і результатів модернізації
елементів (окремих країн) єдиної системи (східно-європейського регіону). Такий підхід допоможе визначити динаміку демократизації східноєвропейських країн, рівень
демократичної спрямованості політичної системи і на основі зіставлення синхронічних процедур з діахронічними
результатами спроектує ієрархію ефективних інструментів і способів демократичних трансформацій форми державного правління та модернізації соціально-політичних
відносин, що в перспективі допоможе подолати конфронтацію структурного й ціннісного підходів у визначенні
цих показників.
Успішність демократичного транзиту залежить від
системності імплементації у соціально-політичний лад
реформ із подальшою консолідацією утвореного політич500
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ного режиму. Висока оцінка сучасної демократизації країн Східної Європи асоціюється з європейською інтеграцією. Такі тенденції соціально-політичної модернізації
визначають домінантною преференцією демократичного
процесу – «виникнення й розвиток чітких управлінських
структур на європейському рівні» [116, с. 71].
На діахронічному рівні процес модернізації державного устрою країн Східноєвропейського регіону почався
в другій половині ХХ ст., коли через делегітимізацію комуністичного правління на тлі численних нонконформістських виступів соціальних мас у Польщі, Угорщині,
Чехословаччині постало питання формування нового
модернізованого уряду. Так було запущено механізм моделювання демократичних конфігурацій форм державного правління.
Фундаменталізація модернізованого уряду зіткнулася
з проблемою конструкції нової політичної структури на
основі диспропорційно діючої, не здатної на легітимне
моделювання ефективного курсу державної політики адміністрації. Ключову роль на перших етапах моделювання демократичного уряду, яке відбулося на тлі конфронтації громадськості з антидемократичним режимом,
відіграв фактор соціальної ініціативи. Як результат, кумулятивний характер народного руху та економічних проблем, спричинених дезорганізацією адміністративної діяльності, детермінували реформування судової гілки
перехідної політичної системи: у Польщі на початку 80-х
років ХХ ст. було сформовано Головний адміністративний
суд, Державний і Конституційний трибунали [114, с. 103].
У контексті цієї трансформації постає особливість моделювання нової системи правління – реалізація алгоритмів
участі громадянського суспільства в державній політиці,
стабілізації політичної влади на основі соціального консенсусу.
Розглядаючи демократичні інтенції на синхронному
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рівні, можна визначити домінантні рушійні сили трансформації політичного режиму в межах еволюції від народних виступів до особистої участі суспільства в процесі
державотворення. Компаративне зіставлення свідчить,
що в Польщі, делегітимізація уряду відбувалася паралельно з економічним занепадом, що спровокувало реформування форм державного правління [117, с. 179]. Альтернативним фактором урядової трансформації в Румунії стало
питання етнічної конфронтації, а саме жорстка політика
глави держави Н. Чаушеску щодо угорських меншин [118,
с. 107–108].
Моделювання демократичних форм державного правління здійснювалося з огляду на основні цінності та принципи демократичного режиму. Важливою тенденцією демократичної еволюції країн східноєвропейського регіону
та особливістю модернізованої моделі форм правління
стало «формування правової держави». Цей етап транзиту на своєму діахронічному рівні був актуалізований на
початку 90-х років ХХ ст. і характеризується фундаменталізацією нормативно-правової бази щодо порядку функціонування органів державного управління й прийняттям
Конституцій у країнах регіону. Ліквідація залишкових
фрагментів комуністичної політики й становлення нових
форм державного апарату супроводжувалися юридичним закріпленням демократичних цінностей. Аналіз
цих процесів на синхронному рівні вказує на істотні відмінності в реалізації юридичних трансформацій у східноєвропейських політичних системах. Невелика кількість ранніх реформ супроводжувалися відсутністю
імплементації прийнятих законів у країнах регіону, за
винятком Угорщини, Польщі й Естонії [119, с. 100]. Синхронне зіставлення соціально-політичних кондицій країн східноєвропейського регіону демонструє справжнє походження «законодавчого зволікання». Проблема
полягала не в структурних факторах відсутності соціаль502
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них інтенцій, а навпаки, соціальна воля була спрямована
на демократизацію соціально-політичного устрою. Ключову роль в ускладненні імплементації законодавчих проектів відіграв процедурний фактор, а саме небажання еліт
втратити контроль над політичною владою [119, с. 105].
Отже, реформування урядового апарату зіштовхнулося з
авторитарним менталітетом ключових гравців політичної системи. Діахронічний рівень демократизації визначає тривалі межі такої конфронтації в контексті деавторитаризації соціально-політичних відносин усередині
політичної системи.
Важливою ознакою демократичної форми державного правління є чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки. При цьому жодна з гілок влади не
повинна домінувати в цьому механізмі. Наприклад, у
Польщі з метою запобігання асиметрії було скасовано положення про Сейм як єдиний вищий орган влади. Відповідно за ним було закріплено законодавчі повноваження;
виконавча влада була сконцентрована в руках президента й уряду, а судова надана незалежним судам на чолі з
Верховним судом [117, с. 78].
Диференціація політичної функції забезпечує існування ще однієї особливості нової форми державного правління – децентралізації політичної влади, розподілу політичних повноважень між урядовими інститутами. В Угорщині,
наприклад, для запобігання концентрації влади в руках
президента суттєво обмежені потенційні повноваження
цієї урядової інстанції, тобто президент «править, але не
управляє» [117, с. 53]. З тієї самої причини в Польщі на підставі ратифікації Конституції 1997 року політичні права
президента теж було обмежено [120, с. 79]. Цей принцип
нової моделі став важливим етапом демократизації соціально-політичного устрою шляхом регламентації діяльності вищих органів державної влади на основі пошуку консенсусу, співробітництва, стримування й противаг.
503  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

Консеквентний процес фундаменталізації демократичних цінностей у політичній системи детермінував
процес нівелювання центристських потенцій шляхом демократичного плюралізму – новим характерним для державної системи принципом. Ця тенденція стала основою
для становлення форми державного правління країн Східної Європи в межах моделі класичної парламентської держави. Парламент наділений важливими функціональними повноваженнями і політичними прерогативами.
Компаративний розгляд модифікації парламентаризму в
різних країнах регіону демонструє варіативність організації функціонування цієї інстанції як ключового інструмента демократизованої форми державного правління.
Наприклад, польський парламент складається із Сейму й
Сенату, які функціонують як два окремі державні органи і
лише в передбачених Конституцією ситуаціях об’єднуються в Національні збори. Болгарська законодавча влада
не стала об’єктом диференціації і сконцентрована в руках
однопалатного парламенту. Така ж форма організації влади властива Угорщині, де функціонують однопалатні Державні збори [117].
Важлива складова функціональності демократичних
механізмів парламентаризму – наявність стабільних, діючих політичних партій із чітко сформованою системою
поглядів на курс державної політики, здатних на артикуляцію та агрегацію суспільних інтересів, а також боротьбу
за розподіл політичної влади. Особливістю східноєвропейської демократизації стала трансформація хаотичності суспільних об’єднань на початковому діахронічному
етапі в сучасну партійну систему помірного плюралізму,
яка поєднує найпопулярніші партії в різних країнах регіону [117]. У Польщі – Цивільна платформа, Союз демократичних лівих сил, «Право й справедливість», Польська селянська партія; у Болгарії – Громадяни за демократичний
розвиток Болгарії, Болгарська соціалістична партія, Рухи
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за права й волі; в Угорщині – Християнсько-демократична
народна партія, Угорська соціалістична партія. Лібералізація принципів здійснення державної політики створила ґрунт для інтеграції в політичну систему та виборність
у парламент політичних партій із правоцентристською,
радикальною інтерпретацією політичного устрою (партія
«За кращу Угорщину») і реформаторським підходом до розуміння соціальної реальності («Руху Палікота» у Польщі).
У кожному разі формування політичної системи на основі стабільних політичних партій з чіткою історично визначеною ідеологічною матрицею або нонконформістських традиційному політичному процесу об’єднань із
реформаторським підходом до соціально-політичного
устрою ґрунтується на важливому принципі демократизації країн Східної Європи – демократичному інституті виборів. Кардинальна трансформація шляхів формування
державного управління зумовила реалізацію одного із
ключових принципів демократичного політичного режиму – виборності органів управління. Результат – глибока
інституціалізація даного механізму в політичному процесі країн Східної Європи з одночасним конструюванням
функціональних систем волевиявлення. Наприклад, в
Угорщині Державні збори формуються шляхом складної
системи виборів за допомогою трьох способів балотування – індивідуального, за територіальними списками і за
республіканським партійним списком [117].
Наступним важливим фактором відродження демократичної форми правління стали перцепція Європейських рекомендацій і вимог у межах європейської інтеграції країн Східної Європи і спадкування європейських
форм організації органів управління. Бажання східноєвропейських країн приєднатися до ЄС зумовило конструювання Союзом спеціалізованої програми інтеграції, названої «політикою обумовленості», яка, крім економічних
критеріїв відповідності, акцентувала увагу насамперед на
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адміністративній реформі в країнах східноєвропейського
регіону [119, с. 104]. Ця реформа покликана забезпечити
транзит західних демократичних цінностей у східно-європейське соціально-політичне середовище й ґрунтується на реорганізації органів управління, демократизації
політичних процесів усередині країни, налагодженні
функціональних механізмів місцевого самоврядування.
Синхронний аналіз внутрішньої політичної ситуації країн Східної Європи визначає угорську модель організації
найуспішнішою на ранніх етапах діахронічної модернізації і найбільш відповідною преференціям західноєвропейських демократичних канонів [119, с. 104]. Угорська модель ґрунтується на закріпленні виконавчої влади за
прем’єр- міністром, якого обирає парламент за поданням
глави держави. Висловлення парламентської недовіри
може стосуватися тільки прем’єр-міністра, а не окремих
міністрів, що забезпечує повну політичну солідарність міністрів із прем’єром. Утвердження плюралістичної системи, глибоких демократичних перетворень і перехід до
ринкової економіки стали серйозним кроком на шляху до
демократизації і європейської інтеграції [117, с. 54–69].
Систематизувавши дослідження демократичної трансформації країн Східної Європи, можна стверджувати, що
процес модернізації має складну теоретичну базу та амбівалентну природу практичної реалізації. Аналіз еволюції
демократичного транзиту як перманентної діахронічної
тенденції та зіставлення країн як елементів загальної системи Східноєвропейського регіону показує різну динаміку
імплементації демократичних перетворень у процесі становлення модернізованої політичної системи. Варіативні
інституціональні конфігурації, форма державного правління, організація органів політичної влади й партійної
системи детермінують успішність демократичного транзиту [120, с. 99]. Некоректні трансформації в галузі державного правління можуть завершитися колапсом демо506
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кратичних перетворень і реінсталяцією авторитарних
закономірностей політичного режиму в країнах Східної
Європи [121, с. 1–2]. Діахронія процесу демократизації наповнена варіативними змінами політичного устрою, конфронтаціями політичних акторів у сфері становлення політичного режиму, трансформаціями механізмів кореляції
елементів політичної системи. Як результат, тривалий процес модернізації тоталітарної соціально-політичної структури закінчився адаптацією демократичних цінностей в
основу східноєвропейської політичної реальності й демократизацією форм організації державної влади.
Отже, в країнах регіону під експліцитним впливом
західних демократій, кумулятивною дією економічних,
соціальних і політичних факторів утворювалася якісно
нова модель урядових конфігурацій, що ґрунтується на
домінантних принципах демократичних канонів. Синхронний рівень компаративного аналізу зазначених
трансформаційних явищ визначає особливості функціонального інструментарію й відмінності кожної форми
державного правління в країнах Східної Європи. Однак
систематизація нових форм правління виокремлює найважливіші властивості, характерні для всіх демократизованих режимів: політичний плюралізм, ключова роль
парламенту, виборність органів управління, диференціація політичної влади, правова нормативна база. Перша
фаза демократизації форм державного правління східноєвропейського регіону була детермінована суспільними
інтенціями, циркуляцією політичних еліт, економічною
стагнацією, зовнішніми політичними акторами і зумовила європейську інтеграцію більшості країн. Амбівалентність процесів модернізації припускає можливість
реверсивного руху до неоавторитаризму. Тому, модернізовані східноєвропейські форми державного правління неодноразово зіштовхнуться з викликами нового етапу демократизації – консолідацією демократичного режиму.
507  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

3.2. Розвиток форм правління
у Російській Федерації і Республіці Білорусь
Форма правління є одним з найважливіших елементів
соціального та політичного життя будь-якої держави. Розгляд її в контексті становлення російської державності
дасть змогу з’ясувати повноваження вищих органів державної влади, порядок їх утворення і характер відносин
між ними, а також ступінь політичної участі громадян у їх
формуванні.
При визначенні форм правління у державах перехідного типу (наприклад, постсоціалістичних країнах) та
країнах, що розвиваються, необхідно застосовувати різні
методи дослідження, оскільки в більшості випадків визначити форму правління в цих країнах можна лише на
основі повного дослідження діяльності не лише центрального апарату держави, а й повноважень місцевих органів
влади. Зокрема, поширеним способом осмислення форми
державного правління є функціональний принцип, а саме
– визначення питання призначення і відповідальності
уряду [13, 696].
Вивчення форми державного правління – це важливий методологічний крок на шляху пізнання такого складного соціального явища як перехідна держава. Перехід від
попереднього устрою до нового, що здійснюється шляхом
корінних соціальних перетворень, неодмінно призводить
до видозміни форми державного правління. При цьому
необхідно враховувати, що форма держави, на відміну від
її змісту, консервативніша, оскільки потребує більше часу
для трансформації.
Форма перехідної держави, як правило, є змішаною та
містить елементи різних форм правління. Російський державознавець
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В. Чиркін звертає увагу на існування «гібридних»
форм, які поєднують протилежні ознаки в межах одного й
того самого типу. Перехідна форма, як і сама держава, позбавлена стабільності й рівноваги, вона не має відлагодженої системи стримувань і противаг, їй властивий дисбаланс повноважень органів законодавчої, виконавчої та
судової гілок влади [122].
Форма правління в перехідній державі не має класичних елементів та не може існувати в чистому вигляді. Зокрема, в країнах Східної Європи сформувалися як парламентські республіки, так і президентські, але в більшості
цих держав утвердилася парламентська система. Це зумовлено насамперед тим, що після довгострокового періоду авторитарної влади, персоніфікованої в особі генерального секретаря комуністичної партії, представники
демократичних сил цих країн просто боялися, що у зв’язку із слабкістю демократії сильне президентство може
призвести до встановлення нової диктатури [123, с. 29].
На думку польського політолога Є. Вятра, за умов становлення «молодої демократії» парламентські системи
загалом безпечніші та життєздатніші, ніж президентські,
що зрештою й підтверджує порівняння досвідів постсоціалістичного розвитку східноєвропейських та пострадянських країн. Аргументом на користь цього твердження є
те, що більша частина влади, якщо вона зосереджена в
руках президента, звужує простір для професійного політичного компромісу. У президентській республіці компроміс не є невід’ємним політичним інструментом.
Можна спостерігати деякі закономірності порядку
формування, функціонування і взаємодії вищих органів
державної влади в Росії відповідно до особливостей її історичного розвитку та їх впливу на форму правління, закріплену в Конституції 1993 р. Їх дослідження може допомогти уникнути помилок, яких у минулому вже зроблено
достатньо, та сконструювати форму правління, побудова509  
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ну не лише на основі прогресивних ідей, відверто запозичених у зарубіжних країнах, а й використовуючи вітчизняні особливості реалізації державної влади [124, с. 1–3].
Намагання копіювати західні моделі на території постсоціалістичної Росії призвели не лише до ослаблення
державної влади, а й до її неефективності за нових умов.
Це підтверджує той факт, що запозичення різних інститутів зарубіжного конституціоналізму здійснювалось шляхом спроб та помилок, без урахування науково осмислених підходів.
У Росії в період з 1917 по 1993 р. республіканська форма
правління пройшла чотири етапи розвитку: парламентська республіка (березень – листопад 1917 року), радянська
республіка (листопад 1917 року – серпень 1991 року), змішана республіка (серпень 1991 року – листопад 1993 року) і суперпрезидентська республіка (з грудня 1993 року).
Історичні особливості форми правління в Росії позначилися на подальшому її розвитку, безпосередній вплив
на який здійснила не лише багатовікова монархічна, а й
радянська система, яким властива наявність загальновизнаного лідера. Це втілилося в тому, що, як і раніше, у межах виконавчої влади фактично були закладені паралельні структури – президентська та урядова. Президентській,
за зразком Політбюро ЦК КПРС, була відведена роль тіньового, але реального центру влади. Урядовій – роль провідника президентської влади. Отже, форма правління сучасної Російської Федерації – це консолідація запозичених і
адаптованих до російських реалій основних елементів
форм правління західних країн і водночас результат власного розвитку державності, що тяжіє до централізованої
виконавчої влади, встановлення якої є наслідком не лише
існуючих умов, а й зумовлено історичними факторами
[125, с. 19].
Становлення суверенної російської державності відбувається з величезними труднощами та супроводжується
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гострою боротьбою політичних сил, яка все більше поглиблює кризові явища російського конституціоналізму. Це,
у свою чергу, загрожує поверненням до репресивного режиму та руйнацією державності загалом. До серпня 1991
року політична ситуація в Росії характеризувалася запеклою боротьбою між союзною та новою російською владою за вплив на державний апарат. У персоніфікованому
вимірі це означало протистояння двох політичних лідерів
– М. Горбачова і Б. Єльцина.
Проблему еволюції російської державності слід осмислити в історичному контексті відносин федеративної держави та її складових частин – 15 союзних республік. Головний вузол суперечностей тут, безперечно, визначався
відносинами, пов’язаними з перерозподілом влади і власності між старою бюрократичною елітою і новими регіональними політичними групами. «Вихідний імпульс
дезінтеграції союзної державності був започаткований
Декларацією про державний суверенітет Росії від
12.06.1990, з якого, власне, і починається новий етап її
історичного розвитку» [126, с. 108]. Політична війна завершилася розпадом структур союзної державності. Безпосередній вплив на такий розвиток подій мало те, що в
уніфіковану, багаторівневу і централізовану систему організації державної влади та управління в республіках, за
аналогією з союзною державністю, були впроваджені інститути президентства.
Впровадження в радянську модель влади генетично
несумісного з нею інституту стало іншим за політико-правовими наслідками імпульсом у розвитку російської державності, що зумовив зміст її наступних змін і долю національної державності загалом. При цьому необхідно мати
на увазі, що в процесі розпаду російської державності обидві її складові частини – представницька (законодавча) та
виконавча (адміністративна) гілки влади так змінили
свої власні позиції в її формальній структурі, так перетво511  
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рили свої функції і повноваження, що це зумовило загальну дестабілізацію політичної ситуації в країні. Звідси – інституційний конфлікт, що завершився ліквідацією однієї
із сторін протистояння. Політична функція перехідного
періоду в тому і полягає, що в його межах виробляється та
інституціалізується така система, за якої не громадяни
пристосовуються до намірів чиновників від політики, а
політики, якщо вони хочуть зберегти себе в цій якості,
співвідносять свої програмні заяви і конкретні дії з волевиявленням громадян [126, с. 111].
У російському політичному процесі узагальнено можна виокремити три чітко виражені за своїм змістом і механізмами фази політичної боротьби за державну владу,
що супроводжувались широкою громадською дискусією
про форми державного устрою та правління і політичною
конкуренцією різноманітних конституційних проектів.
Хронологічно перша фаза охоплює червень 1990 – листопад 1991 року. Її можна охарактеризувати як запозичений розвиток, зміст якого обмежений відтворенням і дублюванням на центральному рівні структур союзної
держави, а саме: дворівневої системи законодавчої влади,
представленої інститутами З’їзду народних депутатів і
двопалатної Верховної Ради, та дворівневої моделі виконавчої влади, оформленої в межах президентської і власне урядової підсистем державного управління.
На цьому етапі розвитку російської державності не
спостерігалося вираженого дуалізму в позиції двох провідних державних інститутів – президента і парламенту. І
хоча інститут президентства був вписаний в радянську
модель організації державної влади формально, без зміни
вихідних доктринальних (політико-правових) та інституційних основ її життєдіяльності, збереження рівноваги у
політичній системі забезпечувалося завданням виживання за умов протистояння союзним структурам. Система
республіканської державної влади може бути визначена
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як модель співіснування в одному політико-правовому
полі двох інститутів різних типів, чиї відносини були побудовані за принципом механічного взаємодоповнення. У
такій моделі взаємодії досить органічно виглядав і процес
однобічного перерозподілу влади, здійснений рішенням
З’їзду народних депутатів у листопаді 1991 року на користь її президентської складової.
Політичні підсумки першої фази розвитку російської
державності загалом виглядали дуже обнадійливими.
Було закладено вихідні компоненти системи політичної
демократії: виборні органи громадянського представництва на федеральному і місцевому рівнях; у законодавчій
сфері почав працювати двопалатний парламент; було запроваджено інститут глави виконавчої влади, відповідальний перед представницькою владою за проведення
урядовою адміністрацією курсу економічних реформ;
сформувався незалежний Конституційний Суд; почали
вибудовуватися елементи партійно-політичної структури
організації державної влади у вигляді парламентських
фракцій.
Друга перехідна фаза у розвитку російської державності охопила період з грудня 1991 року по грудень 1992
року. Симптоми конфліктної взаємодії законодавчої і виконавчої влади фактично проявилися одразу після перших кроків політики лібералізації економіки, що зачепили базові умови існування основних соціальних груп.
За фасадом реформи в дусі концепції поділу влади розгорнулася боротьба між різними владними структурами і
політичними угрупованнями за безроздільне панування
в політичному житті. У міру фактичного виходу інституту
президента за межі радянської моделі державного управління та перетворення його на самостійну і самодостатню
структуру системна несумісність та конфліктність традиційного і нового підходів до організації державної влади
ставали все більш очевидними. Функції та повноваження
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одного інституту відкрито дублювали функції і повноваження іншого. Латентна і неконтрольована суспільно-політичними та представницькими інститутами фаза паралельного конструювання системи державного управління
завершилася наприкінці 1992 р.
Змістом третьої фази розвитку російської державності
став перманентний відкритий інституційний конфлікт,
що завершився в жовтні 1993 року ліквідацією радянської
системи влади та управління [127, с. 92]. З прийняттям
Конституції 1993 р. Росія стала суперпрезидентською республікою, про що свідчить не лише характер повноважень глави держави в законодавчій, виконавчій і судовій
сферах влади, а й те, що президент виведений за рамки
тріади влад і стоїть над ними. Він має право не лише призначати на чолі регіонів губернаторів (незгода законодавчого органу з президентською кандидатурою може закінчитись його розпуском), а й відстороняти їх від влади у
зв’язку з втратою довіри до них чи за неналежне виконання своїх обов’язків. Важливо й те, що глава держави здійснює безпосереднє керівництво діяльністю воєнізованих
федеральних органів виконавчої влади. Серед «силових»
відомств особливе місце посідає Міністерство внутрішніх
справ Росії, яке слугує центральною ланкою в забезпеченні правопорядку і боротьби із злочинністю в системі органів виконавчої влади. У деяких випадках глава держави
може визначати пріоритетні напрями діяльності МВС на
найближчий час [125, с. 21].
Залежно від ролі глави держави й парламенту в механізмі політичної відповідальності уряду російська модель
може бути визначена як змішана з домінуванням інституту президентства. За такої моделі уряд формально відповідальний і перед главою держави, і перед парламентом,
однак висловлений останнім вотум недовіри чи прийняття резолюції осуду не тягне за собою обов’язкової відставки уряду. Крім того, ця процедура обтяжена такими умо514
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вами, що часто унеможливлює її реалізацію на практиці.
Більше того, порушення депутатами питання про відповідальність уряду може завершитися негативними наслідками для самого парламенту. Уряд фактично не залежить
від позиції парламентської більшості, формується не за
партійною ознакою, а за ступенем довіри з боку глави держави, тому часто і називається «командою президента».
Він виконує не програмні вимоги партійної більшості, а
настанови глави держави, втілює в життя президентський курс [128, с. 462].
Як зазначає російський державознавець В. Чиркін, російська модель формування уряду характеризується тим,
що «Президент при призначенні Уряду, на відміну від
Франції, не орієнтується ні на партійну більшість у парламенті, ні на партійну приналежність міністрів» [129, с.
286]. При застосуванні такої моделі глава держави отримує реальну можливість призначити на посаду прем’єр-міністра фактично будь-якого кандидата, незважаючи на
позицію парламенту.
Конституція Російської Федерації 1993 р. передбачає,
що президент може прийняти рішення про відставку уряду (зазначення підстав для цього не вимагається), а Державна Дума (нижня палата парламенту) може висловити
йому недовіру (ст. 117). Однак процедура висловлення недовіри уряду обтяжена такими наслідками для неї самої,
що робить урядову відповідальність перед парламентом
суто номінальною. Після висловлення Державною Думою
недовіри уряду президент РФ може оголосити про його
відставку або не погодитися з рішенням Думи. Якщо ж
вона протягом трьох місяців повторно висловить недовіру уряду, президент оголошує про його відставку або розпускає Державну Думу. Крім того, голова уряду РФ може
порушити перед Думою питання про довіру уряду, що
може бути використано як політичний тиск на парламент, адже якщо Державна Дума в довірі уряду відмовляє,
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президент протягом семи днів приймає рішення про його
відставку або про розпуск Думи і призначення нових виборів [130, с. 391]. В умовах, коли уряд – це «команда президента», перспектива розпуску Державної Думи значно
ймовірніша.
Притаманна Російській Федерації і ослаблена роль парламенту в законодавчій сфері. Президент Російської Федерації володіє сукупністю повноважень, котрі дозволяють
йому впливати як на формування парламенту і припинення його повноважень (принаймні щодо його нижньої палати – Державної Думи), так і на саму законодавчу діяльність.
Адже глава Російської держави призначає вибори Державної Думи (п. «а» ст. 84 Конституції РФ) і має право розпустити її в разі триразового відхилення поданих президентом
кандидатур голови уряду (ч. 4 ст. 111), повторного протягом
трьох місяців висловлення недовіри уряду (п. З ст. 117) чи
відмови Думи в довірі уряду (ч. 4 ст. 117).
Крім того, глава Російської держави володіє правом законодавчої ініціативи (ст. 84 Конституції), що дає йому
змогу порушувати питання про прийняття нових законів,
про внесення змін і доповнень до чинних (у т. ч. до Конституції). При цьому право законодавчої ініціативи президента РФ не обмежується питаннями, що належать до
його компетенції, а має універсальний характер. Президент може впливати на зміст законопроектів і шляхом використання права вето; при цьому Конституція Російської
Федерації не вказує підстав, з яких це право глави держави може бути реалізоване: це можуть бути недоцільність,
необґрунтованість того чи іншого законопроекту, його суперечність із чинною Конституцією та чинним законодавством тощо.
Засобом впливу глави держави на діяльність Федеральних Зборів є й передбачений п. «є» ст. 84 Конституції
РФ інститут послання президента парламенту про становище в країні, про основні напрями внутрішньої та зов516
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нішньої політики держави. Правова природа таких послань чітко законом не визначена. З одного боку,
президент згідно з Конституцією та федеральними законами визначає основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики, відповідно, загальні настанови й конкретні доручення, що містяться в посланні, мають обов’язковий
характер, з іншого – послання не є нормативним актом, не
може суперечити законам і обмежувати правотворчу діяльність парламенту.
З огляду на повноваження президента Російської Федерації у сфері відносин із парламентом главу держави
можна розглядати як неодмінного учасника законодавчого процесу. Якщо ж до цього додати конституційні повноваження глави держави призначати референдум, а також
приймати власні нормативно-правові акти, то його роль у
сфері здійснення законодавчої влади виявляється не просто визначною, а справді домінуючою [128, с. 525].
Отже, форма правління сучасної Російської Федерації,
створена в перехідних умовах історичного розвитку держави, за домінування кризових явищ та зміни форм державної організації, заслуговує на особливу увагу, оскільки
тоді була здійснена повна заміна старої форми правління
на нову. Державний апарат було доповнено новими державними органами, змінено порядок формування вже
функціонуючої системи влади, що дало змогу забезпечити еволюцію історично встановленої форми правління, а
також пристосувати її до нових історичних, політичних
та економічних відносин. Існуюча на нинішній день в Російській Федерації форма правління у вигляді суперпрезидентської республіки сприяє позитивним процесам підвищення економічного, соціально-політичного рівня
розвитку держави, що значною мірою відповідає сучасному станові формування російського суспільства. Проте
проблема еволюції форми правління Росії на сучасному
етапі полягає в складності її практичного і теоретичного
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обґрунтування, а також визначення перспектив її розвитку. Нинішня форма державної влади, безперечно, потребує серйозних змін, зокрема, доцільно скорегувати повно-важення президента, парламенту та уряду. Необхідність
цього збереже свою актуальність у найближчій перспективі, однак практично політична реалізація модернізації
форми державного правління в цій країні залишається
під питанням.
Ключовою особливістю політичного процесу кінця ХХ
ст. є реформація соціально-політичного устрою країн Східної Європи. Початок цих трансформацій детермінований
розпадом радянської системи, що активізував інтеграцію
ліберальних цінностей західної демократичної традиції у
тоталітарну матрицю соціалістичних політичних орієнтирів. Нова посттоталітарна модель організації державного правління передбачала демократизацію процесів соціальної взаємодії та модифікацію політичних конфігурацій
державного апарату. Проте відсутність універсальних механізмів модернізації соціально-політичної реальності та
досвіду демократичних трансформацій ідеологічного
улаштування, помножена на специфіку ментальних орієнтирів політичної свідомості й ідентифікації суспільства,
зумовили гетерогенність результатів моделювання демократичного устрою політичної системи незалежних державних утворень на території колишнього Радянського
Союзу. Не стала винятком і республіка Білорусь, реорганізація державного правління якої заснована на частковій
адаптації демократичних архетипів.
Актуальність дослідження досвіду Білорусі зумовлена
амбівалентністю процедури демократизації її політичної
системи, що позначається на закономірностях трансформації форми державного правління та концепції консолідації політичного режиму держави.
Результати еволюції соціально-політичних конфігурацій білоруської форми державного правління створюють
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потенціальну проекцію аналогічних процесів в інших
країнах пострадянського простору та впливають на розподіл політичних цінностей і прерогатив у межах стабілізації соціально-політичного становища східноєвропейського регіону.
Проблема еволюції форми державного правління в
контексті реформації соціально-політичного середовища
державного устрою залишається об’єктом вивчення представників варіативних наукових традицій, серед яких С.
Гантінгтон, Ф. Шміттер, Г. Алмонд, Р. Даль, М. Леві, Д. Рюшемейєр, Р. Дарендорф, С. Верба, Л. Пай,
С. Ліпсет, В. Ростоу та Е. Вятр. Серед українських дослідників питання еволюції політичного устрою пострадянських держав вивчають Г. Зеленько, В. Шаповал,
Р. Павленко та ін. Окрім комплексного аналізу трансформацій соціально-політичного середовища пострадянських країн, здійсненого цими науковцями, особливості
таких процесів у Білорусі стали об’єктом дослідження
Н. Рауша, С. Вайта, В. Булгакау.
Надзвичайно важливими питаннями є: 1) встановлення закономірностей моделювання форми державного
правління у Білорусі в контексті модернізації соціально-політичних реалій та впливу міжнародної кон’юнктури; 2) систематизація ціннісно-економічних, соціально-культурних та процедурних детермінант реформації
політичної системи країни.
Основним концептом тезаурусу роботи можна вважати поняття «форма державного правління». Генезиса терміну почалася ще в політичній думці Давньої Греції і відображена у філософському трактуванні трансформаційних
потенцій форм державної влади, здійсненому Платоном
[131], а також в уявленнях про правильні та неправильні
моделі правління, представлених Аристотелем [132]. Подальше теоретичне осмислення і вироблення практичних алгоритмів реалізації проекцій державного устрою
519  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

втілилося в численних концепціях та варіативних інтерпретаціях. У межах дослідження форма державного правління розцінюється як організація політичної влади на
основі розподілу політичних прерогатив та улаштування
функціонального інструментарію владних інстанцій з метою формування архетипів соціально-політичних відносин на внутрішній арені та визначення вектора державної політики в міжнародному просторі.
Важливим аспектом у процесі дослідження форми
правління є тлумачення категорій «політична трансформація» і «політична модернізація». Семантична гомогенність цих понять зумовлює необхідність їх пояснення.
Наприклад, у прогресистській науковій концепції американського дослідника Г. Алмонда політична модернізація постає як своєрідна реакція політичної системи на
зміни в соціальному і міжнародному середовищах, що засновується на формуванні суспільної свідомості, розподілі
соціальних цінностей та диференціації політичних ролей
[107, с. 47]. Американський науковець С. Верба також зауважує позитивний ефект політичної модернізації, що відображається в активізації участі соціальних мас у формуванні і визначенні вектора подальшого функціонування
політичної системи [109, с. 5]. Вказані ознаки ідентифікують ключову цінність політичного прогресу зі зростанням динаміки інтеграції громадянського суспільства в
державотворчі процеси та позиціонують демократичну
модернізацію і прогресистську трансформацію політичного режиму в сферу демократизації. Сутність цього явища вичерпно охарактеризував американський дослідник
В. Ростоу: «Демократизація – це рух в напрямі свободи слова, покращення правової адміністрації і конструювання
представницької парламентської інституції, сформованої
на виборі прогресивного електорату, здатного контролювати бюджетні кошти» [48, с. 182]. Сентенцією цього висловлювання є модифікація форми державного правління
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з утворенням функціональної парламентської інстанції,
здатної консолідувати ідейний плюралізм політичного
режиму і презентувати варіативні рівні політичної ідентифікації громадянського суспільства.
Представник західної наукової традиції С. Гантінгтон
з метою систематизації трансформаційних процесів доповнив політичний тезаурус поняттям «хвилі демократизації», за допомогою якого відтворив хронологію модернізації державного правління тоталітарних країн у
демократичний політичний устрій [106]. Вчений позначає прояви реверсивного характеру, трансформації і реінсталяцію авторитарних політичних установок державного правління, що свідчить про можливість існування
регресивної тенденції політичної модернізації. Політична
модернізація вказаного типу не ототожнюється з демократизацією форм державного правління, а навпаки, детермінує збереження авторитарних цінностей та принципів улаштування соціально-політичного середовища.
У межах нашого дослідження постає питання: трансформацію форми державного правління Білорусі в контексті деструкції радянської тоталітарної системи можна
вважати проявом прогресистської тенденції модернізації
з ефективними результатами демократизації політичної
системи чи регресивною тенденцією реконструкції алгоритмів авторитаризації соціально-політичних реалій?
Відповідь на поставлене питання можлива за умов
комплексного аналізу соціально-політичних детермінант
реформування устрою Білорусі та встановлення закономірностей модернізації форми державного правління.
Наприклад, С. Гантінгтон вбачає успішність модернізації політичного устрою держави у таких критеріях:
– раціоналізація політичної влади (продуктивне функціонування державного апарату, що детермінує збереження легітимності на основі результатів власної діяльності);
– диференціація нових функціональних аспектів полі521  
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тичної системи (перерозподіл функціональних прерогатив державних інституцій в традиціях класичної моделі
організації гілок влади – «стримувань і противаг»);
– участь соціальних груп в діяльності управлінського
апарату (зростання динаміки та діапазону впливу громадянського суспільства на моделювання та реалізацію концепції державної політики) [110, с. 209].
Соціальним аспектом трансформації політичної системи є поява націоналістичних ментальних орієнтирів у
політичній свідомості білоруського суспільства. Нонконформістське соціальне середовище зосередило власні зусилля на підриві радянських архетипів громадянської поведінки з метою імплементації цінностей свободи,
незалежності, суверенності та демократичних змін у програму суспільних ментальних установок [133, с. 36]. Ця
тенденція створила імпульс для моделювання політичної
системи, функціонування якої буде засноване на урахуванні суспільних ініціатив. Виникає потреба у створенні
представницької державної інституції, здатної об’єднати
різноманітні політичні погляди громадянського суспільства. У свою чергу, плюралізм публічної думки детермінував інтенсифікацію процесу утворення суспільних політичних структур, що закріпилися у статусі елементів
демократичної партійної системи. Результатом таких зрушень стало нівелювання монополії комуні-стичної партії
та поява нових структур артикуляції і презентації суспільних інтересів з варіативними ідеологічними матрицями
[133, с. 40]. Основою диференціації ідейної складової партійної системи стали різноманітні чинники – вектор політичної розбудови, програма соціальних орієнтирів, реалізація інтенції в межах міжнародних відносин, конфігурації
органів місцевого самоврядування, ставлення до урбанізації, позиція стосовно націоналістичних уподобань та ін.
Проте поступово ідеологічний плюралізм соціально-політичних утворень та багатоманітність партійної класифі522
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кації замінилися ключовим фактором розподілу інтенціонального діапазону політичних партій – ставленням до
президентської концепції організації державного правління [133, с. 46]. В результаті ідентифікація з політичним
курсом президентської гілки влади чи конформістські
уявлення про ефективний алгоритм моделювання державної структури стали відправною точкою стратифікації елементів партійної системи. Нівелювання потенціалу
представницького органу політичної влади на цьому етапі становлення форми державного правління зумовило
домінування президентського інституту над парламентським. Вказана тенденція була закріплена конституційно.
Зокрема, політичні прерогативи президентського інституту зосереджені навколо формування Кабінету Міністрів
та судової гілки влади, регулювання законодавчої діяльності парламенту й визначення вектору політичної програми державної розбудови [134]. Отже, конституція республіки Білорусь, датована 1994 р. і покликана стати
важливим етапом становлення нормативної бази модернізованої пострадянської політичної системи, була спрямована на фундаменталізацію президентської республіки
у межах білоруського соціально- політичного простору
[133, с. 59].
Така модель організації державних інститутів ускладнює реалізацію законотворчого потенціалу та автономне функціонування бікамерального парламенту Білорусі. Еволюція політичного устрою білоруської держави в
межах перехідного етапу реформації радянських тоталітарних конфігурацій супроводжувалася становленням
фундаментального принципу конструювання форми
правління, вибір якого перебуває у діапазоні ідеологічного плюралізму представницького парламенту чи зростання авторитарного лідерства окремого політичного актора
через харизматичний тип легітимації. Реалії політичної
структури Білорусі на цьому рівні консолідації створеного
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режиму підтверджують домінування лідерського вектору
конструктивістського потенціалу державного правління.
Ключовою ознакою трансформацій білоруської політичної моделі є сильний інститут президентської влади.
Концентрація політичних повноважень в руках президента республіки Білорусь О. Лукашенка детермінує персоніфікацію політичного процесу і суб’єктивізацію інтенціональних орієнтирів політичної модернізації. На думку
дослідника політичних тенденцій Білорусі С. Вайта:
«Упродовж останніх років Лукашенко став головною фігурою білоруської політики, яку напевно можна вважати
режимом Лукашенка. Частково – це результат конституційних змін, які він зумів проштовхнути через опозицію
парламенту, що і привело його до влади» [133, с. 59]. Можливою передумовою становлення політичного авторитету В. Лукашенка можна вважати низький потенціал реалізації ідейного плюралізму та мобільності політичної
еліти, зумовлений ідеологічною стабільністю та конформізмом радянських цінностей політичної активності. Підтвердження цієї тези можна знайти у працях російсько-білоруського науковця С. Коктиша, який вбачає гомогенність
політичної думки у монолітності ідеологічної матриці білоруської політичної еліти: «На відміну від союзної еліти і
еліти інших радянських республік білоруська не розкололася відповідно до класифікації Г. О’Доннелла і Ф. Шміттера на “твердих” і “м’яких”, тобто консерваторів і реформаторів, а дивним чином вміщувала в одних і тих самих
владних персоналіях обидва принципи, на поверхні, в
офіційній риториці, проголошуючи реформи, і в глибині,
в системі прийняття рішень, їх же торпедуючи, інтегруючи в політичну культуру традицію несумісності слова і
діла. Практично до самого кінця свого політичного буття
стара еліта виступала єдиним фронтом, ціленаправлено і
послідовно блокуючи всі реформаторські ініціативи» [135,
с. 9].
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Отже, пасивність діяльності політичної еліти та низька динаміка реформаторського потенціалу стали передумовами реінсталяції персоніфікованого характеру централізації владного ресурсу. Крім того, неадаптованість
політичної свідомості суспільства до демократичних цінностей та деградація активістського типу політичної культури, виражена у диспропорційності процесів вербалізації та реалізації ліберально-демократичної ідеологічної
доктрини, ускладнили демократизацію політичної системи та ліквідацію потенційної реконструкції тоталітарного улаштування політичного простору. У цьому випадку
максимальним результатом націоналістичного імпульсу
білоруського соціуму, який викликав трансформацію радянської системи, може стати здобуття територіальної незалежності та тріумф патріотичних настроїв, а не повноцінна демократична модернізація форми державного
правління і основ моделювання політичного режиму.
Як вагомий фактор уніфікації ідеологічних індикаторів білоруського політичного простору та стабілізації домінування президентського інституту діє превалювання
індивідуальних інтересів елітарних політичних акторів
над інтенціями розвитку демократичних цінностей. Квінтесенцією цих процесів є відхилення політиків від власних ідеологічних переконань та ідентифікація з політичними принципами владного режиму задля отримання
певних політичних преференцій [136, с. 60]. Тенденція
ідейної однорідності здатна матеріалізуватись в укріплення збалансованого державного апарату, проте не зачіпає
перспектив модернізації політичного устрою та реформування курсу державної політики. Так створюються передумови для ідеологічного «застою», нівелювання політичного плюралізму і реверсивної модернізації політичної
системи з повторною імплементацією принципів авторитаризму у функціонування державного апарату.
Стабілізація потужного інституту президентства в ме525  
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жах білоруської політичної системи детермінує централізацію політичної влади та підпорядкування йому законодавчих та судових інституцій.
Ключовими етапами становлення тотального превалювання президента у сфері конструювання державної
політики можна вважати референдуми, ініційовані О.
Лукашенком у 1996 р. та 2004 р. Спочатку відбувся тріумф
у політичних конфронтаціях з парламентом за узурпація
політичних прерогатив, як наслідок, парламентсько-президентська форма державного правління була витіснена
президентською, а на завершальній стадії досягнення
політичного домінування президентські повноваження
перестали обмежуватися часовими рамками [137, с. 61–
62, 121].
Німецький дослідник Н. Рауш, вивчаючи закономірності транс-формації білоруської політичної системи, наголошує у характеристиці політичних перипетій на персоналізації політичного процесу, забезпеченні помірного
політичного плюралізму шляхом регулювання соціально-політичних відносин та на заміні символічної структури ідеологічної матриці гіперболізацією авторитету президента як незмінного лідера прогресу білоруської
державності [91, с. 23]. Науковець ідентифікував політичний устрій Білорусі як автократію в традиціях «султанізму» [91, с. 19]. Централізацію політичної влади автор пояснював через призму індивідуальних інтенцій президента:
«У султаністських режимах з’являється високий рівень
поєднання при- ватного та публічного, фактично жоден
соціальний елемент чи група громадянського або політичного суспільства не звільнені від впливової влади султана. У султаністських режимах провідна чи навіть відмінна ідеологія не існує відокремлено від деспотичного
персоналізму. Можна йтися тільки про псевдоідеологію.
Символи використовуються суб’єктивно і ключові ініціативи не підкріплюються ідеологічною основою. Це голов526
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на відмінність від посттоталі- тарного режиму, де домінуюча ідеологія, так як і в тоталітарних режимах, офіційно
існує» [91, с. 23].
Інтеграція принципу персоніфікації державної влади
у всі сфери соціального буття сприяє підсвідомій адаптації
білоруським суспільством перманентного домінування
президентського інституту на рівні моделювання державного правління. Ця тенденція ускладнює формування
нонконформістського дискурсу в межах білоруського політичного простору та візуалізацію ідеологічної програми
опозиційних політичних сил. На думку Н. Рауша, сучасні
реалії соціально-політичного середовища Білорусі можна
вважати своєрідним проявом становлення культу особистості в межах трансформації форми державного правління [91, с. 24–25]. Президент стає своєрідним уособленням
політичного конструктивізму та ініціатором політичних
рішень на державному рівні. Ототожнення правління з
індивідуальним політичним актором ставить під сумнів
демократичний підтекст політичних трансформацій та
формує гібридну модель політичного устрою – симбіоз демократичних механізмів державного конструювання та
безальтернативне авторитарне домінування однієї політичної сили. Продукт політичної модернізації такого типу
асимілює певні закономірності теорії «делегативної демократії» Г. О’Доннелла [42, с. 130], оскільки утворений на
деструктивній матриці радянської системи політичний
режим Білорусі є взірцем стабільності й стійкості завдяки
поєднанню сильного президентського інституту й низького рівня розвитку соціальних та політичних інстанцій,
здатних створити конструктивну протидію діючій владі.
Такий стан речей в конфігураціях форми державного
правління провокує критичне ставлення міжнародної
кон’юнктури до диспропорційного розподілу політичних
цінностей. Як результат, Білорусь стає об’єктом перманентних інформаційних кампаній, пов’язаних з ізоляціо527  
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нізмом соціально-політичного середовища країни від європейської спільноти, а модель державного управління
білоруського типу отримала номінацію «остання диктатура Європи» [138, с. 43].
Трансформація форми державного правління республіки Білорусь на початковому етапі конструювання
проходила в рамках політичного протиборства парламентської та президентської інстанцій. Результатом
конфронтації стало зосередження владних преференцій
в руках президентського інституту. Подальша узурпація
політичних прерогатив і централізація владних повноважень детермінували персоналізацію контролю за адміністративно-управлінським апаратом і суб’єктивізацію
тенденцій розгортання державної політики. Персоніфікація політичного процесу забезпечила превалювання президента в розподілі політичних цінностей, а інтеграція
лідерського образу О. Лукашенка у варіативні сфери соціального буття – легітимацію діючого правління на основі харизматичного принципу, а також нівелювала потенційну динаміку політичної активності білоруського
суспільства. Ця закономірність стала підставою для
компаративного зіставлення політичного режиму Білорусі з диктатурою та ідентифікації ознак «султанізму» у
політичній моделі країни. Як наслідок, трансформація
політичного улаштування білоруської держави в контексті деструкції радянської тоталітарної ідеологічної
матриці ставить під сумнів ефективність консолідації
демократичних канонів у програмі функціонування
державного апарату. Управлінський механізм Білорусі є
своєрідним поєднанням демократичних процедур з авторитарним регулюванням соціально-політичного простору. У будь-якому разі, незалежно від політичних орієнтирів елітарної структури, на сучасному етапі
політичної модернізації улаштування політичних конфігурацій державного апарату Білорусі – яскравий при528
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клад сильної президентської інституції, що матеріалізувалась у президентську форму державного правління.
3.3. Вектори трансформації
президентських країн Центральної Азії
У вітчизняній та зарубіжній політичній науці останніх двадцяти років чимало досліджень, присвячених аналізу особливостей перебігу трансформаційних процесів
на пострадянському просторі, що вказує на безумовну актуальність зазначеної проблематики, високу теоретичну
та прикладну цінність подібних робіт. Однак радикальні
зміни, які відбуваються у країнах цього регіону, дуже часто характеризуються різноспрямованими векторами
трансформаційних перетворень, потребують додаткового
осмислення, розгляду і вивчення з метою створення науково обґрунтованих прогнозів майбутнього політичного,
економічного і соціокультурного розвитку суспільств перехідного типу. Дослідження специфіки трансформації
форми правління у країнах перехідного типу загалом та
на теренах пострадянського простору зокрема є одним з
найважливіших і актуальних аспектів аналізу зазначеної
проблематики.
З огляду на це доцільним є висвітлення особливостей
автократичних векторів трансформації форм правління у
пострадянських країнах на прикладі ЦАР (Центрально-Азійського регіону), що передбачає: 1) обґрунтування
можливостей використання як однопорядкових понять
«форма правління» та «політичний режим» при розгляді
здійснення системних перетворень у країнах перехідного
типу; 2) з’ясування найхарактерніших ознак демократичних і авторитарних модернізаційних процесів, які розгортаються в останні десятиріччя у світі; 3) визначення й аналіз основних варіантів (моделей) трансформації форми
правління у країнах Центральної Азії.
529  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

Джерельною базою для такого дослідження стали
праці переважно українських і російських дослідників,
присвячені розгляду актуальних проблем сучасної політичної науки – трансформації держави загалом та форми правління й політичних інститутів зокрема (монографічні дослідження А. Керимова, М. Моргунової,
навчальний посібник О. Новакової), а також висвітлення тематики складнощів здійснення демократичних
транзитів нині (праці американського науковця
Дж. О’Доннелла та вітчизняного дослідника
А. Пахарєва). Окрему групу сформували дослідження
вітчизняних вчених, в яких розглядаються конкретні приклади посттоталітарних переходів у країнах Центральної
Азії (наукові статті Р. Бахтиєва, О. Дудника, Т. Ляшенко).
Аналіз еволюції форм правління та політичних режимів на пострадянському просторі, на думку вітчизняного
науковця О. Дудника, дає змогу вести мову про дві провідні тенденції у державотворчих процесах у названій групі
країн перехідного типу. По-перше, у частині країн колишнього СРСР на початку ХХІ ст. відбулася трансформація напівпрезидентських режимів у режими парламентської
демократії чи парламентсько-президентські республіки
(Молдова, Вірменія, Киргизстан, Україна (2005 – жовтень
2010 рр. – П. М.)). По-друге, реакцією на поширення парламентаризму на пострадянському просторі стало відчутне
посилення в інших країнах (Росія, Білорусь, Азербайджан,
Таджикистан, Узбекистан) авторитарних тенденцій [139,
с. 215].
Є дослідники, котрі відходять від традиційного тлумачення понять «форма державного правління» та «політичний режим» при розгляді специфіки здійснення трансформаційних процесів у країнах перехідного типу. Це, у
свою чергу, зумовлює зміщення акцентів при аналізі конкретних типів і форм державного правління та політичних режимів. Як наслідок, у роботах, присвячених перебі530
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гу процесів демократичного транзиту на пострадянському
просторі, йдеться про президентські, парламентські або
змішані режими та демократичне й авторитарне правління. І хоча подібний методологічний підхід з суто наукової
точки зору є хибним, він допомагає дослідникові якомога
влучніше та образніше охарактеризувати провідні тенденції політико-державного розвитку у названій групі
країн.
Російська дослідниця М. Моргунова розглядає діяльність вищих органів державної влади як політичний режим. Так, за її визначенням, парламентаризм – це різновид політичного режиму, який забезпечує не тільки
юридичне, а й фактичне верховенство вищої представницької установи, підпорядкованість і підконтрольність
їй уряду: «Насправді, парламентаризм – це не форма, а метод здійснення державної влади, особливий режим, що
визначається реальними відносинами, які формуються
між законодавчою і виконавчою владами у кожній конкретній державі, за котрого провідну роль відіграє парламент» [140, с. 26–27]. Отже, при вивченні конкретних форм
здійснення державної влади, особливостей взаємодії різних гілок влади у країнах перехідного типу закономірно
виникає подібна «понятійна плутанина».
Однак, якщо йдеться про наукове розуміння поняття
«форма правління», то варто взяти до уваги визначення
російського вченого-правника Р. Єнгибаряна, відповідно
до якого форма правління – «організація верховної державної влади, особливо вищих і центральних її органів,
структура, компетенція, порядок утворення цих органів,
тривалість та обсяг їх повноважень, відносини з населенням, ступінь участі останнього в їх формуванні» [141, с. 3].
«Сильними сторонами» наведеного визначення, на думку
автора, є його комплексний характер, намагання охопити
усі можливі вектори політико-правового прояву форми
правління, виявити потенційні напрями її дослідження у
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тій чи іншій країні. Тому запропоноване Р. Єнгибаряном
визначення фактично є системною характеристикою як
форми державного правління, так і політичного режиму.
Тому, спираючись на такий методологічний підхід при дослідженні політико-державницької еволюції країн перехідного типу, найповніше можна простежити усі варіанти, моделі та вектори суспільно-політичних трансформацій
у названій групі суспільств.
Отже, цілком правильним є використання комплексного методологічного підходу при розгляді трансформації форми правління у країнах перехідного типу. У цьому
контексті необхідно зосередити увагу на з’ясуванні відмінностей між авторитарною та демократичною моделями модернізації. Найголовніша відмінність полягає у
тому, що авторитарна модель модернізації спирається на
волю правлячого класу, ефективність застосування бюрократичного примусу і контролю за виконанням його
розпоряджень. Демократична модель, у свою чергу, ґрунтується, насамперед, на широкому застосуванні механізмів самоорганізації суспільства, а держава і політична еліта мають забезпечувати сприятливі умови для успішного
здійснення модернізаційних перетворень. За зауваженням
вітчизняної дослідниці О. Новакової, у сучасному суспільстві демократизація стає глобальною тенденцією цивілізаційного розвитку, а тому «авторитарні методи модернізації
суспільства можуть бути корисними лише в обмежений
період часу, у випадку використання їх для створення передумов демократизації суспільства» [142, с. 129]. З метою підтвердження або спростування наведеного твердження варто розглянути основні відмінності між авторитарною і
демократичною моделями модернізації.
Для авторитарної моделі характерною є посилена
роль національної суверенної держави у здійсненні усіх
модернізаційних проектів. Особливого значення в цих
умовах набуває централізований матеріальний та ідео532
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логічний примус [142, с. 128]. Яскравим прикладом
ефективного прояву названої ознаки авторитарної
моделі модернізації є китайський досвід здійснення
соціально-економічних перетворень в останні два десятиріччя. Так, російський дослідник О. Виноградов,
характеризуючи форму правління сучасного Китаю
як авторитарну колегіальну систему, що виросла з патріархального суспільства, називає її базові елементи. По-перше, це наявність партії авангардного типу,
яка має монополію на владу і легітимність якої ґрунтується на феномені ідеологічної канонізації вищого керівництва. По-друге, відмова правлячої еліти (насамперед внаслідок суперечливого досвіду правління Мао
Цзедуна. – П. М.) від пожиттєвого перебування на вищих
партійних і державних посадах, а отже, налагодження
інституціалізованого механізму пошуку і підготовки
наступників, який довів свою успішність [143, с. 94].
Саме зазначені особливості форми правління Китаю допомогли здійснити карколомний модернізаційний прорив у країні, перетворивши національну політичну систему на досить динамічну, але, водночас, традиційну.
Не менш важливою характеристикою авторитарної
моделі модернізації є обов’язкова (добровільна або примусова. – П. М.) консолідація суспільства навколо єдиної
модернізаторської ідеології, вилучення альтернативних
позицій і думок, що спирається на діяльність партії-гегемона та декількох політичних партій (зазвичай суто декоративних, партій-маріонеток. – П. М.), які підтримують
основну ідеологічну лінію. Це, у свою чергу, обумовлює
надзвичайно високий ступінь централізації управління,
посилення бюрократизації суспільства. Громадянське суспільство у такій моделі правління якщо й існує, то розвивається виключно під егідою (такою, що публічно декларується, або латентною. – П. М.) державних діячів та в
руслі провідного ідеологічного напряму. Особливостями
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політичної культури суспільства за цих умов стає поступове виникнення та вкорінення в громадянську свідомість
нових соціокультурних цінностей під впливом соціально-політичних й економічних успіхів модернізації [142,
с. 128–129]. Можна дійти висновку, що авторитарна модель
модернізації формує таку модель правління, яка заснована
на нерівномірному розвитку різних суспільно-політичних
сфер, коли центральні виконавчі структури, а також інститут глави держави розвиваються гіперболізовано, а законодавча гілка влади, місцеве самоврядування, усі можливі
варіанти громадянської активності перебувають під повним контролем влади виконавчої і мають найчастіше суто
формальний, «фасадний» характер.
Демократична модель модернізації ґрунтується на визнанні необхідності створення національної суверенної
держави, існуючої не як апарат насильства, а як ефективний механізм самоорганізації суспільства. Це зумовлює
послаблення позицій традиційних еліт та їх легітимності,
виникнення і посилення модернізаторської еліти, а отже,
відкритість та конкурентність шляхів формування еліти
[142, с. 128]). Одна з сутнісних ознак демократичної моделі
модернізації – це відкритий характер діяльності політичної еліти та органів державної влади, транспарентність
державної політики, відповідальність політичних акторів перед суспільством. Так, за словами авторитетного
американського науковця – фахівця з проблематики здійснення демократичних транзитів у сучасному світі, автора
концепції делегативної демократії, посада глави держави
(як правило, це президент. – П. М.) за цих умов розглядається в якості представника нації найвищого рівня та детермінанта національного інтересу [144]. Це зумовлює
більш раціональне та прагматичне ставлення до усіх центральних інститутів й установ державної влади.
Одним з основних принципів здійснення демократичної модернізації є обов’язкове забезпечення політичного
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плюралізму у процесі реалізації системних перетворень у
суспільстві, завдяки чому досягаються консолідація, співпраця і змагальність усіх політичних акторів як провідних
суб’єктів модернізації. У суспільстві розгортається дискусія з приводу пошуку оптимальних шляхів досягнення
мети модернізації на основі розвитку громадянської комунікативності й ініціативи, розширення функцій громадянських структур та їх співпраці з органами державної
влади. Як наслідок, активізується політична участь громадян; розвиваються і зміцнюються демократичні інститути, норми та цінності; утворюється диференційована політична, соціальна та економічна структура суспільства;
виникає раціональна політична бюрократія, яка перетворюється на реальну систему управління й контролю [143,
с. 128–129]. Отже, демократична модель модернізації
сприяє становленню і розвитку засад функціонування
державного апарату управління більш відкритого характеру, що забезпечує його високий адаптивний потенціал,
здатність ефективно протистояти викликам часу.
Більшість вітчизняних та зарубіжних науковців переконані у тому, що саме демократична модель модернізації
є ефективнішою і перспективнішою. Втім, як це не прикро, слід констатувати: значна частина країн перехідного
типу обирають авторитарну модель модернізації. Не є винятком і держави пострадянського простору. Особливо
показовий приклад країн Центральної Азії, реалізація в
яких авторитарних й автократичних модернізаційних
моделей призвела до формування і зміцнення національних варіантів суперпрезидентського правління. Російська
дослідниця Д. Швецова зазначає, що «у всіх державах Центральної Азії (окрім Киргизстану) склалися режими з вертикальною системою організації влади...» [145, с. 150].
Укоріненість у цій групі країн авторитарного суперпрезидентського правління пояснюється, насамперед, національно-релігійними традиціями: особливою системою
535  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

відносин між суспільством і владою, де вона має водночас
і сакральний, і кланово-ієрархічний, і неформалізований
територіально-представницький характер.
Є. Абдулаєв найхарактернішою ознакою політичного
розвитку останніх двох десятиріч у країнах Центральної
Азії називає поєднання ісламу з радянською формою авторитарного правління [146, с. 34]. На переконання Т. Ляшенко – української дослідниці, яка займається аналізом
проблематики специфіки трансформаційних процесів у
ЦАР (Центрально-азійському регіоні), розглядати модернізаційні перетворення у країнах цього регіону необхідно
у контексті вивчення трьох процесів – традиціоналізації,
периферизації та глобалізації. Якщо сутність глобалізації
є зрозумілою, то перші два процеси у ЦАР мають свою специфіку. Традиціоналізація виявляється у поверненні та/
або відродженні дорадянських історико-культурних традицій. Периферизація – це залучення країн до світового
розподілу праці насамперед як джерел сировини [147, с.
159]. Безумовно, названі процеси також впливають на загальні тенденції у формуванні системи (моделі) правління у країнах ЦАР, визначаючи як їх спільні особливості
(такі, як авторитаризація правління), так і специфічні характеристики (наприклад, надвисокий ступінь закритості політичної системи Туркменістану).
Отже, розглядаючи трансформацію форм правління у
країнах Центральної Азії, можна помітити певні закономірності посттоталітарних переходів у цих суспільствах,
провідною з яких є пожиттєве закріплення інституту глави держави (президентури) за однією особою (за винятком Киргизстану). Суперпрезиденціалізм у країнах Центральної Азії розглядається як єдина можлива й ефективна
альтернатива національного політичного розвитку в умовах посттоталітарного державотворення. Суперпрезидентські моделі правління у країнах Центральної Азії
умовно можна поділити на три групи.
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Перша група – Киргизстан та Казахстан – типові приклади реалізації авторитарної моделі державного правління з деякими елементами демократії. Особливістю політичної системи Казахстану є безперечне домінування
президента над законодавчою і судовою гілками влади,
закріплене на конституційному рівні під конкретну людину і під конкретну ситуацію [148, с. 175–176]. Діяльність
сильного президента за цих умов є найважливішою засадою реалізації необхідних реформ. Саме цим виправдовується надзвичайна концентрація влади в руках глави держави. Наприклад, перетворення у
1995 р. однопалатного парламенту на двопалатний супроводжувалося звуженням самостійності його компетенції. Фактично парламент у країні став повністю підконтрольним волі президента та схвалює закони
виключно в його інтересах. У 2007 р. відбулося перетворення вищого законодавчого органу Казахстану на однопартійний, що посилило інститут президента у національній політичній системі [149, с. 139, 148–149]. Отже,
можна говорити про зростання декоративного характеру
демократичних інституцій та процесів у Казахстані упродовж останніх двадцяти років.
Політичний розвиток Киргизстану тривалий час, на
переконання багатьох дослідників, був чи не найдемократичнішим з усіх країн ЦАР, однак часто йому були властиві певні ознаки охлократії, що зумовлювало негативну
оцінку парламентської моделі правління самими громадянами. Крім того, у Киргизстані в останнє десятиріччя
спостерігалася досить часта зміна правлячих еліт, яка відбувалася насильницьким шляхом. Подібне гібридне правління (авторитарно-напівдемократично-охлократичне. –
П. М.) у країні можна пояснити, передусім, специфікою
національного соціокультурного середовища – домінуванням кочового способу ведення господарювання, поєднаного з історичним розколом суспільства на Північ і Пів537  
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день, а також з нерозвинутістю соціально-економічних
відносин. Прогнозування можливих напрямів трансформації форми правління у Киргизстані є досить ризикованим, оскільки дія охлократичних чинників у цій країні
надзвичайно висока.
Друга група – Узбекистан і Таджикистан як президентські республіки з декоративними елементами демократії
– характеризуються надзвичайно широкими повноваженнями глави держави та фактично прямим президентським правлінням у поєднанні з конституційно закріпленим, але абсолютно формальним розподілом гілок
влади [148, с. 178]. В обох країнах спостерігається гіперболізація влади виконавчих структур, надзвичайне
зростання силового апарату та одночасне згортання демократичних інституцій, принципів, норм, процесів.
Уся повнота влади сконцентрована в руках глав держав
та їх найближчого оточення, опозиція де-юре і де-факто
знищена у межах обох країн. Очільники й офіційна влада як в Узбекистані, так і в Таджикистані пояснюють
таке «закручування гайок» необхідністю боротьби з загрозою радикального ісламізму (а така загроза справді
існує! – П. М.) та близькістю до однієї з «найгарячіших»
точок сучасного світу – Афганістану.
Третя група – тільки одна, але дуже особлива держава
– Туркменістан. Формально Туркменістан є президентською республікою, де-факто – уся влада зосереджується в
руках глави держави, який має безмежні повноваження і
можливості (ознаки навіть не тоталітарного режиму
ХХ ст., а східних деспотій, які існували у давньому світі).
Навіть на конституційному рівні у цій державі не здійснено поділу між законодавчою і виконавчою гілками влади.
Він нівелюється тим, що над цими гілками влади де-юре
стоїть вищий представницький орган – Халк Маслахати
(Народна Рада), що висловлює вищу волю народу, а його
главою є президент [148, с. 181]. На основі аналізу специфі538
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ки форми правління у сучасному Туркмені- стані можна
стверджувати, що це – спроба створення на національному ґрунті архаїчної системи правління східно-деспотичного типу, підтвердженням чого була спроба перетворити
у середині 90-х років ХХ ст. країну на шахство та надзвичайне посилення на початку ХХІ ст. діяльності спецслужб,
аж до перевірки особистого листування та телефонних
розмов усіх громадян. Поясненням такого жорсткого автократичного правління у країні, на думку українського дослідника туркменського походження Р. Бахтиєва, є: наявність світових запасів газу й нафти, непросте геополітичне
оточення, імовірність ескалації конфлікту з боку Афганістану, загострення міжплемінних відносин [150, с. 80]. Проте нині відбувається деяке послаблення авторитарних
тенденцій у державному правлінні Туркменістану, хоча
констатувати перемогу демократичних тенденцій у національному розвитку ще не можна.
Наведений аналіз особливостей трансформації форми
правління у країнах Центральної Азії в останні два десятиріччя, безперечно, є неповним, однак дає змогу окреслити провідні тенденції і закономірності досліджуваного
процесу. Так, вітчизняний науковець А. Пахарєв зазначає:
«З огляду на історичні традиції та ментальність на пострадянському просторі політичні лідери найвищого державного рівня (президенти) відіграють вирішальну роль у
формуванні політичних режимів (це також стосується і
вибору форми правління. – П. М.), наслідком чого є не тільки успішні заходи в державному управлінні, а й часті провали у внутрішній і зовнішній політиці» [151, с. 15]. Крім
того, у більшості країн ЦАР суперпрезидентське правління було сформовано вчорашніми комуністичними лідерами радянських республік (Казахстан, Туркменістан, Узбекистан), що вплинуло на подальший їх державницький
розвиток. У більшості з цих країн спостерігається стійка
тенденція до посилення авторитарних методів управлін539  
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ня за умов збереження формальних демократичних інститутів і процесів. Втім, трансформацію форм правління
на пострадянському просторі загалом та в країнах Центральної Азії зокрема необхідно і надалі спостерігати та
аналізувати.
3.4. Парадигмальні особливості
становлення форм правління
у пострадянському політичному просторі
Початок 90-х років ХХ ст. ознаменувався перерозподілом політичних конфігурацій геополітичної реальності.
Реформація міжнародного політико-територіального
устрою була спричинена деструкцією ключового актора
глобального політичного простору – СРСР. Крах цілісності
радянської системи зумовив не тільки деформацію політичної структури, а й падіння авторитету цілої комуністичної доктрини. Як результат, на міжнародній політичній карті виникли нові незалежні актори з переважаючою
демократичною парадигмою розвитку, які зіштовхнулися
з низкою викликів, у т. ч. трансформацією форми державного правління й визначенням функціональної ідеологічної матриці для фундаменталізації політики країни в межах міжнародного політичного процесу.
Актуальність цієї тематики полягає в амбівалентності
трансформації політичної системи пострадянських країн
на сучасному етапі становлення й соціально-політичної
конфронтації, яка полягає у визначенні концепції консолідації політичного режиму й форми державного правління. Результат цих процесів має домінуюче значення для
стабілізації східноєвропейського політичного простору,
розподілу прерогатив між глобальними політичними акторами й балансування тенденцій міжнародної соціально-політичної реальності.
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Проблеми модифікації форми державного правління в
контексті політичних трансформацій є і будуть важливим
предметом дослідження. Головними теоретиками процесу політичної модернізації прийнято вважати С. Гантінгтона, Ф. Шміттера, Г. Алмонда, С. Вербу, Л. Пая, Р. Даля, М.
Леві, Д. Рюшемейєра, Р. Дарендорфа та інших авторів, праці яких стали фундаментом для формування теоретичних
меж цього політичного явища.
Головною метою у з’ясуванні вказаної проблеми є визначення закономірностей становлення форми державного правління в межах пострадянських політичних
трансформацій. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
– характеристика сутності дефініцій «форма державного правління» і «політична трансформація»;
– компаративний аналіз модифікації форми державного правління в пострадянських країнах;
– аналіз проблем і ризиків демократизації в пострадянських країнах;
– проектування системи універсальних принципів
фундаменталізації найефективнішої моделі державного
правління на основі досягнень і варіативних закономірностей країн пострадянського регіону.
Форма державного правління – домінантний інструмент організації соціально-політичних відносин. Ґрунтовне дослідження цього концепту почалася ще в Давній
Греції: філософський підхід Платона до розуміння форм
правління і їх транзитивних можливостей [131], а також
вчення Аристотеля про правильні та неправильні форми
державної влади [132]. У процесі подальшого генезису наукової політичної думки теоретична база форми державного правління наповнилася варіативними концепціями
й креативними інтерпретаціями. Помітний внесок у дослідження цього процесу зробив французький теоретик
Ш.-Л. Монтеск’є, який встановив реле- вантність геогра541  
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фічного детермінанта для політичного процесу й визначив форму правління на основі сумісності з географічним
положенням країни. Отже, у політичну науку були імплементовані нові концепти: «географічний детермінізм» і
«природа форми правління» [152]. У межах цього дослідження форма державного правління розцінюється як організація політичної влади на основі розподілу функціонального інструментарію й політичних прерогатив
державних інститутів з метою формування вектора державної політики й способу організації соціально-політичних відносин усередині країни.
Про транзитивний потенціал форм державного
правління зазначали ще давньогрецькі теоретики політичного процесу, тепер його відображено в сучасних
концепціях політичної модернізації. Синхронний аналіз когнітивного контенту понять «політична модернізація», «політична трансформація» та «демократизація»
вказує на їхню теоретичну гомогенність і часткову синонімічність. За визначенням американського політолога В. Ростоу: «Демократизація – це рух у напрямку свободи слова, поліпшення правової адміністрації й
конструювання представницької парламентської інституції, заснованої на виборі прогресивного електорату й
здатної контролювати бюджетні кошти» [48, с. 182].
Представник західної політичної школи С. Гантінгтон,
характеризуючи процеси трансформації політичного
устрою країн світу, сформував концепцію про «хвилі демократизації», за якою тоталітарні режими під дією
певних факторів модернізувалися в контексті демократизації соціально-політичної конфігурації політичної системи [106]. Г. Алмонд, С. Верба, С. Ліпсет, Р. Інглхарт, Л. Пай
і В. Ростоу наголошували на кореляції соціально- економічних і культурно-ціннісних факторів, а Ф. Шміттер, Г.
О’Доннелл, Х. Лінц, А. Степан, А. Пшеворський, досліджуючи політичні трансформації, надавали перевагу кон542
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кретним процедурам і політичним рішенням авторства
самих агентів демократизації. Представник російської політичної школи А. Мельвіль систематизував дані диференціації в межах структурного й процедурного підходів
до вивчення причин демократизації [52, с. 26].
Незважаючи на прогресивний характер політичної
модернізації, теорія політики не виключає можливостей
регресивних змін і нівелювання демократичного потенціалу цього процесу. Наслідком дисфункції цього процесу є
ускладнення імплементації демократичних принципів,
деформація механізмів консолідації демократичної політичної системи. Свідченням цього є моделі «авторитарної
демократії» Р. Сакви [153], «делегативної демократії» Г.
О’Доннелла [42, с. 130]. Девіація процесів модернізації країн з тоталітарною організацією політичної влади детермінована різноманітними ризиками й кризами. Йдеться
про проблеми легітимізації політичних інститутів, участі
громадянського суспільства в політичному процесі, деструкції у відносинах влади й суспільних структур, розподілу матеріальних і культурних благ, соціально-політичної самоідентифікації суспільства [154].
Сфокусував увагу на проблемі амбівалентності результатів політичної трансформації С. Гантінгтон, систематизувавши історичний досвід і визначивши ключові критерії ефективності модернізації політичної системи:
раціоналізація політичної влади, диференціація політичних функцій і модифікація спеціалізованих структур для
їхнього здійснення, збільшення рівня участі суспільства в
політичному процесі [155].
Отже, вектор політичної трансформації й успіх консолідації ефективних демократичних механізмів залежить
від дієвості державного правління в контексті організації
норм соціально-політичного процесу. З огляду на зазначену вище тенденцію у межах нашого дослідження здійснено спробу визначення й систематизації релевантних
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принципів моделювання функціональної форми державного правління на основі критеріїв демократизації С. Гантінгтона, також транзитивного досвіду країн колишнього
Радянського Союзу.
Колапс СРСР дестабілізував біполярність міжнародного політичного устрою й акумулював процес дезінтеграції
імперії. П’ятнадцять новоутворених країн мали сформувати новий державний устрій, у компетенції якого було б
регулювання кризи соціально-політичного становища,
реформування деструктивної економічної системи й конструювання модернізованої доктрини внутрішньої й зовнішньої політики. Реалізація будь-якої конструктивної
ініціативи політичної адміністрації країни могла бути
здійснена в контексті двох діаметрально протилежних
парадигм: демократизації за традиціями моделей західних цінностей чи потенційного відновлення тоталітарних закономірностей політичного процесу. Для демократизації необхідна була ліквідація залишків зруйнованих
радянських політичних конфігурацій та реформування
устрою політичної системи відповідно до демократичних
канонів: поділ політичної влади, формування політичного плюралізму, проведення відкритих виборів, забезпечення свободи слова й реальної участі суспільства в діяльності державного апарату. Ця тенденція створила першу
проблему модернізації форми державного правління – нівелювання надмірного етатизму, характерного для соціально-політичного устрою пострадянських країн протягом тривалого часу. Інша важлива особливість вибору
концепції формації форми державного правління – політичний менталітет пострадянського суспільства. Довгі
роки панування комуністичної ідеології й тоталітарного
режиму закріпили тенденцію превалювання державних
цінностей над суспільними інтенціями, кодифікували
норми соціальної поведінки й принцип «надмірного ієрархізму» з домінуванням партійної еліти у соціально-по544
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літичних відносинах соціуму. З погляду нейтральної позиції, яка не порівнює ефективність радянської й західної
політичних систем, рівень політичної свідомості населення й соціальне становище країн колишнього Радянського
Союзу – вагома причина проблематичної адаптації демократичних канонів у суспільстві радянського типу політичної культури. Наприклад, як аргумент у запереченні
потреби асиміляції західних політичних цінностей у межах конструювання політичної системи, представник російської політичної школи А. Дугін обґрунтовує ідею концептуальної суперечності західної ідеологічної матриці
традиційному суспільству країн колишнього СРСР [156].
Зазначений ідеолог російського націоналізму постулює
«свідому непідготовленість» населення до чужих, нав’язує
думку про неможливість імплементації демократичних
принципів у політичні системи пострадянських країн.
Іншою характерною ознакою трансформаційних процесів пострадянського простору і водночас дефектом демократичного реформування стало проведення модернізаціїполітичногоапаратупредставниками«демонтованої»
радянської політичної системи. Як результат, реформування урядової адміністрації проходило в межах політичної амбівалентності: з одного боку, хаотичного розвитку
політичного плюралізму, з іншого – імпліцитних інтенцій
ключових політичних акторів щодо збереження монополії на політичну владу. Дисфункція елітарної циркуляції
інтенсифікувала становлення важливої особливості пострадянського урядового простору – потужного інституту
президентства. Превалювання президентської влади на
початкових стадіях політичного реформування й у процесі подальшої трансформації державного устрою країн пострадянського простору призвело до встановлення в більшості з них президентської форми правління, поєднаної із
сильною виконавчою владою [157]. Отже, у межах пострадянської моделі президентської республіки глава держа545  
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ви наділяється багатофункціональними політичними
повноваженнями, володіючи монополією на виконавчу
владу й регулюючи закономірності протікання політичного процесу всередині країни. Прикладом концентрації
політичної влади в руках президентського інституту є організація політичної системи в Російській Федерації, Білорусі, країнах Центральної Азії. Діаметрально протилежні
демократизації соціально-політичні конфігурації можуть
бути зумовлені надмірною централізацією політичної
влади (Білорусь), «спадковістю» процедури формування
президентського інституту (Азербайджан), максимізацією ролі особистості в політичному просторі країни (Казахстан та інші країни Центральної Азії). Вказані тенденції розвитку президентської форми правління загрожують
маргіналізацією демократичного устрою країни (неоавторитаризм, культ особи, диктатура, олігархія, інфократія
та ін.).
Попередити авторитарні тенденції президентського
режиму диференціації політичної влади можна за допомогою застосування принципу «стримувань і противаг».
Наочним прикладом демократичного функціонування інституту президентства є політична система США, у межах
якої президент як глава виконавчої влади підконтрольний громадськості [114, с. 148].
Превалювання президентської форми організації влади в більшості країн пострадянського простору не зупинило функціонування законодавчого інституту – парламенту. Деформація радянських політичних конфігурацій
акумулювала плюралізм політичного процесу й трансформувала цю інстанцію з однопартійної організації в
представницький законодавчий орган. Однак, як виявилось, система політичного представництва перехідного
типу провокує дисбаланс і непорозуміння всередині політичного середовища. Прикладом таких урядових конфронтацій є генезис українського політичного режиму. З
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моменту проголошення незалежності українська форма
державного правління більшою мірою відповідала парламентсько-президентській республіці, але із прийняттям
Конституції 1996 р. істотні політичні прерогативи були
відведені президентові, і маятник змішаного типу політичної системи похилився в бік президентсько-парламентського типу. Превалювання президента підсилювалося необмеженим правом вето на законодавчі ініціативи
парламенту, яке в ідеалі покликане унеможливити прийняття популістських законів напередодні парламентських виборів або некоректних законодавчих пропозицій,
лобійованих економічними кланами. В українських політичних реаліях такий механізм взаємного контролю став
каменем спотикання державних інстанцій (більшість законодавчих ініціатив парламенту було заблоковано президентом) і вповільнення державного функціонування
[114, с. 151]. Подальші перипетії українського політичного
процесу пов’язані з прийняттям політичної реформи 2004
р., завдяки якій у політичному апараті знову почав домінувати парламент. Диспропорційність політичної диференціації спровокувала конфлікти в сфері законодавчої
влади між президентом і прем’єр-міністром, а також відсутність консенсусу й політичної цілісності в діях виконавчої гілки – уряду і парламенту. Фінальним акордом
дестабілізуючих перетворень форми правління стало скасування в 2010 р. «політреформи» Конституційним Судом
України у зв’язку з порушенням процедури прийняття.
Після цього президентсько-парламентська форма за відсутності попередніх стримувань і противаг стрімко почала рухатись у бік узурпації всієї влади однією політичною
силою, що зумовило соціальний вибух та повернення до
попередньої моделі.
Зіставляючи державні моделі пострадянського простору, слід відзначити відмінність країн Прибалтики, політичні системи яких побудовані навколо парламенту, а
547  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

не президентського інституту. Латвія, Естонія й Литва у
процесі модернізації політичної системи адаптували досвід парламентаризму країн Західної Європи і закріпили
ключову роль у державному політичному процесі за парламентською інстанцією. Якщо в більшості країн пострадянського світу впливовість президента підкріплена виборністю цієї посади народом і фактичною незалежністю
від парламенту, то в Латвії, наприклад, президента обирає
Сейм, що обмежує його діяльність і мінімізує повноваження. У такій «прибалтійській» моделі політичного устрою
очолює виконавчу владу голова уряду – прем’єр-міністр.
Ще однією особливістю державного конструювання в
межах пострадянської політичної реальності є зміцнення президентського домінування в деяких країнах за допомогою парламентської солідарності. За цих обставин
поєднання рішень парламентської більшості із президентськими політичними ініціативами зумовлюють однополярну політичну реальність. Ця тенденція зазвичай
проявляється в ситуації, коли парламентська коаліція
сформована навколо політичної партії діючого президента. Однорідність державних інститутів може ускладнити функціонування державного апарату, а також спричинити труднощі у прийнятті колективних рішень і
досягненні консенсусу.
Аналізуючи еволюцію становлення політичного
устрою країн колишнього СРСР, слід наголосити на істотному зовнішньому тиску на пострадянські трансформації з боку світових центрів впливу [158, с. 13–33]. З метою
реалізації своїх інтересів лідери світового політичного
процесу здійснюють тиск в економічній, геополітичній,
інформаційній сферах для знаходження вигоди при участі у формуванні державних інституцій і кадрового складу політики країни. За таких умов можна вести мову про
функціонування сценарію «зовнішнього конструювання» у транзитивних ініціативах пострадянського просто548
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ру [157]. Варіативний інструментарій, серед якого політико-економічна ізоляція, мобілізація нонконформістської
громадськості, дає міжнародним інстанціям змогу впливати на політику окремих країн. Яскравим прикладом
«зовнішньої участі» є «кольорові» революції в Киргизії,
Грузії, Україні, які закінчилися реформуванням політичної адміністрації, законодавчої бази й політичного клімату в державі. Політична конфронтація міжнародної громадськості з Білорусією, інформаційний тиск на Російську
Федерацію, Україну й держави Центральної Азії з метою
обмеження концентрації політичної влади в руках президентського інституту є прикладом ізоляційної політики
західних акторів.
Проаналізувавши особливості трансформації політичної системи пострадянського простору, можна дійти висновку, що перехід від тотального державного патерналізму в межах СРСР до модернізованого політичного устрою
з демократичною парадигмою функціонування набув затяжного характеру. Імплементація нових демократичних
цінностей на остаточно не демонтовану радянську ідеологічну матрицю спричинила спотворення демократичних
принципів у процесі їх консолідації в політичних конфігураціях пострадянських країн. Зосередження процедурних
повноважень реформування в руках колишньої радянської еліти, складний перехід до ринкової економіки,
культурна й етнічна диференціація населення, дисбаланс
політичного клімату, низький рівень рефлексії механізмів демократизації соціально-політичної системи в сукупності ускладнили становлення демократичних форм
державного правління. Асиміляція демократії супроводжувалася варіативними кризами: проблема розподілу
політичної влади загострила конфронтації акторів усередині політичної системи, дисбаланс державного правління став причиною перехідних транзитивних процесів
і делегітимізації правлячих інститутів, низький рівень
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участі суспільства в політичних формаціях створив ґрунт
для зворотної авторитаризації конструктивних політичних тенденцій. Відсутність повноцінної інтеграції соціуму в політичний процес де-формувала сутність головного
механізму становлення демократичних форм державного
правління – інституту виборів. Часто успіх передвиборної
кампанії і політичної конкуренції еліт зумовлюється не
свідомим вибором електорату, а потенціалом адміністративної мобілізації мас правлячими групами. Як результат – тривалий процес консолідації демократії в межах
пострадянської соціально- політичної реальності здійснюється із частковою деформацією концептуальних
принципів і процедур. Симбіоз тоталітарного минулого
й демократичних перетворень на основі характерних
для країн колишнього СРСР особливостей і криз дає підстави вести мову про становлення нового, «гібридного»
політичного режиму, що складається з варіативних
принципів авторитарних і демократичних ідеологічних
парадигм.
Американський дослідник М. Макфолл вичерпно систематизував типологію режимів з різним рівнем закріплення демократичних цінностей, що виникають у процесі перехідних перетворень. Основою класифікації є
джерело імпульсу демократичних трансформацій. Якщо
на старті переважали радикальні реформатори, які мали
суспільну підтримку, повноцінна демократія консолідувалася швидше. Якщо сили були на боці представників колишнього режиму, встановлювався авторитарний режим. Якщо переможець визначався після тривалого
балансування, формувалися різновиди «гібридного» режиму [159].
Еволюція форм державного правління відбувалася в
контексті двох конструктивних тенденцій: утворення
сильного президентського інституту з характерною концентрацією політичної влади (Російська Федерація, Біло550
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русь, Азербайджан, країни Центральної Азії) і розвитку
парламентської інстанції з властивим їй політичним
плюралізмом (країни Прибалтики). В Україні, наприклад,
становлення форми державного правління відбувалося з
кардинально протилежними змінами. Подібна тенденція
властива й еволюції політичного устрою Грузії: контроль
політичного процесу президентом вилився в конфронтацію із законодавчою владою після перемоги на парламентських виборах опозиційних сил.
Сучасний дуалізм трансформацій пострадянської
політичної реальності полягає в існуванні у контексті
ідеологічної парадигми розбіжних політичних тенденцій: комплексної демократизації соціально-політичного устрою країн на основі державної незалежності, релевантності суверенітету й економічної самодостатності
та часткової демократичної реформації політичного
устрою з потенційною реконструкцією елементів радянської політичної традиції. Передумови другої тенденції простежуються в «гібридизації» моделі державного
правління на основі збереження авторитарності деяких
аспектів політичного процесу в рамках консолідації демократії, а також спробах координувати політичну й економічну діяльність пострадянських країн за допомогою
міжрегіональних організацій (Митний союз).
Компаративний аналіз еволюції державного ладу країн регіону дає змогу створити сценарій політичного реформування з універсальними механізмами на основі
критеріїв ефективності функціонування політичної системи і принципу «географічного детермінізму» з урахуванням соціально-культурних особливостей і геополітичних закономірностей. По-перше, важливий крок
конструктивної модернізації – раціоналізація політичної
влади в традиціях напрацювань С. Гантінгтона. Досягти
цього можна шляхом повноцінної інституціалізації принципу поділу політичних прерогатив у руках діючих урядо551  
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вих інстанцій. Першим елементом прогресивної моделі
державного устрою буде потужний у своєму законодавчому потенціалі парламент, який поєднує політичні
сили з чіткою ідеологічною ідентифікацією, здатний
артикулювати суспільні інтереси. Функціонувати законодавчий орган повинен шляхом раціонального досягнення консенсусу, у рамках збереження політичного плюралізму, формування організованої більшості й
конструктивної опозиції. Важливою прерогативою
парламенту є ефективна кореляція з інститутом виконавчої влади – президентом. Взаємодія спрямована на
унеможливлення тотальної концентрації влади в руках президента, а також гармонізацію і збалансування
політичного процесу. Вибраний народом президент, у
свою чергу, повинен бути компетентним і значущим
представником держави на міжнародній арені та символом єдності нації всередині країни. Такий результат може
бути досягнутий завдяки персональним лідерськими якостям у кращих традиціях харизматичного типу легітимності. У таких умовах можлива консолідація громадськості, неоднорідної в контексті етнічних і культурних
детермінант. Важлива особливість демократичної взаємодії інститутів влади – можливість впливу на формування Кабінету Міністрів. Якщо кадровий склад Кабінету визначає президент, то чітко повинен функціонувати такий
механізм парламентського контролю над роботою міністрів, як інтерпеляція – запит звіту щодо діяльності кожного міністра. Така форма державного правління буде своєрідним симбіозом європейської моделі конструктивного
парламентаризму (Польща, Угорщина, країни Західної
Європи) і сильного, функціонального президентського інституту (США). Послідовна систематизація інструментального потенціалу і політичних прерогатив державних
інстанцій має бути підкріплена чіткою нормативною регламентацією. Ключова роль у цьому процесі належить
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третій гілці державної структури – судовій владі. Повноцінний контроль і юридичне тлумачення політичних
процедур можливе тільки за незалежності й некорумпованості судової системи.
Баланс політичних інститутів і відкритість політичного процесу забезпечуються диференціацією політичної та
економічної влади. Така тенденція – важливий інструмент формування громадянського суспільства [160, с. 28].
Соціум з високим рівнем демократичної культури і політичної рефлексії, який бере належну участь у політичному процесі країни шляхом свідомого вибору в межах демократичного голосування, а також презентації власних
вимог і ініціатив через політичні партії або громадські
організації, – ключовий елемент формування й підтримки життєдіяльності будь-якої форми державного правління. Висока політична свідомість суспільства разом з волею політичних комунікацій також є елементом
прийнятої за еталон класифікації С. Гантінгтона. Ефективна взаємодія верховних елементів політичного
правління, прогресуючий інститут громадянського суспільства забезпечують реалізацію останньої релевантної позиції універсальної моделі держави – місцеве самоврядування. Політична сегментація територіального
простору на основі демократичної ієрархії та «вертикальних» структурних кореляцій – фундамент продуктивного функціонування політичного апарату. Такі реформи соціально-політичного устрою дають підстави
забезпечити перспективу ефективної, раціональної демократичної держави з високим рівнем політичної
культури громадськості й функціональним інститутом
місцевого самоврядування, яке діє на основі принципу
політичного управління, а не політичної влади.
Системне дослідження моделей політичних систем
країн Східної Європи, з’ясування характеру демократичного транзиту, систематизації політичних, економічних
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та соціальних передумов становлення і специфіки функціонування форм державного правління дали змогу
виокремити прогресивний досвід трансформації антидемократичного режиму в більш демократичне річище.
Компаративний аналіз особливостей модернізації країн з
різним рівнем демократичної динаміки, серед яких Польща, Румунія, Болгарія та ін., допоміг з’ясувати основні напрями модернізації, які мають визначальне значення для
європейської інтеграції України. Йдеться про юридичне
закріплення системи демократичних цінностей, демократизацію інституту виборів, налагодження функціональних механізмів місцевого самоврядування.
Ще важливіше значення для нашого дослідження має
осмислення форм державного правління на пострадянському просторі – в Росії, Білорусі та країнах Центральної
Азії, зокрема проблем перерозподілу влади і власності між
старою бюрократичною елітою і новими політичними
групами; об’єктивного характеру назрілих змін у бік корегування повноважень президента, парламенту та уряду
(Російська Федерація).
Досвід Білорусі подає приклади часткової адаптації демократичних цінностей та авторитарної консолідації політичного режиму; превалювання індивідуальних інтересів елітарних політичних акторів над інтенціями розвитку
демократичних цінностей; зосередження владних преференцій у руках президентського інституту та персоніфікації політичного процесу на основі харизматичного принципу.
Процес формування державного правління країн Центральної Азії засвідчує особливості авторитарної моделі
модернізації, яка заснована на нерівномірному розвитку
різних суспільно-політичних сфер, коли центральні виконавчі структури, а також інститут глави держави розвиваються гіперболізовано, а законодавча гілка влади, місцеве
самоврядування, усі можливі варіанти громадянської ак554
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тивності перебувають під повним контролем виконавчої
влади і мають найчастіше суто формальний, «фасадний»
характер. Аналіз трансформації форм правління у країнах
Центральної Азії спонукає до осмислення закономірностей посттоталітарних переходів, провідною з яких є пожиттєве закріплення інституту глави держави (президентури) за однією особою (за винятком Киргизстану).
З’ясовано, що загальною особливістю державного
конструювання в межах пострадянської політичної реальності є зміцнення президентського домінування за
допомогою парламентської солідарності. Доведено, що
істотним чинником еволюції становлення політичного
устрою країн колишнього СРСР є зовнішній тиск. Однак
реформування соціально-політичного устрою свідчить
про можливість формування у середньостроковій перспективі ефективної, раціональної демократичної державності
з високим рівнем політичної культури громадськості й
функціональним інститутом місцевого самоврядування.
4. Динаміка демократичної форми правління
в сучасній Україні
4.1. Еволюція форми правління
в умовах політичного реформування України
Останнім часом у політичній науці поширюється підхід до класифікації форм правління, який ґрунтується не
на формально- юридичному вираженні джерела влади
(народ, монарх), способі формування вищих органів державної влади (вибори, призначення, наслідування) тощо,
а на оцінці реальних повноважень державних органів та
інститутів, визначенні суб’єктів, які де-факто мають пріоритет у здійсненні державної влади. Наново поставлені
такі питання – хто здійснює реальну владу, скільки осіб
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бере участь у прийнятті рішень і в який спосіб ці особи
отримують такий статус – дають змогу сформулювати сучасне політологічне бачення форм державного правління
[13, с. 696].
Прихильник ревізії усталеної концепції форм правління український науковець С. Рябов навів слушні аргументи щодо недоцільності постійних запозичень юридичних підходів політичною наукою. Його критика
полягала, зокрема, в тому, що обстоювати традиційний
поділ на монархію та республіку за сучасного стану справ
у світі непродуктивно. Колишній антагонізм між монархією як вираженням монократизму та республікою, що
уособлювала демократичні колегіальні засади правління,
зійшов нанівець. Натепер більшість конституційних монархій тяжіють до парламентських республік, а деякі республіки пострадянського простору і третього світу більше
нагадують колишні абсолютні монархії. Отже, багато монархій і республік змінили саму свою сутність, відображену в етимології цих понять: монархія – із грецької «єдиновладдя», а республіка – з латинської «народна справа».
Визначальною і відповідною параметрам політичної
науки ознакою розрізнення форм державного правління
С. Рябов пропонував вважати насамперед «спосіб формування установ виконавчої влади, джерело формування та
керування урядом, від чого залежить характер репрезентації інтересів корпоративних та загальнонаціональних,
співвідношення владних повноважень, якими наділені
суб’єкти державного врядування» [161]. В умовах домінування різноманітних республіканських форм суттєвим
для ідентифікації та класифікації форм правління є спосіб
підпорядкування виконавчої влади; саме він визначає
конструкцію цілої політичної системи та зміст функціонування її інституцій. З огляду на це існуючі способи організації і здійснення державної влади С. Рябов поділяв на одноосібні (монократичні) та колегіально-представницькі.
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За колегіально-представницької форми державного правління (конституційна монархія, парламентська республіка) уряд формує партія, що перемогла на виборах, або коаліція; виконавча влада є відповідальною перед
представницько-законодавчим органом, залежною від
його волі. Це стосується особового складу уряду, його політики, рішень і дій. Уряд підзвітний парламенту і може
бути відправлений ним у відставку шляхом висловлення
недовіри. Суттєвою ознакою монократичної форми державного правління (абсолютна монархія, президентська
республіка) є визначальна роль глави держави у здійсненні врядування. Виконавча влада підпорядкована главі
держави, він самостійно, позапарламентським шляхом,
визначає особовий склад уряду, керує його діяльністю, робить це значною мірою незалежно від партійної розстановки сил у законодавчо-представницькому органі. Отже,
президентську та парламентську форми державного
правління слід розглядати не як споріднені різновиди республіканського типу, а як принципово відмінні одна від
одної [161].
У процесі уточнення визначення і класифікації форм
правління відповідно до підходів політичної науки часто
постає теоретична проблема кореляції цього поняття з поняттям «політичний режим». Деякі західні політологічні
школи схильні до їх ототожнення, водночас інші наголошують на важливості їх розрізнення [162, с. 252]. Прихильники збереження окремих понять розглядають політичний режим радше як соціологічну характеристику
держави, що відображає більшою мірою відносини щодо
відчуження і переходу влади в державі, а форма правління описує, як формуються органи державної влади (з точки зору процесуальних моментів) і як ці органи взаємодіють один з одним. Однак слід визнати, що спосіб
організації вищих державних органів та соціальні наслідки їх функціонування тісно взаємопов’язані, що особливо
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проявляється у різних варіантах «гібридизації» республіканських форм правління для їх пристосування під політичні режими, що схильні до нормативного обмеження
демократії та свобод громадян.
Форма державного правління в суспільстві має відповідати особливостям його політичного розвитку, традиціям, культурі, загальному стану справ у ньому. Західна за
походженням модель республіканізму передбачає існування в державі демократичного політичного ладу, який
би уможливлював здійснення електоральних процедур
для формування і ротації в органах влади. При тому, що
демократичні політичні традиції є досить різними, специфічними і взагалі не переважають на просторі політичної
географії, абсолютна більшість сучасних держав використовують формальні республіканські атрибути, такі як
парламентаризм, багатопартійність, президентство, міністерства та ін. Усвідомлена суперечність між панівною
політичною культурою (часто патріархальною, авторитарною або ж анархістською) і республіканською моделлю, яка впроваджується в нових державах за підтримки
західних урядів та неурядових організацій, здебільшого
вирішується за допомогою позитивістської ліберальної
логіки. Її основа – переконання, що запозичені західні інституції та правові норми здатні перетворювати традиційні або ж посттоталітарні суспільства на відкриті, демократичні та вільні, що є ознакою модернізації і прогресу.
Крім безпосереднього зовнішнього впливу з боку демократичних країн, провідниками інституційної вестернізації є також місцеві еліти, які в окремих випадках поділяють позитивістські надії своїх західних колег, а в інших
– прагматично планують скористатися підтримкою і допомогою із закордону. Так само, як раніше у країнах третього світу, на початок 90-х років ХХ ст. посткомуністичним суспільствам здавалося, що республіканські форми
правління, представницькі демократичні режими оста558
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точно довели свої переваги у порівнянні з усіма іншими
можливими різновидами. Політична стабільність та економічний добробут, повага до прав кожного та загальний
високий рівень розвитку суспільства, які вдалося забезпечити принципам політичної демократії та ринкової економіки на Заході, начебто переконливо доводили їх ефективність і легітимізували їх упровадження у нових
державах [163].
Однак, попри такі припущення, запроваджені новими
державами формальні республіканські інститути відразу
почали «плавитися» під впливом сукупності соціальних,
етнічних та історичних передумов, набувати власної
«національної специфіки». Низка соціально-історичних
чинників – соціальна структура населення, тривалий політичний досвід, економічна система, традиційні переконання і ментальність населення та еліти – сформувала
стійкі світоглядні та поведінкові риси, сукупність яких
становить політико-правову культуру народу. Під її тиском замість очікуваних лібералізації, демократизації та
зміцнення громадянського суспільства, республіки третього світу і пострадянського простору набули особливих
«гібридних» ознак або інституційно занепали. Ліберальні
концепції демократичного транзиту розглядають цю проблему як тимчасове ускладнення на шляху до суспільної
модернізації, натомість консервативні та постмодерністські підходи трактують це як тріумф культурного плюралізму над ліберальним монізмом.
В інституційно-нормативному розрізі, який дає уявлення про сутність форм державного правління, вплив
специфічної політичної культури у різних випадках призводив до: 1) гібридизації (офіційних інституційних перетворень); 2) імітації (створення паралельних дієвих інституцій та норм зі збереженням «фасаду» формальних
інституцій та правового поля); 3) корупції (прихованого
порушення чинних правового та інституційного поля).
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Гібридизація республіканських форм правління є найбільш очевидним вирішенням проблеми пристосування
західних інституційних надбань до місцевих умов. Наприклад, у пострадянських державах досі тривають, а часто й змінюють одна одну адміністративні й конституційні реформи (2000 р. – Молдова; 2003 р. – Туркменістан; 2004
р. – Грузія; 2006, 2010, 2014 роки – Україна). Для багатьох
нових держав спільними є тенденції до авторитаризму,
примату виконавчої гілки влади, вихолощення інституту
багатопартійності та кволості громадянського суспільства. Навіть аналіз юридичних аспектів дає змогу визначити ті моменти та норми, які дають змогу спотворювати
сутність демократичних республіканських інститутів: з
формально-юридичного боку помітні трансформації форми правління, які порушують баланс гілок влади, принцип поділу влади, надають деяким органам невластиві їм
владні функції тощо. Поширеними явищами є «підгонка»
норм, що визначають форму правління, і створення посад
під конкретних людей; засади політичної системи, аж до
конституційних основ, часто змінюються відповідно до
швидкоплинних тактичних розрахунків владної команди та ін.
Посилення президентських повноважень, т. зв. «президентціалізація», веде до перетворення напівпрезидентської системи на суперпрезидентську. Більш серйозні мутації республіканської форми правління відбувалися у
суспільствах, організованих на принципах ідеології. Наприклад, республіками визнають себе монопартійні комуністичні держави, а також Ісламська Республіка Іран. В
обох випадках атрибути республіканізму були законодавчо дуже видозмінені, що призвело до порушення таких
базових засад, як поділ і врівноваженість гілок влади, виборність вищих державних органів тощо. Як зауважує
А. Атанесян, «радянська концепція демократичного централізму – своєрідна “особлива модель демократії” – у рес560
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публіках СНД знову ж таки змінюється “особливою моделлю” демократії для кожної з них» [163]. Сучасні
Радянському Союзу держави Східної Європи проголошували себе республіками «народної демократії», а сучасний
політичний режим у Російській Федерації його правляча
еліта визначає як «суверенну демократію».
Менш очевидним, але так само цілеспрямованим
шляхом зміни форми політичного правління є збереження фіктивного демократичного правового устрою з одночасним посиленням ролі неформальних інституцій і правил. Так, нерідко спостерігається дисонанс між
конституцією та її реалізацією в політичному житті. Фактичні правила, які визначають реальну форму правління,
можуть суттєво не збігатися з номінальним політико-правовим ладом [164, с. 559]. Експерти зауважують, що в політиці всіх країн СНД неформальний складник виявляється
більш значущим і вагомим порівняно з писаними законами та інституційними функціями. Таку можливість описує також Дж. Сарторі: у низці випадків «матеріальна»
конституція набуває переваги над формальною конституцією [165, с. 122]. Цю ситуацію можна назвати «імітацією»
тієї чи тієї республіканської форми правління. Авторитарні режими часто залишають демократичні республіканські атрибути, які майже не відіграють жодної ролі політичному житті. Наприклад, президенти- диктатори
відмовляються залишити посаду після закінчення терміну повноважень, але при цьому не скасовують регулярних виборів. Постійні перевибори на новий термін у таких випадках мають радше ритуальний, ніж реальний
характер, і ротація глави держави відбувається зазвичай
лише після його смерті, насильницького усунення або
зречення під тиском виходу ситуації з-під контролю. Приклад Радянського Союзу демонструє, як багато законодавчо прописаних політичних прав і функцій органів влади
залишалися фікцією, і навпаки – реальна керівна і спря561  
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мовуюча роль комуністичної партії була формально визнана лише в останній радянській конституції.
На відміну від гібридизації та імітації, корупція не
санкціонується політичним режимом як функція адаптації невластивих політичній культурі республіканських
інституційно-правових форм. Проте часто вона відіграє
саме таку роль. Вплив корупції на реальну систему владних відносин важко точно діагностувати через її нелегальний статус. Попри те, що корупція завдає шкоди «нормальному» функціонуванню державних органів, вона є
проявом домінування усталених суспільних практик над
накинутими стандартами правової поведінки, особливо в
умовах різкого розходження політико-правової системи з
базовими потребами суспільства. Саме у невідповідності
політико-правової системи реальному суспільному запиту полягає феномен незнищенності і звичаєвості корупції.
Усі три шляхи пристосування республіканської форми
правління до особливостей політичного життя незахідних суспільств притаманні Українській державі. Україна
вирізняється навіть серед інших пострадянських держав
перманентним перетворенням форми правління і всієї
політичної системи. Наша держава досить пізно прийняла Основний закон – аж на п’ятому році своєї незалежності. Цьому передував етап хитких конституційних домовленостей щодо розподілу повноважень між вищими
органами влади. Після прийняття Конституції за декілька
років почалося жваве обговорення потреби політичної реформи, яка врешті була реалізована після 2006 р., але скасована у 2010 р. Після повернення на початку 2014 р. до
Конституції 2004 року, не можна виключати подальші редакції Основного закону, тим більше, що нова владна команда розгорнула активну діяльність з реформування
системи влади в Україні. Також варто згадати, що президентська виборча кампанія 2010 р. відзначилася тим, що
більшість кандидатів на найвищу державну посаду разом
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із програмами висувала власні проекти конституційних
змін, в яких запропонували розмаїття форм державного
правління – починаючи з президентської республіки, завершуючи парламентською.
За період своєї незалежності Україна трансформувалася з де-факто президентської республіки (за наслідками конституційної угоди 1994 р. Президент визнавався головою виконавчої влади) через етап
президентсько-парламентської республіки у 1996– 2006
рр. до парламентсько-президентської у 2006–2010 рр.
Скасування конституційної реформи у 2010 р. повернуло Україну до президентсько-парламентської форми
правління, хоча в умовах фактичної маргіналізації
парламенту та уряду відбувався наростаючий процес
«президентціалізації» влади. Такий стан справ, зрештою,
зумовив узурпацію всієї владної вертикалі й горизонталі
та спровокував революційну ситуацію кінця 2013 – початку 2014 р.
Одним з результатів перемоги над олігархічним режимом В. Януковича якраз і стало повернення до парламентсько-президентської форми правління. Протягом усього
періоду, починаючи з 1991 р., виконавча влада в Україні
була біцефальною (поділеною між урядом і президентом),
але баланс впливу всередині неї весь час коливався, що
негативно позначалося на її відповідальності за реалізовувану політику. Крім впливу політичних детермінант,
становище уряду часто мінялося у правовому полі через
корекцію закону про Кабінет Міністрів. Законотворчі ініціативи свідчили про намір законодавчо максимально
зміцнити позиції президента за рахунок виконавчої гілки
влади. У такому разі центральні органи виконавчої влади
разом з урядовими органами та іншими виконавчими органами центрального рівня були приречені на деієрархізацію, ослаблення механізмів горизонтальної взаємодії та
пряме підпорядкування главі держави [166]. Перманент563  
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ної трансформації зазнавала також законодавча влада –
через зміну виборчої системи (двічі: з мажоритарної на
змішану та зі змішаної на пропорційну).
Немає підстав очікувати, що процес суперечливої
трансформації вищих державних органів та їх статусів
швидко завершиться: усі попередні моделі виявилися неефективними, а кожну нову модель запроваджують без
стратегічного аналізу її придатності на тривалу перспективу. Однак, слід наголосити, що всі застосовані форми
правління не були істотно гіршими за міжнародні аналоги – просто вони не спрацювали в специфічних українських умовах. Можна сказати, що архітектори конституційного ладу в Україні досі не знайшли прийнятного
modus vivendi форми правління з політико-культурними
реаліями, а отже, якоїсь остаточної гібридизації республіканського ладу відповідно до місцевих умов поки не відбулося.
Трансформації форми правління в Україні відбуваються також через впровадження неформальних практик
урядування. Наприклад, проблеми взаємодії уряду та президента всередині виконавчої гілки влади призводили до
неформального підвищення статусу таких органів як Адміністрація Президента (Секретаріат Президента) або Рада
національної безпеки та оборони України. Президенти
використовували ці структури для впливу і контролю над
Кабінетом Міністрів, що було можливим через прогалини
в законодавстві, яке регулює взаємодію органів виконавчої влади. Багато критиків звертають увагу також на неформальну роль Конституційного Суду, який, замість фахового вирішення законодавчих казусів, виконував
функції органу легітимації волюнтаристських перетворень інституційно-правового поля. Неформальні практики (формування списків, відносини у фракціях, голосування чужими картками) спричинили також вихолощення
інституту парламентаризму в Україні, фактично розірвав564
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ши зв’язок депутатів зі своїми виборцями. Отже, навіть
мінливий конституційний лад не дає змоги вичерпно зрозуміти реальні фактори політичної системи в Україні.
Корупція є хронічною проблемою функціонування
державного апарату в Україні. Вона зумовлена не лише
патологічною схильністю до порушення законів, а й об’єктивною недосконалістю законодавства. Нечітка нормативна врегульованість повноважень і відповідальності
багатьох органів, що мають контролюючі та дозвільні
компетенції, на тлі інших законодавчих хиб сприяють надуживанням і прагненню обійти ті приписи, слідування
яким не залишає шансів на самозбереження і персональний успіх. Боротьба з проявами корупції дуже часто ведеться там, де натомість варто змінити саму нормативно-інституційну систему. Ігнорування цього вищими
державними посадовцями, мабуть, є головним проявом
корупції у найширшому значенні цього терміна (руйнування принципів цивілізованих суспільних відносин)
[167, с. 347].
Отже, політична наука має розглядати форми державного правління, виходячи із власного предметного поля і
методології. Це означає, що аналізу підлягає не лише номінальна структура вищих державних органів, а й реальні
відносини влади, які між ними склалися, з урахуванням
неформальних практик і стану корумпованості системи.
Такий підхід особливо актуальний для кваліфікації форм
правління нових держав, які примірили на себе західні
зразки організації органів влади. Досвід показує, що форми правління в специфічних національних умовах незахідних держав зазнають певних мутацій, які призводять
до гібридизації, імітації або позначеної корупцією системної кризи республіканської конструкції. Науковці розходяться в оцінках перспективи інституційної вестернізації. Одні вважають її необхідним етапом на шляху
модернізації суспільств, навіть попри очевидні труднощі
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на цьому шляху. Інші переконані, що традиційна культура візьме гору, і, не зважаючи на всі запозичення, форми
правління завжди матимуть власні національні специфіки, діапазон яких буде ширший за межі визначення республіки західною наукою. Яка з цих позицій ближча до
істини, покажуть час і підсумки тривалих і суперечливих
процесів політичної трансформації в Україні.
Будь-яка політична система періодично зазнає змін. У
державах, де відбувається навздогінна модернізація, політичні зміни відбуваються надзвичайно часто. Через 20 років одночасної трансформації політичної, правової, економічної систем Україна не стала державою із високим
економічним розвитком, гідним рівнем життя суспільства, стабільною політичною системою. На суспільні відносини впливали різноманітні кризи: ідеологічна, політична, економічна, державного управління. У таких
умовах розвиток суспільства значною мірою залежить від
політико-управлінської еліти. Відносини між її суб’єктами, їхні функції визначаються формою державного правління. Дискусії про форму правління тривають в українському суспільстві впродовж усього періоду незалежності.
Особливо актуальним це питання є тепер, після повернення до Конституції України в редакції 2004 р.
Конституційні моделі форм правління, їх політичні
прояви в практиці зарубіжних країн і в Україні проаналізував С. Бостан. Вплив глобалізації на форми правління
досліджував А. Мілардович. С. Фіш, Р. Елгі і С. Меструп вивчали посткомуністичні перехідні суспільства і визначили форму правління, яка найбільше сприяє демократизації цих країн. Провідні юристи Ю. Шемшученко,
В. Авер’янов, О. Петришин досліджують особливості
змішаної форми державного правління в Україні, зокрема, розкривають особливості відносин між президентом і
урядом. Крім політологічних і правових досліджень з цієї
теми, в українських ЗМІ існує безліч публікацій, у яких ви566

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

світлено позиції провідних політиків стосовно найкращої
форми правління для України. Згадані науковці проаналізували всі типи форм державного правління, їх переваги і
недоліки, практику застосування в різних державах, однак причинам зміни форми державного правління в Україні не приділено належної уваги.
Форму державного правління вивчають три науки: теорія держави і права, що досліджує методологічні основи
пізнання форми правління, її історичні типи; конституційне право, предметом якого є правові основи її функціонування; політологія, що аналізує реальні відносини
суб’єктів політичної влади. Важливим питанням є дослідження впливу політичного середовища на правову конструкцію влади, за допомогою якої здійснюється фактичне управління суспільними справами. В Україні,
починаючи з 1996 р. і дотепер, існує змішана форма державного правління. Вважається, що певні ознаки президентсько-парламентської республіки були закріплені ще
в 1919 р. у Німеччині (Веймарська Конституція), а вперше
така форма була запроваджена того ж року у Фінляндії.
Класичною змішаною республікою вважають П’яту Республіку у Франції [168, с. 13–14]. У сучасному світі до республік зі змішаною формою державного правління зараховують: Австрію, Білорусь, Болгарію, Боснію і Герцоговину,
Естонію, Ірландію, Ісландію, Італію, Киргизстан, Латвію,
Польщу, Росію, Україну, Фінляндію, Францію, Хорватію,
Чехію, Югославію та ін. – загалом 35 держав [15, с. 479].
С. Бостан критикує такий тип форми державного правління як республіка. Цей термін означає «справа публічна
(загальна)», він не дає чіткого уявлення про форму державного правління. На думку вченого, замість республіки
слід вживати термін «поліархія», зафіксований ще в
оксфордському словнику 1909 р., де він визначений як
форма організації влади, протилежна монархії. У другому
розділі ми вже аналізували цю форму. Як тип політичного
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режиму вона характеризується розподілом та роззосередженням влади між різними центрами та носіями [13, с.
496]. С. Бостан поліархію розуміє як відмінну від монархії,
деконцентровану політико-правову систему вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, організація й функціонування якої ґрунтуються на принципі поділу влади та системі стримувань і противаг [15].
Відповідно дослідник виокремлює чотири типи змішаних
поліархій: президентсько-парламентську, напівпрезидентсько-напівпарламентську, напівпарламентську-напівпрезидентську, парламентсько-президентську. В одному випадку поліархію розуміють як режим, в іншому – як
форму правління.
На думку О. Зазнаєва, кожна змішана форма не просто
поєднує ознаки «чистих систем», але прив’язана до певного «материнського» типу. Вчений визначає вісім змішаних форм: непрезидентарна президентська система, парламентарна президентська система, непарламентарна
напівпрезидентська система, непрезидентарна напівпрезидентська система, парламентарна напівпрезидентська
система, президентарна парламентська система, суперпрезидентська парламентська система і суперпарламентарна президентська система [169, с. 118–142]. Справді, у
кожній країні форма правління має свої особливості, зумовлені історичним досвідом, політичною ситуацією, діяльністю конкретної політико-управлінської еліти. Безперечно, будь-яка типологія нівелює певні особливості,
оскільки її метою є уніфікація спільних ознак. На нашу
думку, не варто створювати широкі класифікації, заплутані і складні в застосуванні. Ми дотримуємося традиційної
типології змішаної форми, яка виділяє напівпрезидентську і напівпарламентську системи або президентсько-парламентську і парламентсько-президентську форми правління.
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За умов змішаної форми правління організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх
відносин з населенням поєднують у собі ознаки президентської та парламентської республік. Від президентського типу запозичується всенародне обрання президента, який має повноваження виконавчої влади, від
парламентського типу – парламентська відповідальність
уряду, який очолює прем’єр-міністр. Відносини між президентом і парламентом перетворюються на конкуренцію
за право формувати уряд. Концепція Конституції України,
схвалена Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 року, передбачала, що в конкретно-історичних умовах розвитку
країни прийнятною формою організації її державної влади є президентська республіка [170, ст. 466]. Згідно з Указом Президента від 27 вересня 1993 року «Про керівництво
Кабінетом Міністрів України», глава держави став безпосереднім керівником уряду. Державу, де президент обирається народом і є главою уряду, який йому підзвітний, вважають президентською республікою. Договір «Про основні
засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 8 червня 1995 року закріпив значні повноваження президента. Конституція України у 1996 р. встановила президентсько-парламентську
форму правління, закріпивши функції вищого органу виконавчої влади за Кабінетом Міністрів. Хоча деякі науковці вважають, що фактично більшість владних функцій
все одно було зосереджено в Президента.
Згодом у політичних і наукових колах почалося обговорення переходу України до парламентсько-президентської республіки. 8 грудня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до
Конституції України» (№ 2222), який набув чинності 1 січня 2006 року. Нова редакція Конституції змінила форму
правління з президентсько-парламентської на парла569  
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ментсько-президентську. Однак відомо, що прийняті зміни були результатом компромісу між владою і політичною опозицією щодо мирного врегулювання політичного
конфлікту, який виник після другого туру голосування на
виборах Президента України 21 листопада 2004 року. Поспішність і врахування суб’єктивних чинників, а не об’єктивних, призвели до того, що в Конституцію України була
внесена норма про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України. До речі, в більшості демократичних
держав в Основному законі не згадується порядок утворення коаліцій та правила поведінки в їх рамках. Негативним чинником в Україні стали амбіції лідерів трьох
найбільших політичних партій, які створили парламентські фракції і весь час боролися за те, щоб саме їхня фракція була ключовою в коаліції парламентських фракцій. У
країнах Європеського Союзу парламентська більшість є
лише інструментом формування уряду. Українські дослідники визначають коаліційну більшість в українському
парламенті як «політичний квазіінститут державної влади, який почав підміняти собою єдиний законодавчий орган влади в Україні» [171]. У політологічних працях досліджено ситуації, коли політична партія президента
перебуває в опозиції до парламентської більшості. Зрозуміло, що за таких умов відбувається затягування процесу
прийняття певних законів, рішень через застосування
цими суб’єктами механізмів стримувань і противаг. Теоретично, якщо президент є представником політичної
сили, яка входить до більшості, це сприяє ефективному
правлінню. Однак бувають випадки коли політична сила
глави держави не підтримує його дій, і тоді президент,
уряд і парламент, розділений на більшість і опозицію, займають різні позиції, що призводить до постійних конфліктів.
Перехід України у 2006 р. до парламентсько-президентської форми правління супроводжувався звинува570
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ченнями президентсько-парламентської в породжені
авторитарних методів управління. Натомість, парламентсько-президентська форма правління уявлялася
як система, що сприяє демократизації відносин між
владою та суспільством і взагалі є більш ефективною.
Однак і ця форма правління в українських реаліях не
виправдала себе. Перед Україною знову постало питання, яку форму правління обрати. У квітні 2008 року
журналіст і аналітик С. Рахманін провів опитування
лідерів парламентських партій щодо конституційної
реформи. Одне із запитань стосувалося форми державного правління. П. Симоненко висловився за чистий
парламентаризм, що передбачає ліквідацію інституту
президенства, В. Литвин – за парламентсько-президентську республіку, Ю. Тимошенко запропонувала
ліквідувати посаду або президента, або прем’єра, В.
Кириленко – за сильну президентську владу [172].
Рішенням Конституційного Суду від 30 вересня 2010
року Закон України № 2222 «Про внесення змін до Конституції України» було визнано неконституційним «у зв’язку
з порушенням процедури його розгляду і ухвалення». З
цього дня Україна знову повернулася до Конституції України в редакції 1996 р. і відповідно до президентсько-парламентської форми правління. Повноваження парламенту
скоротилися, а президента – розширилися. М. Томенко,
аналізуючи український конституційний процес, констатує, що «завжди переважала політична кон’юнктура, тобто проекти відповідних змін, готувалися “під когось” (чинного Президента, Прем’єр-міністра, лідера політичної
сили), що передбачає реалізацію персоніфікованих очікувань щодо подальших перспектив того чи іншого політика» [174, с. 270]. Парламентсько-президентська форма
правління була запроваджена за особливих обставин і відмінена по- особливому. Така відміна поставила більше запитань, ніж вирішила проблем, хоча в Україні є достатньо
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прихильників президентсько-парламентської форми
правління, особливо після декількох років неефективного
функціонування парламентсько-президентської форми
правління. Ю. Шемшученко та В. Авер’янов підтримали
думку, що «всенародно обраний Президент за умов змішаної форми правління має бути достатньо “сильним” – з
тим, щоб активно і конструктивно впливати на систему
органів виконавчої влади та її кадрове забезпечення» [174,
с. 5]. Заступник глави Адміністрації Президента І. Акімова
після відомого рішення Конституційного Суду України
2010 року зазначала, що повернення до Конституції
1996 р. «дає додаткову можливість, по-перше, контролювати, моні- торити хід реформ і впливати на тих, хто не
хоче йти досить швидкими кроками... це може стати тією
політичною силою, яка перетворить політичну волю на
політичний двигун» [175, с. 1]. До чого таке повернення
призвело, нині, після повернення до зміненої в 2004 р.
Конституції, суспільство вже знає.
Отже, не потрібно забувати, що президентсько-парламентська форма може призвести до авторитаризму. Не
важко прогнозувати, що через деякий час згуртуються політичні сили, які будуть виступати за обмеження повноважень президента і розширення функцій парламенту.
Раніше вважалося, що змішана система є найкращою для
молодих демократій, оскільки найефективніше допомагає урівноважити й збалансувати систему влади. Досвід
багатьох постсоціалістичних країн свідчить, що реалізація грунтовно виписаної змішаної форми правління на
практиці має результати, відмінні від очікуваних. Причиною такої ситуації є неврахування важливих чинників.
Наприклад, форма правління з посиленою роллю президента потребує більшої культури узгодження інтересів
між законодавчим органом та урядом. С. Бостан застерігає, що відсутність відповідних умов перетворює змішану
президентсько-парламентську форму правління із знач572
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ними юридичними повноваженнями президента на президентську або суперпрезидентску поліархію, як це відбулося у деяких посткомуністичних країнах [15, с. 367].
Отже, на початку незалежності Україна фактично
була президентською республікою, з 1996 р. – президентсько-парламентською, з 2006 р. – парламентсько-президентською, з 2010 р. – знову президентсько-парламентською, а в 2014 р. знову стала парламентсько-президентською. Очевидно, що наступної зміни форми
правління в Україні буде обговорюватися і її парламентський тип. Справді, після невдалого функціонування парламентсько-президентської форми, що розбалансувала
всю систему державного управління, потрібна чітка вертикаль виконавчої влади, яка дає змогу провести реформи. Однак результат цих реформ залежить від мети, яку
ставитимуть її організатори, і від того, які методи вони застосовуватимуть. Нині рівень політичної і правової культури членів політичних партій недостатній для запровадження в державі парламентсько-президентської чи
парламентської форми правління, однак це не означає,
що ці форми не можуть бути ефективними.
Багато дослідників визнають парламентську форму
правління найкращою для країн Центрально-Східної Європи. Зокрема, С. Фіш довів, що ті країни, які раніше створили відносно сильний законодавчий орган, значно демократичніші, ніж ті, в яких парламент є відносно слабким.
Р. Елгі і С. Меструп дослідили 12 центрально- східних держав і дійшли висновку, що будь-які варіанти напівпрезидентської республіки створюють більше проблем, ніж вирішують, і «якщо демократія ще є слабкою, тоді краще за
все уникати будь-яких форм напівпрезидентства». Сильна законодавча влада, на їхню думку, є найкращою для
демократизації [176]. Знайдуться й ті, хто заперечуватиме
прямий зв’язок рівня демократії і ефективності управління суспільними справами. Однак це лише поверхові дум573  
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ки, враження від процесів демократизації в Україні. Більш
обґрунтованим є твердження, що демократія – це важливий чинник для тривалої політичної стабільності, раціонального управління економікою і ефективного суспільного адміністрування. А. Умланд вважає, що створення
слабкої напівпрезидентської системи з домінуючою владою законодавчого органу або чисто парламентської республіки уможливлюють існування консолідованої демократії, на його думку, надасть механізм урегулювання
конфліктів між економічними елітами країни, а також між
культурно розділеним населенням заходу і центру, з одного
боку, і півдня і сходу – з іншого. По-друге, демократизація –
це ключ до довгострокових перспектив України на міжнародній арені, а вступ до Європейського Союзу може стати
об’єднавчою ідеєю для конфліктуючих політичних сил і
для соціальних груп сходу і заходу країни [176].
Якщо аналізувати політичний суб’єктивний складник
зміни форми державного правління, то логічним буде висновок, що політичні партії не дозволять створити президентську республіку, оскільки велика частина політиків
володіла значними повноваженнями, і вони боротимуться за збільшення обсягу їхніх функцій. Крім того, суспільство, яке відчуло певну свободу, побачило демократичні
процедури ухвалення рішень, навряд чи дозволить повернутися до авторитарного режиму будь-якого президента.
Потрібно прагнути створити ефективний діалог між суспільством і владою, а це можливо завдяки широкій участі
і політиків, і громадян у процесі управління суспільними
справами. Також набуває поширення твердження, що в
теперішньому глобалізованому світі форма правління
вже не має суттєвого значення, оскільки на політику держав впливають наднаціональні структури. «Держави і
уряди з різними типами демократії будуть вирівнюватися, все частіше опиняючись в підпорядкованому стані перед міжурядовими організаціями і глобальними гравця574
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ми» [177]. Звичайно, така теорія має право на існування і
на розвиток, однак це тема іншого дослідження.
Отже, на зміну форми державного правління впливають такі чинники:
1) об’єктивні: а) відносини між суб’єктами влади постійно породжують конфлікти, призводять до криз у системі державного управління; б) рівень легітимності президента або парламенту (президента і парламенту) дуже
низький;
2) суб’єктивні: а) новій політичній команді, яка набуває популярності, для заміни попередньої владної команди вигідно змінити форму правління; б) політичні сили,
які справляють вплив на зміну форми правління, пропонують ту форму, яка надасть їм найбільше владних повноважень.
Об’єктивні й суб’єктивні чинники в політиці існують
завжди. Будь-якій політичній команді для ефективного
управління суспільними справами необхідні владні повноваження. Важливим моментом їхньої діяльності є їхні
мета і засоби, які вони використовують для її досягнення.
Крім того, надзвичайно важливо визначити справжні
причини неефективності існуючої форми правління. Наприклад, це може бути неузгодженість функцій органів
державної влади на законодавчому рівні; низька підтримка діяльності конкретного президента чи наявного складу
парламенту (однак це не означає, що певна форма правління не відповідає потребам певного суспільства); деструктивна діяльність конкретних політичних партій,
яка не може беззаперечно свідчити, що всі партії є такими; відсутність консенсусу основних політичних сил щодо
стратегічного розвитку держави; бажання політичних лідерів ухвалювати рішення одноосібно, а не на основі демократичних процедур.
Причиною неефективності форми правління в Україні
є те, що при її виборі враховуються думки лише провідних
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політичних сил, зокрема їхній реальний вплив на конституційний процес. В обговоренні форми державного правління участь беруть депутати, міністри, журналісти, тоді
як це питання мають вирішувати насамперед експерти,
які ґрунтовно досліджують функціонування різних форм
правління, аналізують світовий і вітчизняний досвід протягом багатьох років. Їхній аналіз повинен спиратися на
наукові методи, чіткі критерії оцінювання, статистичні
дані і врахування політичної ситуації в країні.
4.2. Взаємозалежність українського
конституціоналізму і стабілізації форми правління
Кореляція ефективної законодавчої матриці та функціональної моделі організації державного правління постає
ключовим фактором забезпечення прогресивної модернізації соціально-політичного середовища і формування державного апарату на засадах верховенства правових основ.
Після деструкції радянської політичної системи Україна
набула статусу незалежного суб’єкта міжнародного політичного процесу. Трансформація політичного устрою відкрила широкий діапазон перспектив державного будівництва, проте супроводжувалась низкою ризиків та проблем,
що ускладнювали миттєву інтеграцію української державності у сферу демократичних традицій політичного конструювання. Відсутність практичного досвіду демократичного регулювання владно-суспільних комунікацій та
компілятивна адаптація існуючих механізмів модифікації
державного устрою без урахування контекстуальних закономірностей українських соціально-політичних реалій
створили перешкоди для стабілізації форми правління та
збалансування правового вектору державного устрою. Відтак нівелювання тоталітарних принципів централізації
владно-політичних ресурсів, характерних для радянської
моделі політичного устрою, шляхом хаотичної імплемен576

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

тації демократичних канонів західного типу в систему
українського політичного простору детермінувало становлення специфічної державної конструкції, яка ґрунтується на конфронтації демократичних архетипів моделювання політичної реальності, адаптованих у рамках
нонконформістського імпульсу українського соціуму з існуючим тоталітарним обрамленням політичної свідомості, викликаного перманентним конформізмом попередньої політичної системи.
Сучасні державотворчі процеси зумовлюють необхідність комплексного аналізу трансформації адміністративно-управлінського апарату в рамках демократизації українського соціально-політичного простору та систематизації
варіативних чинників, що спонукали чи ускладнювали
консолідацію демократичної парадигми під час становлення політичних інститутів та правової матриці української
державності й конституціоналізму. Консолідація теоретичного підґрунтя та практичних результатів державного будівництва сприятиме виробленню ефективної концепції
моделювання правового державного правління в межах
українських соціально-політичних реалій. Проектування
функціональних алгоритмів модернізації українського політичного виміру має бути спрямоване на визначення потенційних шляхів подолання проявів «диспропорціоналізму» функціонування сучасної української політичної
системи, гармонізацію каналів взаємодії громадянського
суспільства з органами державної влади та збалансування правових тенденцій у сфері організації державного
правління на основі мобілізації практичних досягнень і
демократичного досвіду конституційних трансформацій
політичної системи інших країн.
Моделювання в конституційному полі ефективної
форми державного правління на основі використання демократичних інструментів консолідації політичного режиму в умовах популяризації ліберально-демократичних
577  

Петро МИРОНЕНКО. СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ.

канонів державотворення стало об’єктом вивчення представників різноманітних політичних шкіл та наукових
традицій. Закономірності трансформації політичної системи та демократизації принципів функціонування державних інстанцій висвітлено в дослідницьких концепціях С. Гантінгтона, К. Шміттера, Д. Гелда, Ф. Гаєка, Л. Пая,
Є. Вятра, Г. Алмонда, С. Верби, В. Ростоу, Г. О’Доннелла,
Р. Інглхарта. Серед представників української наукової
спільноти, які зробили вагомий внесок у наукове осмислення багатозначної процедури демократичної модифікації державного правління, варто виокремити Г. Зеленько,
О. Проценко, В. Шаповала, М. Михальченка, О. Мелешкіну,
Р. Павленка, В. Горбатенка.
Дослідження вищезазначеної проблеми передбачає
аналіз соціально-політичних та правових індикаторів реформування української політичної системи і висвітлення потенційних можливостей удосконалення сучасного
політичного устрою з урахуванням існуючих ризиків та
небезпек, здатних блокувати реалізацію демократичного
державотворення, а також призвести до реінсталяції ідейного конформізму, централізації політичних прерогатив
та деформації продуктивних каналів демократично-правового функціонування державних інстанцій. Правові
орієнтири стабілізації політичної системи та інституціалізації політичної влади здатні інтенсифікувати еволюцію
владно-суспільної взаємодії і диверсифікацію функціонального інструментарію державного апарату, а одночасне
використання досягнень політичної інженерії країн-суб’єктів міжнародного політичного простору створює передумови для вироблення універсальних алгоритмів демократичного будівництва державного правління в межах
українських соціально-політичних реалій.
Організація соціальних відносин у рамках державного устрою та закономірності втілення політичної влади в
межах каналів владно-суспільної комунікації постають
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ключовими функціональними елементами політичної
системи. Інституціалізація політичного середовища та
визначення діапазону діяльності державного апарату,
здійснені на основі правової регламентації із затвердженням законодавчої бази функціонування органів державної влади, є каталізатором демократизації держаного
правління та регулятором сфери використання політичної влади [178, с. 16]. На думку М. Вебера, «...держава наділена суверенітетом та монополією на легітимне використання організованого насилля в суспільстві і в межах
власної території» [179, с. 22]. Отже, на основі превалювання в сфері поширення політичної влади держава фундаменталізувалась як незамінний інструмент програмування системи соціальних відносин та кодифікації норм
суспільно-політичної поведінки. Домінування в ієрархії
владних прерогатив забезпечує вплив органів державної
влади в суспільно-територіальному вимірі. Як результат,
постає питання збереження демократичних засад державного правління та нівелювання узурпаторських інтенцій владної еліти. Тому регламентація функціональних прерогатив політичної адміністрації перебуває в
межах правового регулювання, що детермінує появу концепту «конституціоналізм».
Засновник американського демократичного світогляду Т. Пейн зазначав: «Конституція – це не творіння уряду,
але творіння людей, що формують уряд, а уряд без конституції – це сила без права. Конституція – це річ, що передує
уряду, а уряд – це тільки творіння конституції» [180, с. 4]. У
класичних ліберальних уявленнях Т. Пейна пріоритет у
зіставленні конституціоналізму і державного становлення закріплюється виключно за законодавчою основою.
Правові регулятори державного функціонування засновані на протекціонізмі індивідуальних громадянських свобод, а визначення форми державного правління лежить у
конституційній компетенції громади. Це вчення стало ос579  
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новою для формування теорії американського конституціоналізму, що ґрунтується на ідеях досягнення індивідуальної свободи шляхом обмеження діапазону державного
впливу та імплементації принципу моральності у сферу
програмування законодавчої бази [180, с. 19]. Взаємозв’язок конституціоналізму та державного правління американського формату полягає в незмінних преференціях
правового поля при регламентації діяльності державного
апарату з орієнтацією на індивідуальні інтенції суспільства. Водночас роль суб’єктів політичного середовища та
державних інстанцій в межах ліберального конституціоналізму полягає в неухильній реалізації теоретичних засад правової матриці, що виявляється в деперсоналізації
політичного процесу [181, с. 106].
Генезис теорії державного моделювання сформував
альтернативний ліберально орієнтованому типу конституціоналізму вектор законодавчого регламентування державної діяльності, представлений у теорії Т. Гоббса, який
вважав, що кожна держава – конституційне утворення,
незалежно від пріоритетів чинних законів [182, с. 136]. Навіть якщо законодавча база спрямована виключно на стабілізацію превалювання державного апарату у сфері розподілу політичних прерогатив і свобод, цей формат зв’язку
законодавчої парадигми та державного правління залишається легальним і конституційним. Проаналізувавши
даний підхід до інтерпретації конституціоналізму,
К. Шмітт зауважив, що «...закон став засобом обов’язкової
психологічної мотивації і функціонування, що може слугувати різним цілям і суперечливій сутності. Тому, на думку Гоббса, кожна легальна надійно функціонуюча система
стає державою, а оскільки закон здатен бути виключно
державним, держава стає конституційною» [182, с. 136].
Отже, поняття «конституціоналізм» у такій інтерпретації
виноситься за межі моральних регуляторів правових основ.
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Таким чином, взаємозв’язок конституційної матриці
та функціональних векторів державного правління має
амбівалентний характер: ліберальна версія переносить
правовий конструктивізм у сферу гарантій збереження
індивідуальних свобод, тоді як формат політичного прагматизму ідентифікує законодавство з державними повноваженнями незалежно від моральних орієнтацій. З
огляду на це поняття «конституціоналізм» можна позиціонувати у двох діаметрально протилежних за правовою суттю іпостасях: як правову матрицю моделювання
фундаментальних основ інституціалізації політичної
влади, що орієнтується на індивідуальні свободи громадян та соціальне благополуччя, і як прагматичну програму чіткої регламентації відносин органів державного
правління з орієнтацією на збереження державної цілісності та непорушності ієрархії соціально-політичних
статусів.
Важливу роль у розумінні взаємозалежності конституціоналізму і державного правління відіграє концепт
«правова держава». Становлення його теоретичних рамок
пов’язане з працями класиків демократичного світогляду,
серед яких Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, Дж. Локк, І. Кант,
А. де Токвілль [183]. Правова держава об’єднує у власному
функціональному інструментарії варіативні принципи
моделювання демократичного політичного режиму: артикуляцію суспільних інтересів, виборність державних
органів, плюралізм політичної думки, гарантію громадських свобод, високий рівень динаміки участі громадянського суспільства в прийнятті політичних рішень, розвиток політичної культури та формування демократичної
політичної свідомості. Фактично, законодавча база, що
функціонує у правовій державі, покликана визначити
межі «політичної юрисдикції» державної влади і спрямувати вектор діяльності державного апарату в річище реалізації суспільних інтенцій [184, с. 58].
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К. Шмітт вбачає сутність правового становлення державного устрою в легітимності відносин владної еліти та
суспільства через балансування політичної влади шляхом конституційної регламентації: «Конституція легітимна не тільки як фактична умова. Вона також визначається порядком, коли політична сила і законодавча влада,
на яку покладено прийняття рішень, – загальноприйняті»
[185, с. 136]. Згідно з цим твердженням, правові основи регуляції функціональних прерогатив державного апарату
зосереджені навколо адаптації суспільними масами політичних рішень, прийнятих у колах державної влади.
Ефективність конституційної бази в межах правової держави залежить від легітимності функціонування законодавчого інституту з орієнтацією на безпеку громадських
прав. Водночас демократизм конституційного поля детермінує модернізацію форми державного правління відкритого типу з можливістю доступу до процесу прийняття
політичних рішень з боку громадянського суспільства.
Отже, правова держава – це тип політичного устрою, основними ознаками якого є зв’язаність із правом, верховенство закону, поділ влади, правовий захист особи, громадян і держави [80, с. 281].
Хвиля демократизації, що спиралася на популяризацію канонів правової держави, поширення ідей громадянського суспільства та інтеграцію механізмів ліберального
конструювання політичної системи привела до кардинальних трансформацій політичного устрою Східної Європи. Українська політична система, створена на базі
зруйнованої матриці радянського політичного устрою,
потребувала миттєвих реформ, визначення ідеологічної
спрямованості та мобілізації конструктивних інструментів і принципів демократичного моделювання соціально-політичного простору.
Короткі терміни імплементації ліберального арсеналу
державного моделювання в Україні різноманітних про582
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блем суспільно-політичного характеру та ризиків реверсивної авторитаризації демократичних зрушень з нівелюванням ліберального імпульсу народних інтенцій
позначилися на процедурі організації політичного правління, спричинивши дисбаланс процесів консолідації політичної системи. Наслідком відсутності гармонізації у
прийнятті політичних рішень стали численні модифікації українського державного правління, що супроводжувались трансформаціями моделі організації владних інститутів та перманентним перерозподілом їх політичних
повноважень. Концепція функціонування української політичної адміністрації видозмінювалась від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської і
навпаки, що вносило корективи у сферу визначення обсягів політичних прерогатив державних інституцій.
Паралельно зі змінами політичного формату реалізації державної влади зазнавали пертурбацій варіативні
сфери конституційного поля. Відсутність чіткої ідейної лінії розбудови конституціоналізму стала джерелом порушення послідовності політичної модернізації, ускладнення правової регламентації взаємодії суспільства і
політичної еліти та дисфункції каналу функціонального
зв’язку державних інстанцій. Негативним ефектом мінімізації конституційного превалювання в моделюванні
українського соціально-політичного середовища стало
обмеження реального втілення обраної теоретичної матриці ліберальної орієнтації в рамках української демократизації. Ідентифікація соціально-політичної стратегії
розвитку державного правління та законодавчої бази
України з парадигмою ліберальної інженерії на практиці
знаходила специфічні форми реалізації, втілюючись у
своєрідні політичні симбіози принципів демократичних
реформ з елементами авторитарної реінсталяції.
Відсутність чіткої правової лінії детермінації політичного моделювання не тільки призвела до дисбалансу про583  
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цесів конструювання демократичного державного устрою,
а й негативно вплинула на формування правової культури українського соціуму. Стабілізація конституційного
функціонування владних інстанцій та нормалізація політичного виміру української державності здійснювалися зі
змінним успіхом, що проявлялося в пожвавленні конфронтацій політичної еліти та нездатності досягти колективного компромісу стосовно питань визначення вектора
державного розвитку. Як результат, успішність демократизації українського політичного виміру залежить від нагального затвердження єдиної концепції модернізації
українського конституціоналізму та правової інституціалізації політичної влади в контексті формування правової
держави в межах українського соціально-політичного
простору. Ефективність стратегічного планування конституційно-політичного прогресу України залежить від
адекватної оцінки реформаційного досвіду української
державності та сучасного соціально-політичного стану
країни. Досягнення зазначеної мети передбачає пошуки
відповідей на такі питання: які основні перешкоди та загрози постають перед демократизацією процесів правого
моделювання соціально-політичного простору? У чому
полягають причини суперечностей між теоретичними засадами конституційного регулювання та практичними
проявами політичної інженерії в розбудові української
державності? Як сформувати універсальну програму українського конституціоналізму і які перспективи її реалізації в рамках стабілізації форми державного правління?
Однією з небезпек продуктивній трансформації політико-правового середовища української державності є
зворотна авторитаризація. Можливість цього «парадоксу
демократизації» відображена в наукових теоріях і набула
окремих проявів у країнах пострадянського простору. Зокрема, Г. О’Доннелл та Р. Саква відзначають реальність нівелювання функціонального потенціалу демократичних
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механізмів надмірною централізацією політичної влади в
руках певного державного інституту [42, с. 37]. До прикладу, тенденція превалювання лідируючого суб’єкта державної політики стала характерною для політичних систем Білорусі та Росії, які відзначаються функціональними
преференціями виконавчої влади та домінуванням сильного інституту президентства у сфері розподілу політичних цінностей. Загроза безмежного зростання повноважень інституту президентства полягає у звуженні ролі
демократичних процедур організації адміністративного
апарату та персоніфікації політичного процесу з надмірною концентрацією можливостей визначення вектора
державної політики навколо функціональних повноважень окремого суб’єкта політичної системи.
Екстраполяція можливого негативного впливу моделі неконтрольованої президентської форми правління
на українські політичні реалії окреслює таку тенденцію:
регулятором, здатним нівелювати процес персоніфікації
українського політичного простору, є конституційна матриця державного конструювання. У разі відсутності
тенденції до стримування домінування президентського
інституту державної влади постають ризики фундаменталізації крайнього етатизму в соціально-політичному
середовищі України та превалювання державних інтересів над суспільними ініціативами.
Дієвим інструментом подолання дефектів інституціалізації державної політики є імплементація демократичного архетипу політичного будівництва, яким є
«стримування і противаги», в архітектоніку українського політичного середовища. Сутність такої програми
моделювання державного апарату полягає в диференціації політичної влади між законодавчою, виконавчою
та судовою гілками державної влади з метою забезпечення рівномірного розподілу владних повноважень та
організації превентивного механізму від централізації
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політичного ресурсу [186, с. 18–19]. Зокрема, адаптація зазначеного принципу до закономірностей функціонування державного правління США та закріплення даних алгоритмів здійснення політичної влади на конституційному
рівні створили передумови для ефективного існування
американського конституціоналізму в рамках президентської форми державного правління [187, с. 12]. Сфера юрисдикції політичної влади та автономність діяльності президентської інстанції законодавчо регламентується та
узгоджується з інтересами й ініціативами парламенту з
неухильним дотриманням правових основ у практичному вимірі американської політики.
Проте інколи теоретичні засади механізму «стримувань і противаг» у поділі державної влади на практиці виявляють певні суперечності, неузгодженості та належність до специфіки окремої політичної системи [188].
Представник західної школи теорії держави і права Е. Керолен зазначає: «Класична концепція диференціації державної влади страждає від низки вад. Деякі з них містяться в самому теоретичному обґрунтуванні, інші належать
до її дисфункціонального зв’язку із сучасною державою...
зокрема, теорія не завжди здатна адекватно розцінювати
формування виконавчої гілки державної влади» [186, с.
46]. Як результат, імплементація універсальних теоретичних основ моделювання діапазону діяльності та підзвітності уряду, що покликана збалансувати політичні прерогативи інститутів президента та парламенту, на практиці
в умовах сучасних викликів державного будівництва не
завжди здатна регулювати взаємозв’язок зазначених інститутів і лише посилює ідеологічні розлади політичної
системи.
Отже, для запобігання деконсолідації функціонування
органів державного правління в контексті формування
програми модернізації українського конституціоналізму
та правового забезпечення процедури організації функці586
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онування державного апарату доцільно застосовувати
механізм «стримувань і противаг» з урахуванням історичного досвіду, специфіки та національних особливостей
українського соціально-політичного виміру. Бурхливий
процес реформування конституційних засад державного
правління України відбувався під дією різноманітних
чинників політичного, економічного та суспільного характеру. Результати змін орієнтирів політичної свідомості
українського суспільства та передовсім конфронтації
ключових акторів державної політики за отримання більшої кількості політичних повноважень спричинили дисбаланс конституційного регулювання закономірностей
улаштування державного правління.
Прийняття у 2006 р. Конституції як основного закону
України стало важливим кроком на шляху становлення
незалежної Української держави, демократизації соціально-політичного простору, затвердження правових основ державного функціонування та було покликане збалансувати форму державного правління. Та згодом
виявилося, що конституційне визначення форми організації українського державного ладу як «президентсько-парламентської республіки» не стало завершальним етапом інституціалізації української політики. Саме
у конституційному регламентуванні закономірностей
співвідношення органів державної влади вбачали причину уповільнення демократизації країни та ускладнення формування правової держави в межах українського
політичного середовища. Проте реформування положень Конституції 1996 р., здійснені у 2004 та 2010 роках
[189], з «реверсивним коливанням» статусу політичного
превалювання від законодавчої до виконавчої гілки влади не тільки не подолали проблеми оптимізації діяльності державного апарату, а й поглибили політичну кризу
української демократизації, змістивши пріоритети державної політики з прицілом на гарантування індивіду587  
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альних свобод, інтенсифікацію розвитку громадянського
суспільства та консолідацію демократичних механізмів
формування конституціоналізму в межах української політичної системи в напрямку досягнення індивідуальних
інтересів представників політичної еліти. Наслідком цього стала безперспективна боротьба за владу окремих політичних сил без орієнтації на визначені ідеологічні канони чи ідентифікацію з певними політичними цінностями.
Саме ця тенденція актуалізувала питання про реформування українського політичного простору, що перебуває
на стадії своєрідної «політичної стагнації» та вироблення
ефективної програми соціально-політичних зрушень у
рамках проекту модернізації українського конституціоналізму. Що стосується повернення до реформованої Конституції 2004 року, то цей процес неодмінно продовжиться, але вже не через повернення попереднього варіанту, а
шляхом системного вдосконалення Конституції України.
Основні пріоритети щодо подолання деструктивних
тенденцій українського соціально-політичного середовища та продовження курсу на демократизацію української
політики зосереджені навколо функціонального розподілу органів державної влади та практичного підтвердження конституційної регламентації орієнтирів державної
політики. Тому важливим критерієм успішності діяльності державного апарату є баланс гілок політичної влади,
передбачений конструктивним механізмом «стримувань
і противаг» – обмеження динаміки централізації політичної влади в руках президентської вертикалі поряд зі збільшенням ролі та функціонального потенціалу парламенту.
Парламент – незамінний атрибут демократичного політичного режиму, який функціонує з метою забезпечення формування законодавчої бази, контролю за діяльністю уряду, а головне – артикуляції суспільних інтересів та
презентації варіативних поглядів представників грома588
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дянського суспільства різної політичної ідентифікації на
перебіг формування державної політики [190, с. 57– 71].
Функціональна компетенція парламенту не тільки мінімізує можливість узурпації політичної влади президента,
а й гарантує збереження ідейного плюралізму політичного середовища, ліквідуючи ідеологічну гомогенність представників політичної еліти.
Генезис конституційної регламентації діапазону парламентської діяльності в межах українського політичного
процесу включає прецедент наділення законодавчого органу преференціями у сфері розподілу політичних функцій у форматі змішаної форми державного правління. У
період з 2004 до 2010 р., після здійснення «конституційної
реформи», Основний закон визначав парламентсько-президентську модель як форму організації державної влади.
Парламент був наділений визначальним правом формувати уряд країни, що вважалося вагомим кроком на шляху демократизації українського політичного устрою. Після повернення незаконним шляхом до попереднього
варіанту Конституції зазначена динаміка була втрачена.
Компаративний аналіз реформаторського досвіду конституційних детермінант і форми державного правління
інших демократичних країн засвідчує подібність моделі
конституціоналізму з парламентською формою державного правління у країнах Центрально- Східної Європи, таких як Польща, Литва чи Угорщина, які перейняли досвід
західноєвропейського парламентаризму як конституційну основу формування власної правової держави з нівелюванням централізації політичного ресурсу у функціональних рамках президентської вертикалі [119]. Зокрема,
Конституцією Угорщини передбачене домінування законодавчого органу влади при формуванні уряду, а діяльність президента заснована на принципі «править, але не
управляє» [117, с. 53]. Аналогічні фактори спонукали до
прийняття ідентичних заходів обмеження президент589  
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ського домінування і розширення парламентських повноважень у Польщі [120, с. 79].
Проте конституційні реформи українського державного устрою не набули перманентного характеру і не
сприяли стабілізації форми державного правління. Більше того, ліквідація рішень політичної реформи 2004 р., що
відбулась у 2010 р., не тільки повернула конституційні положення у сфері розподілу політичних повноважень між
органами державної влади, закріплені попереднім варіантом Конституції, а й частково підірвала легітимність
попереднього реформаційного рішення та діяльності
Конституційного Суду, оскільки зміни 2004 р. було визнано не правомірними та прийнятими з порушеннями. Неузгодженість конституційної регламентації закономірностей організації державного правління призвела до
порушення балансу політичних процесів у рамках демократизації української державності. Вектор управлінської інженерії знову було спрямовано на превалювання
президентського інституту з характерним для даного
формату адміністрації ризиком надмірної централізації
політичної влади.
Однак реформування моделей державного правління
в Україні не подолало проблеми функціональних конфронтацій державних інституцій і не забезпечило рівноваги розподілу політичних цінностей і повноважень у
межах українського державного устрою. Дисбаланс вертикального діалогу між українським суспільством і владою та порушення конструктивного каналу взаємодії політичних сил української політичної арени призвели до
дисонансу суспільних очікувань та інтересів представників політичної еліти.
Програма модернізації українського конституціоналізму та раціоналізації функціонального діапазону політичної влади передбачає два напрями модифікації соціально-політичного середовища.
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Перший передбачає подальшу тенденцію до конституційного закріплення президентсько-парламентської форми організації державного правління. Фундаментальним
елементом збалансування державних інститутів у цьому
випадку є реалізація і контроль над ефективністю функціонування механізму «стримувань і противаг». Особливі
вимоги при конституційній регламентації політичного
устрою такого формату покладаються на судову владу.
За таких обставин парламент зобов’язаний володіти
дієвими механізмами впливу на політичний курс президента та пропорційно розділяти з ним повноваження при
формуванні уряду. Останній має бути підзвітний законодавчому інституту щодо підсумків власної діяльності завдяки дієвості інструменту інтерпеляції та своєчасній і неухильній реакції представника уряду на інформаційний
запит депутата. Проблему в реалізації цього формату політичної адміністрації в українських реаліях становить
однорідність політичної ідентифікації більшості представників законодавчого органу президента. Гомогенність політичного світогляду суб’єктів державної політики суперечить конституційним принципам ідейного
плюралізму та виключає потребу в організації конструктивного діалогу для прийняття колективних політичних
рішень з опозиційними силами, які здійснюють презентацію нонконформістських інтересів суспільних прошарків.
При цьому функціонування політичного апарату виходить за межі конституційного регулювання у сфері автономної діяльності правлячої верхівки. Конформізм політичного середовища і відсутність конструктивної позиції
при обмежені функціональних можливостей опозиції неминуче призводять до порушення соціальної рівноваги.
Альтернативним вектором гармонізації українського
політичного простору та посилення нового імпульсу демократичної модернізації є реформування державного
ладу, що вже відбувалось у політичному житті України.
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Мотиваційне обґрунтування зазначених трансформацій
полягає в необхідності пропорційної презентації суспільних ініціатив [191, с. 14–16]. Парламентаризм – продуктивне середовище реалізації принципу представництва громадських інтересів у межах демократичного політичного
режиму. Отже, парламентська чи парламентсько-президентська форма організації державної влади ефективно
сприяє становленню правової держави із високим рівнем
соціальних гарантій та впливу громадян на процедуру визначення державної політики.
Важливі критерії функціонування парламентського
типу державного правління – конструктивна взаємодія
політичної еліти, яка ґрунтується на компромісі та взаємних поступках у вирішенні конфліктних питань, належна
артикуляція та обстоювання політичних інтересів електорату, гнучка система ідейного плюралізму, що полягає у
представленні політичного світогляду якомога більшої
кількості соціальних прошарків українського суспільства.
Американський політолог А. Лейпгарт, аналізуючи закономірності політичної інженерії демократичних режимів, дійшов висновку про значні можливості пропорційної системи організації законодавчої влади в межах
належного правового забезпечення електоральної процедури, що заснована на рівномірному представництві суспільних інтересів через політичні партії, обрані під час
народного голосування [191, с. 15]. На думку політолога,
значний потенціал у донесенні громадських інтенцій у
сферу прийняття політичних рішень на державному рівні
належить опозиції: «... перебування в опозиції – не таке
вже й суворе обмеження для ефективної презентації інтересів власного електорату у формуванні державної політики. Було б помилкою ігнорувати цей факт. Презентація
загального електорату в розробці державної політики
зменшується від пропорційного «дизайну» політичної
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системи (72% виборців) до мажоритарного «дизайну»
(52% виборців)» [191, с. 16].
Побудова українського конституціоналізму на засадах
правової регламентації пропорційного плюралізму здатна забезпечити рівновагу політичних каналів візуалізації
суспільних потреб та очікувань, що забезпечують основу
збереження цілісності політичної системи. Важливим
елементом реалізації цього формату політичного моделювання є розширення функціональних можливостей парламенту в традиційних уявленнях парламентсько-президентської чи парламентської республіки. У результаті
відбудеться нівелювання специфічного архетипу «сильний президент – слабкий парламент», характерного для
українських політичних реалій, і подолання ризику тотального домінування інституту президентства супроводжуватиметься ліквідацією сучасного українського формату, де опозиція не спроможна ефективно впливати на
політичні процеси, а правляча більшість не відчуває політичної конкуренції, здатної забезпечити поступовий прогрес. Представницький механізм, що зможе врахувати інтереси більшої кількості української громади, стане
важливим принципом українського конституціоналізму
нового формату. А подолання ідеологічних конфронтацій
політичної еліти у визначенні курсу державної політики,
що неминуче виникають в умовах ідейного плюралізму,
можливе лише завдяки високій політико-правовій культурі суб’єктів української політики. На думку прихильників західного типу організації демократичного політичного устрою з домінуванням права, політична культура є
фундаментальним принципом демократичного розвитку: «Американський конституціоналізм залежить від
значного рівня культурних цінностей. Інакше кажучи, домінування закону існує в США більшою мірою через надзвичайний рівень суспільного консенсусу та через структуру легального політичного устрою. Завжди існують
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прогалини між прагненнями народу і обмеженнями правової системи» [192, с. 43].
Модернізація політичної культури українського суспільства здатна стати каталізатором ідейної рівноваги
різноманітних соціальних прошарків та фактором збалансування у процесі реконструкції каналів взаємодії
органів державної влади. Тому формування реальної
концепції українського конституціоналізму потребує
вирішення питання інтенціональної орієнтації правової платформи українського соціально-політичного середовища. Якщо імпліцитні орієнтири законодавчих
ініціатив української політики будуть спрямовані виключно в бік захисту владної еліти та обмеження правомірного впливу суспільства на систему державного апарату, то конституційна регламентація такого характеру
призведе до втрати легітимності державної влади через
тенденцію до авторитаризації і детермінує перенесення
динаміки суспільної активності в нелегальну площину.
Результат цього явища – тотальна деструкція суспільного
балансу та відхилення від імплементації демократичного
принципу соціально- політичного компромісу, що унеможливлюють становлення української правової державності. За таких обставин взаємозв’язок конституційної
матриці та політичної рівноваги буде порушено.
Дієвою альтернативою авторитаризації конституційного ладу є шлях демократизації конституційного поля з
орієнтацією процесів моделювання державної політики у
сферу гарантування суспільних прав і свобод та реалізації
інтересів і конструктивних ініціатив української громади. Домінування морально-ціннісних інтенцій при формуванні правової моделі функціонування соціально-політичного простору України не тільки стане запорукою
інтенсифікації розвитку політичної культури і динаміки
ефективної участі народу в державотворчих процесах, а й
позначиться на успішності становлення правової держа594
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ви з балансом функціональних зв’язків політичних інститутів та налагодженими механізмами взаємодії соціуму з
представниками політичної влади в рамках українського
конституціоналізму.
Загалом, рівновага взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади гарантується за умов неупередженості та
ефективності виконання функціональних зобов’язань
Конституційним Судом. Проте додатковим фактором
контролю за діяльністю державного апарату та одночасного впливу на характер прийняття політичних рішень
є високорозвинуте громадянське суспільство. Концепція
українського конституціоналізму, що спрямована на демократизацію політичної системи шляхом досягнення
функціональної рівноваги моделі державного правління,
заснована на виокремленні громадянського суспільства
як повноцінної вагомої сили в процесі інституціалізації
політичної влади.
Представництво суспільних інтересів – ключовий елемент демократичної модернізації. Власне на цьому напрямі й зосереджена функціональна основа державного
апарату. Політична криза державної системи зумовлюється порушенням владно-суспільної комунікації та орієнтацією політичної еліти на реалізацію індивідуальних
очікувань. Тому фундаментальним принципом українського конституціоналізму є релевантна роль громадянського суспільства у розбудові політичного устрою, що
закріплена у пріоритетах правового поля держави. Формування соціуму з високим рівнем політичної культури
та здатність народу свідомо і обдумано здійснювати власний політичний вибір, впливаючи через виборчий процес на формування кадрового складу владних інститутів,
дають змогу говорити про суспільство як реальну силу,
яка здійснює контроль за функціонуванням державного
апарату, забезпечуючи рівновагу управлінських структур. Конституційна регламентація механізмів участі су595  
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спільства у політичному житті стане каталізатором взаємозалежності державних органів від громадської волі і
надасть новий імпульс українській демократизації та розбудові правової держави. Адекватність цієї тенденції підтверджує американський дослідник
С. Верба, який допускає політичну модернізацію лише
за умов активізації суспільної ролі у політичних процесах
[109, с. 5]. Зростання динаміки свідомої участі соціуму в
політичному моделюванні та морально-ціннісна орієнтація правових засад державного функціонування здатні позитивно вплинути на автономну від суспільного впливу
конфронтацію політичних сил, представлених в управлінському апараті держави, і спрямувати ідеологічний
плюралізм у демократичне річище компромісу та рівноправності.
Загалом аналіз взаємозв’язку конституціоналізму і закономірностей трансформації організаційних моделей
державного правління України та дослідження міжнародного досвіду мобілізації правової матриці в рамках формування державного апарату із визначенням принципів
його функціонування дають підстави для низки висновків.
По-перше, сучасний формат розподілу політичної влади в межах української державної системи не забезпечує
рівноваги політичних можливостей та балансу функціональних повноважень органів державної влади. Президентсько-парламентський тип змішаної форми правління в теорії передбачає потужний інститут президентства,
який частково обмежується механізмом «стримувань і
противаг». Проте становлення української державності
під час хаотичного процесу демократизації відзначається
деструкцією чіткого каналу взаємодії державних інституцій, що на практиці засвідчили конституційні реформи з
модифікаціями форми державного правління – у 2004,
2010 та 2014 рр. Наслідком такого дисбалансу державного
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правління стало зменшення функціональних можливостей та продуктивних показників діяльності парламенту,
спричинене слабкою ініціативністю опозиції і тотальним
превалюванням правлячої коаліції. Тому в межах законодавчої влади був нівельований принцип реальної політичної конкуренції, а боротьба політичних суб’єктів за
політичний ресурс здійснюється з орієнтацією на індивідуальні інтереси, а не на артикуляцію суспільної позиції,
що перенесло український політичний процес за межі
конституційної площини. До того ж дисфункція механізму «стримування і противаг», спричинена гомогенністю
політичної ідентифікації української правлячої еліти, порушує конструктивність взаємодії виконавчої і законодавчої влади та унеможливлює плюралізм політичних
рішень з орієнтацією на інтереси різноманітних соціальних прошарків. Оскільки ситуація в Україні змінилася на
початку 2014 року, є всі підстави очікувати після виборів
президента України у травні поточного року ефективної
демократизації і врегулювання національного конституційного процесу.
По-друге, компаративне зіставлення процедури регулювання конституційною матрицею моделі улаштування
державного правління в країнах Європи і США з українським досвідом незалежної модернізації вказує на суттєві
відмінності. Якщо в інших державах демократичного
спрямування судова гілка влади виступає функціональним чинником регламентації процесів державного будівництва, то українська динаміка політичних реформ виявляє певну нестабільність правової позиції щодо вектора
моделювання функціонального діапазону державного
правління. Як результат, модифікація політичного устрою
супроводжується суперечливими рішеннями, що приймаються на основі суб’єктивних політичних інтересів, а не з
метою дотримання цілісності існуючого конституційного
формату.
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По-третє, вирішення актуальної проблематики в рамках організації ефективної та демократичної моделі державного правління потребує конституційного регулювання. У зв’язку з цим постає необхідність формування
функціональної концепції українського конституціоналізму, яка здатна збалансувати взаємодію органів державного управління та налагодити канали презентації суспільних інтересів через діяльність плюралістичної
структури політичної еліти. Фундаментальні принципи
передбачуваного реформування українського конституціоналізму спрямовані на нівелювання існуючих ризиків
української демократизації, обмеження тенденцій централізації політичної влади та зменшення динаміки презентації громадських інтересів. Мета модернізованого
конституціоналізму полягає в правовому регулюванні
функціонування української політичної системи шляхом
стабілізації форми державного правління. Ключовими
елементами політичної модернізації в контексті конституціоналістської детермінації є заходи щодо посилення
ролі парламенту у визначенні курсу державної політики і
розширення його повноважень при формуванні уряду, активізації динаміки участі громадянського суспільства в
політичному житті країни та закріплення за громадськими інститутами можливості повноцінного контролю за
здійсненням державної влади.
Отже, конституційна основа – ключовий елемент забезпечення рівноваги законодавчої, виконавчої та судової влади при моделюванні державного правління. Комплексна модернізація соціально-політичного середовища в
рамках програми українського конституціоналізму здатна дати новий імпульс демократичним зрушенням в
українській політичній системі та інтенсифікувати формування ефективної правової держави у специфічних
українських реаліях.
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4.3. Проблеми і перспективи
розвитку форми правління в Україні
Плюралізм ідеологічного наповнення політичного
процесу становлення української державності, детермінований руйнуванням ідейної матриці соціалізму радянської системи, створив значний діапазон можливостей
модернізації соціально-політичного устрою незалежної
України. Ключовим індикатором прогресу політичного
конструювання, еволюції управлінських механізмів, стабільності економічного сектору та балансу кореляції соціальних інституцій є ефективність форми організації державної влади. Нівелювання конформістського принципу
централізації владних ресурсів у межах партійної номенклатури інтенсифікувало імплементацію демократичних
канонів у програму політичного моделювання Української держави. Структурні трансформації цього типу зумовили стратифікацію владних прерогатив серед виконавчої, законодавчої та судової гілок політичної системи.
Як результат, процедура модернізації українського соціально-політичного простору супроводжувалась зміною
конфігурацій організації адміністративно- управлінського апарату задля продуктивності функціонування держави. Відносно короткі часові межі становлення форми
українського незалежного правління залишають простір
для подальшого формування політичних цінностей та
функціональних технологій здійснення державної влади.
Проте, як і в будь-яких проявах політичної модернізації,
конструкція демократичної моделі розподілу владних
преференцій володіє значними перспективами і водночас
ускладнюється варіативними проблемами.
Актуальність дослідження об’єктивних і суб’єктивних
факторів еволюції форми державного правління України
полягає в необхідності вироблення потенційних алгоритмів удосконалення організації державного апарату в кон599  
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тексті трансформації українського політичного середовища в напрямку демократизації, адаптації європейських
ліберальних цінностей та позиціонування країни на політичній арені європейської спільноти. Питання реформування форм державного правління та політичної модернізації посідають ключові позиції в теоретичному полі
сучасної політичної науки. Зокрема серед представників
західної наукової традиції варто виокремити С. Гантінгтона, К. Шміттера, Г. Алмонда, С. Вербу, Л. Пая, Є. Вятра, В.
Ростоу, Г. О’Доннелла, Р. Інглхарта. На пострадянському
просторі проблема модернізації політичної системи стала
об’єктом дослідження О. Дугіна, А. Мельвіля, К. Коктиша,
Г. Зеленько, М. Михальченка, О. Мелешкіної, В. Горбатенка та ін.
Здійснення систематизації визначальних перспектив
та проблем розвитку форми державного правління в Україні потребує аналізу політичних, соціальних і економічних детермінант модернізації державного апарату та компаративного зіставлення результатів і можливостей
ефективних трансформацій із здобутками демократичних зрушень управлінських конфігурацій інших країн
Східної Європи та демократичних моделей Західної Європи в контексті потенційної інтеграції України в європейський соціально-політичний простір.
Один із підходів сучасної науки ідентифікує категорію
«розвиток» у семантичному полі концепту «політична модернізація» і транзиту авторитарних політичних систем
до демократичних конфігурацій. Наприклад, Р. Інглхарт
виокремлює активізацію політичної участі мас та зростання динаміки інтервенції суспільства в державотворчі процеси як ключовий сегмент модернізації політичного середовища та прогресу політичної системи [49, с. 307].
С. Ліпсет презентує матеріалістичну версію теоретичного обрамлення політичної модернізації, ототожнюючи
економічний розвиток, інституційну легітимацію, стійку
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тенденцію демократизації як комплексні детермінанти та
універсальні індикатори політичного прогресу [193, с.897].
На думку Х. Лінца і А. Степана: «Демократичний транзит
– це реалізований процес консолідації і досягнення консенсусу щодо політичних процедур для забезпечення виборного правління, коли інститут влади наділяється повноваженнями в результаті незалежного голосування;
коли вибране правління де-факто володіє прерогативами
моделювання нових курсів політики; коли виконавча, законодавча і судова гілки влади, сформовані новою демократією, не повинні розділяти владу з іншими елементами соціально-політичного процесу де-юре» [112, с. 3].
Проте праксеологічний аспект реформування державного правління та політичних конфігурацій, заснований на колективних прагненнях раціоналізувати
функціонування державного апарату чи суб’єктивні інтереси перерозподілу політичних преференцій, передбачає можливість існування регресивного вектора політичної модернізації та ставить під сумнів реальність
принципу перманентної ефективності, прогресу та демократизації на завершальній стадії політичної трансформації. Зокрема теоретик процесів політичного реформування С. Гантінгтон допускав регресивну лінію
політичних модифікацій, детерміновану функціональним дисбалансом державного управління. Її наслідком є
те, що інституціональний транзит може здійснюватись
у напрямку авторитарності політичного режиму та деструкції демократичної програми становлення форми
державного правління [106]. Г. Алмонд та Г. Пауел, які
розуміли політичну модернізацію як «функціональну
диференціацію політичної структури і секуляризацію
політичних стилів», створили на основі цього принципу
схему аналізу політичної системи, за якою можна визначати закономірності та ефективність функціонування і
небезпеку руйнування політичної структури [194, с. 75].
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Отже, амбівалентний характер політичної модернізації продукує біполярні вектори конструктивного реформування та деструктивної модифікації, результат утілення
яких залежить від різноманітних детермінант. Тому процедура політичної трансформації управлінської системи
включає як численні можливості, так і постійні ризики.
Екстраполяція цих висновків у практичне середовище
українських соціально-політичних реалій формує гіпотезу залежності ефективних реформ форми державного
правління України від продуктивності політичного конструктивізму та здатності подолати бар’єри функціональної диференціації. Діапазон потенційних результатів
трансформацій коливається від ефективних перетворень,
здатних забезпечити перспективи розвитку, до регресивних метаморфоз, що можуть спричинити комплексну деструкцію політичної системи та функціонального потенціалу державного апарату.
Загалом український досвід становлення форми державного правління засвідчив численні конфронтації індивідуальних прагнень елітарних політичних акторів і
різноманітні прояви конкуренції за розподіл політичних
преференцій та контроль функціональних прерогатив.
Характерною ознакою моделювання інституціонального
устрою українського політичного простору можна вважати дисбаланс функціональної взаємодії інститутів державної влади. З прийняттям Конституції та нормативної
регламентації кореляції органів державної влади маятник рівноваги змішаної форми державного правління
схилився в бік превалювання інституту президентства.
Згодом кардинальна трансформація політичних орієнтирів, пов’язана зі зміною політичної еліти, вилилась у затвердження політичної реформи 2004 р. та зміщення вектору формального домінування в рамках змішаної форми
державного правління в бік парламенту. Проте низька
ефективність механізмів узгодження діяльності законо602
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давчої та виконавчої гілок влади поглибила диспропорційність функціональної диференціації. Фінальним акордом перманентного перерозподілу політичних прерогатив
на національному рівні стало втручання в ці процеси
Конституційного Суду України, зумовлене клопотанням
новообраної владної еліти стосовно порушення процедури прийняття попередніх змін. Як результат, Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління, яка й завела країну в глухий кут.
Низка фундаментальних трансформацій негативно
позначилась на стабільності державного функціонування
та виробленні механізмів ефективної взаємодії владних
інстанцій. Дисбаланс законотворчих технологій державного правління детермінували проблеми політичного,
економічного та соціального характеру. Тому розвиток
української політики в контексті інтеграції в європейський політичний простір потребує раціоналізації процесів організації та регламентації функціонального розподілу державної влади. Саме оптимізація діяльності
управлінського апарату забезпечує перспективи соціально-політичного розвитку країни [110, с. 209]. Квінтесенцією українського прогресу в контексті численних
ризиків та ускладнень має бути досягнення стабілізації
розвитку ефективності функціональних аспектів та конфігурацій політичної системи з мінімальним рівнем відхилення від прогресистської симетрії. Сутність цього
твердження полягає в потенційному дисбалансі функціонування державного механізму, пов’язаному з циклічністю політико-історичного континууму, зумовленого глобальними політичними тенденціями окремої епохи чи
внутрішніми детермінантами національного характеру.
Власне, тезу про залежність державотворчих процесів від
концептуальних парадигм та контекстуальних детермінант глобального політичного процесу презентував Ю. Габермас, визначаючи взаємозв’язок конструювання полі603  
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тичної системи з ідеологічним і соціально-історичним
станом міжнародного середовища [195, с. 163].
Проте на нинішньому етапі консолідації демократичних цінностей та ідентифікації політичних орієнтацій з
європейською ліберальною традицією обставини вимагають удосконалення політичної моделі державного ладу,
здатного прийняти деструктивні виклики сучасності та
забезпечити стабільність розвитку на період становлення
української державності в європейському співтоваристві.
Для досягнення бажаного ефекту важливе врахування визначальних проблем та визначення реальних можливостей розвитку форми державного правління.
Україна продовжує володіти статусом перехідної політичної моделі від тоталітарного минулого до демократичних засад організації правління. У сучасному світі глобалізаційної експансії ідейних парадигм консолідація
демократичних цінностей у рамках розбудови управлінського апарату національної держави не може відбуватися без використання досвіду інших представників міжнародного політичного простору чи без прямої або
опосередкованої участі політичних акторів міжнаціонального співтовариства. Недарма Р. Арон звертається до
поняття «зовнішня легітимність», характеризуючи закономірності побудови інтернаціональних відносин [117, с.
739]. Тому програмування владних конфігурацій на рівні
внутрішньої політичної арени в сучасному міжнародному соціально-політичному просторі має не порушувати
консенсус із думкою міжнародної спільноти. Отже, інституціалізацію політичного середовища в рамках ключового принципу глобалізації – свободи інформаційного взаємообміну – можна розцінювати водночас як виклик
стабілізації форми українського державного правління, а
в разі вдалого збігу обставин – як перспективу інтенсифікації розвитку політичної системи.
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По-перше, при урахуванні процедурного чинника політичної модернізації українська політична еліта як рушійна сила розвитку механізмів державного функціонування, що покликана здійснювати артикуляцію та
реалізацію політичних інтересів та національного прогресистського імпульсу українського суспільства, не володіє належним досвідом мобілізації демократичних кодів
організації політичного простору держави, що є наслідком зокрема й тривалого домінування тоталітарної ідеології. Тобто одна з проблем розвитку технологій державного управління полягає в браку кадрових ресурсів
політичної модернізації. По-друге, відсутність досвіду використання демократичних технологій розбудови державного правління, що супроводжувалась хаотичною
асиміляцією ліберальної матриці на початкових етапах
становлення українського політичного простору, вилилась у часткове відтворення зарубіжних напрацювань,
що трансформуються під впливом індивідуальної специфіки та особливостей українських реалій. Низький рівень
професійної компетенції еліти та деструкція функціональних механізмів організації форми державного правління
на основі помилкової імплементації демократичних цінностей – основні ризики такого характеру.
Однак оптимізація процедури запозичення досвіду
країн, що досягли продуктивних результатів у процесі політичної модернізації, може забезпечити збалансований
розвиток політичної системи. Адаптація конструктивних
архетипів моделювання форми державного правління з
урахуванням національних особливостей створює перспективи для вдосконалення функціональних критеріїв
організації політичного устрою України. Зокрема, характерною ознакою модернізації політичних систем більшості країн Східної Європи є мобілізація моделі класичної
парламентської держави. Ефективне функціонування законодавчого інституту, засноване на принципах ідейного
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плюралізму та реалізації суспільних потреб, стало основою розвитку політичного устрою країн східноєвропейського регіону в рамках інтеграції в ЄС. Для прикладу, бікамеральна структура польського парламенту, що
складається з двох елементів, наділених окремими функціональними прерогативами, – Сейму і Сенату, забезпечує
демократичність процедури прийняття рішень. Водночас
у разі необхідності консолідації зусиль цих інстанцій Конституцією передбачені механізми їх об’єднання у Національне зібрання [117, с. 76–103]. Форма державного правління ключового актора ЄС Німеччини заснована на
функціональному потенціалі інституту парламенту – Бундестагу, а виконавча влада зосереджена в руках уряду,
очолюваного канцлером. Проте важливою особливістю
німецької федеративної політичної системи є продуктивна організація місцевого самоврядування, що ґрунтується
на ефективності механізмів артикуляції інтересів 16 федеративних земель та наявності політичної структури – Бундесрату, що пропорційно формується з представників даних земель і покликаний обстоювати їхню позицію не
тільки на національному, а й на загальноєвропейському
рівні [196, с. 131–152; 197, с. 4]. Варто виокремити і симбіоз
столітніх традицій та демократичних канонів компетентної верба- лізації та аргументації власних переконань у
рамках комунікативного принципу функціонування та
утвердження рішень британського парламенту.
Отже, асиміляція ефективних моделей організації та
технологій законотворчої діяльності, випробуваних європейськими демократичними країнами, у процес прогресивної модернізації функціональних алгоритмів форми державного правління України здатна детермінувати
розвиток функціонального інструментарію державного
устрою. Наприклад, адаптація досвіду еволюції принципів законотворчої діяльності та організації структурних
конфігурацій парламенту в перспективі сприятиме вдо606
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сконаленню моделі державного управління. Значним потенціалом володіє і механізм прогресивного конструювання системи органів місцевого самоврядування. Закріплення
можливостей реалізації ініціатив влади територіальних
округів на локальному рівні інтенсифікує стабілізацію вертикального вектора владних відносин державних інстанцій та може стати каталізатором зростання ефективності
державного правління.
Потенційну загрозу державному правлінню в Україні
становить надмірна централізація політичної влади в
руках політичної еліти. Особливістю державного конструювання на сучасному етапі можна вважати підкріплення превалювання президентського інституту парламентським консенсусом, що виражається в гомогенності
політичних поглядів цих структур у зв’язку з формуванням коаліції навколо президентської партії та відсутністю конструктивної діяльності опозиційних сил. Цілковита симетричність ідейних переконань політичної еліти
та дисфункціональна діяльність нонконформістських
політичних структур хоча й спонукає до збалансування
системи державної влади, але обмежує наявність мотивацій-них імпульсів у сфері політичної конкуренції,
спрямованих на створення потреб мобілізації владою інтелектуальних ресурсів, модернізації механізмів функціонування державного апарату, та зменшує потенціал
ефективного реагування на виклики міжнародного політичного процесу.
Важливим складником розвитку системи управління в рамках української політичної системи є синхронізація функціонування державних інстанцій на основі
чіткої диференціації політичних прерогатив. На релевантному характері цієї опції для раціоналізації функціонування політичної системи наголошує С. Гантінгтон:
«Коли американець думає про проблеми державного будівництва, він спрямовує інтереси не в бік централізації
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влади і накопичення політичної сили, а скоріше до обмеження влади і поділу політичних сил» [198, с. 95–96].
Ефективний інструмент регулювання та гармонізації кореляції інститутів державного правління – механізм
«стримувань і противаг». Імплементація його у сферу
функціональної активності державного апарату стала
ключовою технологією регламентації діяльності голови
виконавчої влади в межах президентської форми правління США як зразка західної демократичної традиції
[114, с. 148]. Тому цей механізм володіє потенціалом удосконалення функціональних конфігурацій президентсько-парламентської форми українського державного
правління шляхом моделювання ефективних векторів
взаємодії президентського інституту із законодавчою та
судовою гілками влади і забезпечення підзвітності перед
електоратом стосовно власної діяльності.
Іншим реформаторським сегментом потенційного
прогресу у сфері диференціації владного ресурсу є відокремлення економічної влади від політичних преференцій. Цей процес загрожує тотальною «маркетизацією»
політичного середовища, в межах якого окремі політичні актори досягають превалювання у сфері розподілу політичних прерогатив та статусів на основі власного фінансового потенціалу, а не професіоналізму і політичної
компетенції. Як результат, механізм формування державного апарату втрачає принцип демократичної конкуренції, і виникає проблема низької ефективності кадрового складу політичної еліти. Влада концентрується у
руках привілейованої соціальної групи, а форма політичного устрою втрачає функціональні потенції, що призводить до становлення олігархії в її класичній інтерпретації [80, с. 231].
Організація форми державного правління – релевантний фактор прогресивної модернізації українського соціально-політичного простору. Проте, незалежно від ефек608
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тивності політичних конфігурацій державного устрою,
незамінним елементом консолідації демократичних
принципів та нівелювання авторитарних тенденцій
функціонування управлінського апарату є розвинутий
інститут громадянського суспільства, здатний показувати позитивну динаміку інтеграції в державотворчі процеси за рахунок високого рівня політичної компетенції.
Г. О’Доннел та К. Шміттер вбачають у процесі експропріації політичною владою демократичної свободи участі
небезпеку «авторитаризації» державного правління: «За
допомогою тривіалізації громадянських прав і тиску на
політичні ідентичності авторитарні правила руйнують
автономний політичний простір соціальної самоорганізації» [199, с. 55]. На думку науковців, «відродження громадянського суспільства – дієва панацея від встановлення
монополії на політичну владу домінуючою елітарною групою в рамках трансформації державного правління і каталізатор розвитку політичної системи на основі гарантії
індивідуальних прав та можливості впливу соціуму на
функціонування державного апарату» [199, с. 55]. Тому
формування громадянського суспільства в українському
політичному середовищі на засадах додаткового компонента моделі державного правління – перспективний вектор еволюції української соціально-політичної системи.
Отже, на сучасному етапі реалізації політичних намірів інтеграції у європейський демократичний простір
важливим аспектом розвитку алгоритмів українського
політичного устрою є прогресивна модернізація векторів
організації форми державного правління. Конструювання
стабільної політичної системи, здатної адекватно і вчасно
реагувати на виклики сучасності та заснованої на принципах балансування процесів продукування соціальних
гарантій, досягнення суспільного консенсусу та ефективної інституціалізації державотворчої діяльності, – квінтесенція стабілізації України на міжнародній політичній
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арені. Удосконалення конструкцій організації державної
влади передбачає диференціацію функціональних прерогатив законотворчої, виконавчої та судової гілок, оптимізацію діяльності органів місцевого самоврядування, раціоналізацію процесу адаптації державотворчого досвіду
демократичних країн європейського політичного простору і розвиток інституту громадянського суспільства. Відхилення від цієї програми загрожує надмірною централізацією політичних преференцій, інтервенцією фінансових
активів у поділ політичної влади, деградацією рівня соціальної активності, деструкцією політичної культури та
функціональною кризою державного апарату.
Проблема забезпечення ефективності державного
управління, особливо у кризові періоди та за умов перехідного суспільно-державного розвитку, є надзвичайно
актуальною для дослідників, які працюють у царині соціально-гуманітарних наук, передусім політології.
Сучасний світовий і національний соціально-політичний розвиток характеризується посиленням вимог з боку
суспільства до рівня компетентності, авторитету та відповідальності державної влади й державного управління.
Однією з найбільш нагальних вимог сьогодення постає
необхідність формування стратегічного мислення, яке
сприятиме виробленню оптимальних політичних рішень
з метою підвищення легітимності та легальності існуючого політико-владного режиму держави.
За цих умов питання політичної компетентності системи державної влади постає як одна з найбільш гострих
проблем сучасної політики. Саме політична компетентність державної влади є тим чинником, який може сприяти або заважати подоланню нестабільності суспільно-політичного розвитку, мінімізувати чи поглиблювати
кризові явища у країні. Політична компетентність державної влади є запорукою ефективності й успішності
здійснюваної нею політики, забезпечуючи високий рі610
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вень її легітимності. Крім того, політична компетентність
стосується особливої політичної царини – сфери діяльності керівників вищого рангу – політичного керівництва,
що пов’язане з прийняттям політичних й управлінських
рішень. Демократичний досвід засвідчує, що «абсолютна
політична компетентність включає володіння владних
структур знаннями усього спектру сучасних політичних
технологій: гуманітарних, інформаційних, виборчих»
[200, с. 3].
На наш погляд, політична компетентність державної
влади може визначатися через аналіз понять «політична
стратегія» і «політична тактика». Варто погодитися з тими
дослідниками проблематики здійснення державної політики і державного управління, які вважають, що політична стратегія і політична тактика відповідають рівням планування й управління політичним процесом. За цих умов
політична стратегія постає «як загальна мета руху і загальні принципи і способи її досягнення», що реалізуються через ідеологічні теорії, програми політичних партій,
діяльність представників політичної еліти. Політична
тактика, у свою чергу, – це «дроблення стратегічного процесу на етапи або елементи, що становлять собою одночасно самостійні процеси і елементи цілого» [200, с. 10].
Вітчизняна дослідниця С. Наумкіна розглядає поняття
«політична стратегія» і «політична тактика» з точки зору
здатності системи політичного управління до самокорегування, оскільки політичне управління є тією цариною, діяльність суб’єктів якої не передбачає їх права на помилки.
Отже, політична стратегія – це створення такої системи
політичного управління, яка формує «простір для максимально діалектичного й оперативного уточнення розрахунку» розвитку суспільства. Політична тактика – це оперативний елемент політичної діяльності, що створює й
обслуговує «відповідні організаційні умови для високоефективної реалізації стратегічного розрахунку» [201, с. 51].
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Політична тактика, як вважає С. Наумкіна, може різнитися залежно від царини застосування, розв’язуючи дві
групи завдань – магістральні й конкретні. Розв’язання магістральних завдань у блоці політичної тактики передбачає врахування законів і тенденцій розвитку об’єкта, часових та просторових факторів можливих рішень,
оптимальних для визначених умов. Основним принципом тактичного забезпечення вирішення магістральних
завдань є застосування оптимальних варіантів управлінських проблем, причому тактичне рішення не має бути
більш складним та ємним у порівнянні з самим завданням. Політична тактика має бути насамперед гнучкою,
адже суб’єкти системи політичної тактики обов’язково
мусять оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, здійснювати негайне «перезавантаження» за необхідності. Саме таку необхідність перезавантаження всієї системи влади з метою зміни форми правління
переживає нині Україна. Особливістю тактики конкретності є те, що головне в організаційних проблемах ефективності полягає у визначенні стану об’єкта на момент
прийняття управлінського рішення, необхідності пом’якшення або зняття ентропійних складових у його розвитку.
Наявність альтернатив за таких обставин є найважливішою умовою прийняття управлінських рішень [201, с. 53–
55, 59].
Певні особливості має реалізація комплексу заходів
політичної стратегії і тактики у суспільствах перехідного
типу, які переживають труднощі, пов’язані з перебігом
трансформаційних процесів. Це – складне завдання не
лише для органів державної влади й управління, а й для
самого суспільства. Адже таке суспільство для успішної
реалізації цих завдань має на рівні масової свідомості
бути політично, соціально та культурно готовим для
сприйняття стратегічних проектів, виступаючи у модернізаційних процесах не як об’єкт суспільно-політичних
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перетворень, а як суб’єкт діалогу між владою і громадянами. Крім того, і перед самою державною владою постає вимога високого рівня політичної компетентності, відповідальності та готовності до налагодження такого діалогу, а
також «політичної мужності» приймати не завжди популярні рішення заради досягнення стратегічної мети суспільно-політичного розвитку.
Тактичний блок у процесі досягнення стратегічної
мети суспільно-політичного розвитку країни полягає у забезпеченні найсприятливіших умов для практичного поступу суспільства за обраними дороговказами, тобто у
внесенні відповідних конкретних коректив та уточнень
до суспільної практики сьогодення. За словами українських дослідників В. Паламарчука, О. Литвиненка та С.
Янішевського, першим тактичним завданням при просуванні до стратегічної мети у країні перехідного типу є
формування «суспільно-продукувального середовища» як
основи для здійснення суспільних трансформацій. Принципова ознака такого середовища – спроможність його
економічного, політичного, соціального і культурного секторів до вироблення шляхів і засобів розв’язання стратегічних завдань національного поступу. «Суспільно-продукувальне середовище» за умов перехідного розвитку має
стати головним суб’єктом суспільно-політичних трансформацій [202, с. 102–103]. Отже, відповідальність за
успішність та ефективність здійснення стратегічного розвитку країни у такому випадку покладається не так на органи державної влади і державного управління, як на суспільство, на самих громадян.
Роль політичної стратегії і тактики у забезпеченні
ефективності державного управління можна висвітлити
в контексті з’ясування специфіки публічної та елітарної
стратегії. Так, публічна стратегія презентує підходи до розуміння того, що відбувається, задає критерії оцінювання
ситуації; допомагає проаналізувати реальні перспективи
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наявної ситуації та присутні в ній ресурси. Саме публічна
стратегія задає наступність, формулюючи гарантії забезпечення довгострокового програмування та проектування. Зміст публічної стратегії розставляє орієнтири та пріоритети для поточної діяльності виконавчої влади. Як
зазначає вітчизняний дослідник С. Дацюк, публічну стратегію можна розглядати як своєрідний «рухливий соціальний договір, що укладається на період, який обумовлюється владою з громадянами» і забезпечує «узгодження
позиції різних політичних сил та центрів прийняття рішень» [203, с. 98–107].
Вихід країни на рівень стратегічного простору є показником необхідності здійснення змін національної політичної системи з метою забезпечення ефективності державного управління. Це передбачає системне розроблення
не лише комплексу публічної стратегії, а й заходів елітарного стратегування. Запит на складну, зрозумілу для дуже
вузького кола стратегію з’являється тільки тоді, коли стає
очевидно, що публічна стратегія здатна забезпечувати
лише мінімальну соціальну рівновагу та невеликі темпи
економічного зростання.
Елітарна стратегія містить багатопозиційні сценарії
розвитку країни, які розробляються не так для громадськості, як для вузького кола професійних політиків і державних управлінців. Елітарне стратегування спрямоване
на забезпечення трьох провідних цілей державного розвитку: збереження територіальної цілісності; відтворення
та розвиток культурної ідентичності; світове стратегічне
лідерство країни [203, с. 98–107]. Отже, ускладнення процесів цивілізаційного розвитку на сучасному етапі розвитку людства ставить перед системою державного управління вимогу розроблення і впровадження комплексу
заходів багаторівневого стратегування, що уможливлюється лише за умов наявності стратегічного мислення у
структурі управлінської культури.
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Саме тому при розгляді проблематики політичної
стратегії і політичної тактики вітчизняні та зарубіжні дослідники оперують такими поняттями, як: «стратегія політики», «стратегічна культура», «стратегічна еліта»,
«стратегічне планування», «стратегічне мислення». Так,
Л. Райхлер зазначає: «наявність високої культури стратегічного мислення є вирішальним чинником при визначенні структури загроз національній безпеці». На думку
аналітика, стратегічна культура свідчить, що планування
політичної діяльності перебуває під впливом історико-культурних традицій [204, с. 10– 16]. Стратегічна культура, на думку О. Валевського, – це рівень відповідності
тієї політичної стратегії, що застосовують суб’єкти політики, викликам історичної та культурної ситуації, в контексті якої здійснюється їхня діяльність [205, с. 35–36]. Отже,
політичну стратегію у системі державного управління
можна розглядати і як історико-культурний феномен.
Особливістю політичної стратегії за сучасних умов,
особливо у кризових ситуаціях, є те, що вона має бути
спрямована саме на агресивне зовнішнє середовище, вміти адекватно реагувати на виклики та ризики глобалізації. Наявність розробленої та ефективної політичної стратегії є свідченням політичної сили, могутності держави.
Якщо держава прагне адекватно реагувати на всі динамічні зміни, що відбуваються у сучасному світі, вона має
розробляти, крім публічного та елітарного стратегування,
також і систему потенційної стратегії. Г. Почепцов розглядає такі принципи потенційної стратегії:
– стратегія збільшує «поле бачення» – розширює часові
межі інтересів і можливостей учасників, допомагає бачити сьогодення крізь призму майбутнього;
– стратегія звернена до негативного контексту, адже
для вирішення певних проблем необхідною є її багатоваріантність;
– наявність стратегії посилює її суб’єкта;
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– стратегія – це не тільки і не стільки планування, а й
виконання, тому що реальність важливіша за будь-яку
стратегію;
– стратегія як вищий рівень управління може компенсувати недостатність ресурсів, маючи можливості для
адаптації;
– стратегія спрямована на визначення пріоритетів,
адже ресурсна підтримка можлива лише в обмеженому
обсязі [206, ст. 195].
Успішність і ефективність реалізації комплексу заходів політичної стратегії і політичної тактики багато в
чому залежать від визначення ієрархії стратегічних цілей
з урахуванням тактичних політичних завдань. Визначення ієрархії стратегічних цілей поєднує методологію політичної стратегії з основами політичної тактики, адже цей
процес передбачає вибір прийнятних для кожного випадку засобів досягнення стратегічної мети національного
розвитку. При визначенні ієрархії стратегічних цілей і дослідник-теоретик, і політик- практик можуть зіткнутися з
парадоксом «тактичного плюралізму», сутність якого полягає в тому, що «реалізація стратегічної мети відбувається під впливом різних соціальних, економічних, психологічних чинників, які створюють власну політичну
кон’юнктуру. Тому виникає проблема між метою, яка декларується, і засобами, якими вона досягається», – наголошує О. Валевський [205, с. 41].
Американський фахівець з проблем формування державної політики В.-Н. Данн пропонує такий алгоритм
процесу вироблення політики, що фактично відображає
сутність визначення ієрархії стратегічних цілей:
– встановлення порядку денного – передбачає ранжування проблем на першочергові та другорядні, а також на
такі, що взагалі залишаються поза увагою посадовців;
– формулювання політики, яке пов’язане з визначенням альтернатив політики задля оптимального подолан616
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ня проблеми, у формі виконавчих наказів, рішень суду і
законодавчих актів;
– прийняття політики – одна з альтернатив політики
приймається за наявності підтримки парламентом, консенсусу між керівниками організацій або рішення суду;
– впровадження політики – ухвалена політика впроваджується в життя адміністративними підрозділами, які
мобілізують фінансові й людські ресурси з метою практичної реалізації політики;
– оцінювання політики – урядові органи аудиту й обліку визначають, чи діють виконавчі установи, законодавчі
й судові органи відповідно до встановлених законом вимог виконання політики й досягнення її цілей [207, с. 37].
Запропонований В.-Н. Данном алгоритм не є універсальним для всіх національних систем державного управління, проте, на наш погляд, базові його етапи найчастіше
використовуються при здійсненні заходів політичної
стратегії і тактики у демократичних країнах.
Політична компетентність державної політики і
державного управління як необхідна умова забезпечення ефективності політичної стратегії і політичної тактики у процесі демократизації форми правління багато
в чому визначається тим, наскільки оптимально організована система політичного менеджменту в країні. У сучасній політичній науці саме проблематиці політичного менеджменту дослідники приділяють особливу увагу,
що також засвідчує важливість й актуальність цієї проблематики як на теоретичному, так і на прикладному
рівні розвитку політики. Саме фахівці з політичного менеджменту зазвичай формулюють основні ідеї національної політичної стратегії та визначають завдання,
прийоми, заходи, що створюють комплекс політичної
тактики. Зважаючи на взаємозв’язок політичного менеджменту з проблематикою політичної стратегії і політичної тактики, російська дослідниця Г. Пушкарьова
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вказує такі політичні цілі й завдання політичного менеджменту:
1) зміцнення авторитету державної влади або політичного діяча як стратегічне завдання;
2) створення сприятливих умов для діяльності державних установ, політичних партій, громадських організацій шляхом конструювання у масовій свідомості їх привабливого образу (як тактичний прийом);
3) розширення кількості прихильників тієї чи іншої
державної або політичної програми, політичного проекту,
в яких і пропонуються суспільству стратегічні цілі розвитку;
4) створення політичних союзів, блоків, адже політика
альянсів та узгодженостей допомагає основним політичним акторам вирішувати найскладніші стратегічні й тактичні завдання;
5) вплив на осіб, які приймають державні й управлінські рішення, застосовуючи різноманітні прийоми й форми політичного тиску;
6) мобілізація мас з метою реалізації стратегічних і
тактичних цілей суспільно-політичного розвитку [208, с.
16–18].
Розроблення стратегічних напрямів розвитку держави є провідною метою політики. Тому політологія як наука про політику не просто аналізує основи державотворчої стратегії, а й намагається передбачити майбутнє,
сформулювати на цій основі принципи перспективної політики і поточної політичної практики. Варто погодитися
з вітчизняним дослідником В. Сарапіним, що «у сучасній
українській політології стратегічна інтегрована думка
щодо розвитку держави ще не сформована в достатньо легітимному вигляді. Дискусія, що розгорнулась останніми
роками, виявляє досить широкий спектр підходів та поглядів» [209, с. 1].
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Більшість науковців та політиків погоджується, що політична стратегія національного розвитку за умов нестабільності має стимулювати активність кожної особистості, створювати одночасно моральні, правові й економічні
умови щодо її легітимності, розгортання в суспільно визначеному полі, а не в «тіні» [210, с. 47]. Отже, визначення
стратегії суспільно-політичного поступу є комплексним
завданням, що потребує системного бачення розв’язання
нагальних проблем сучасності, а також перспектив цивілізаційного розвитку.
Саме тому В. Сарапін наголошує, що при аналізі проблематики політичної стратегії у суспільствах перехідного типу (зокрема в Україні) варто використовувати такий
термін, як «системна реформа», що має стати основою визначення завдань політичної стратегії і політичної тактики. Дослідник зазначає, що «системна реформа» – це поняття, яке охоплює весь комплекс (спектр) поступових
змін, які забезпечують перехід суспільної системи від одного якісного стану до іншого, більш високого, прогресивного; вона здійснюється мирним шляхом, послідовним
втягуванням у свою орбіту все ширшого комплексу перетворень і маси населення, яка поступово утверджує себе
як суб’єкт суспільного розвитку [209, с. 12–13].
На нашу думку, поняття «системна реформа» допомагає дослідникові також у процесі теоретичного осмислення специфіки функціонування суспільства в ситуації нестабільності суспільно-політичного розвитку, у пошуку
оптимальних варіантів раціоналізації владних відносин
у контексті вироблення політичної стратегії і політичної
тактики, визначенні нових, ефективніших варіантів взаємовпливу суспільства і держави. За цих умов розуміння
важливості системних реформ при модернізації суспільства сприяє організаційно-регулюючому, системному
впливу держави на суспільно-політичні процеси з метою
забезпечення стабільного, прогнозованого його розвитку і
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постає як невід’ємна складова системи заходів політичної
стратегії і тактики.
Оскільки дослідження суспільства у періоди нестабільності, кризи, трансформації є надзвичайно складним,
то й розгляд теоретичної бази розвитку політико-владного механізму в таких умовах передбачає напрацювання
обширного методологічного обґрунтування політичної
стратегії і тактики як основи для системних реформ. Як
зазначає вітчизняний дослідник В. Баштанник, аналізуючи системні реформи у суспільствах перехідного типу,
варто враховувати суттєвий вплив таких факторів:
– визначення центральною управлінською елітою
стратегії суспільно-політичного розвитку (шляхом регламентації у відповідних нормативно-правових актах);
– наявність раціонального механізму оцінювання здобутків і втрат під час реалізації певних політичних програм, оперативного внесення коректив;
– здійснення неупередженого аналізу проблемних ситуацій групами незалежних експертів при прийнятті
управлінських рішень;
– наявність альтернативних варіантів розвитку подій,
коротко-, середньо- та довгострокових прогнозів, що мають
базуватися на ґрунтовних наукових розробках [211, с. 8].
Вироблення ефективної та дієвої політичної стратегії
подолання політичної нестабільності у суспільстві неможливе без урахування особливостей співпраці й взаємодії суб’єктів громадянського суспільства і влади як інтегративного співробітництва органів державної влади,
політичних партій, громадських організацій та ЗМІ, тому
що це є важливою умовою демократичного розвитку будьякої країни у сучасному світі. Особливе значення у системі «органи влади – політичні партії – громадські організації – ЗМІ – громадянин» мають засоби масової інформації.
Адже «через гарантування діяльності незалежних ЗМІ (як
системи суспільного обговорення, джерел інформації, сис620
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теми суспільної адаптації), активної участі у суспільному
житті громадських організацій відбувається процес становлення взаємодії у системі «органи влади – політичні
партії» як основи громадянського суспільства», – вважає
В. Баштанник [211, с. 14– 15]. Тому при виробленні політичної стратегії і тактики за умов функціонування перехідного суспільства просто необхідне залучення до цього
процесу інституцій громадянського суспільства.
Отже, у сучасній політичній науці представлені різні
підходи до розуміння сутності політичної стратегії і політичної тактики, які розкривають ці політичні феномени з
огляду на різні аспекти їх функціонування та впливу на
процес становлення форми правління та на розвиток суспільства загалом. Спільним для більшості з цих наукових підходів є переконання, що саме вироблення та впровадження у систему державної влади й управління
комплексу заходів політичної стратегії і тактики є необхідною умовою оптимізації процесів суспільно-державного розвитку та подолання політичної нестабільності. У
свою чергу, ефективність заходів політичної стратегії і
тактики забезпечується у разі дотримання таких вимог:
– політична стратегія і тактика повинні мати системний характер для того, щоб забезпечити узгодженість і неперервність процесів суспільно-державного розвитку;
– високий рівень політичної компетентності представників системи державної влади й управління є базовою умовою, що забезпечує успішність комплексу заходів
політичної стратегії і тактики;
– політична стратегія і тактика мають забезпечувати
високий рівень легітимації політико-владної діяльності у
країні та відповідати соціокультурному, політичному й
економічному рівню розвитку суспільства.
При визначенні ролі політичної стратегії і тактики у
забезпеченні ефективності державного управління варто
враховувати, що система державного управління – це спе621  
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цифічне політичне явище. Воно завжди є конкретно-історичною формою політичного управління, що здійснює
виконавчо-розпорядчу діяльність за допомогою використання необхідних владно-юридичних повноважень. Політичне управління, у свою чергу, – це процес узгодження
інтересів й установок держави з інтересами громадянського суспільства, різних соціальних верств, прошарків і
груп (за умов демократії) на основі пізнання та використання об’єктивних потреб розвитку соціуму. Оскільки
сутність політичного управління полягає в реалізації організаційної функції суспільства, можна стверджувати,
що без забезпечення політичного управління неможливе
системне функціонування суспільства [200, с. 8–9]. За цих
умов блок політичної стратегії спрямований на забезпечення ефективного політичного управління, а заходи політичної тактики є основою успішності державного управління.
У загальнотеоретичній парадигмі соціального управління, розробленій американським політологом Р. Далем,
розглядаються основні етапи реформаційних процесів
управлінського характеру. Сутність першого етапу полягає у функціональній переорієнтації системи управління
загалом і на рівні окремих елементів, що має здійснюватись на основі цілісної програми, тобто на базі системної
стратегії модернізації. На переконання дослідника, цей
аспект соціально-політичного управління виражається в
завданні формування нового функціонального імперативу управлінської системи.
На другому етапі відбувається структурна перебудова
системи управління відповідно до нового функціонального імперативу. Цей аспект управлінської реформи можна
назвати нормативно-інституційним, адже він охоплює
зміну самих управлінських інституцій відповідно до нових, нормативно закріплених функцій. Однією з умов
ефективності здійснюваної стратегії реформування є ви622
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мога, згідно з якою модернізаційні перетворення мають
реалізовуватися не лише на рівні суб’єкта управління, а й
на рівні об’єкта управління [204, с. 112; 212, с. 302–304]. В
іншому разі суспільство, особливо у кризовий період свого розвитку, буде не здатне ефективно використати систему заходів політичної стратегії і тактики.
Метою третього етапу є формування нового соціокультурного середовища управлінської діяльності на основі
тих ціннісних орієнтирів і пріоритетів, які становлять базис стратегії модернізаційних перетворень. Цей аспект
управлінської реформи особливо складний, адже не завжди у межах політичної стратегії можна врахувати всі ціннісні зміни, які відбуваються у суспільстві. Тому завданням політичної стратегії, а особливо політичної тактики,
є інтеграція ціннісних новацій в усталену систему установок і мотивів масової політичної свідомості та політичної
культури суспільства. Четвертий етап управлінської реформи ще більше пов’язаний з блоком політичної стратегії, оскільки в його рамках має здійснюватися загальносистемний процес узгодження та координації всіх
процесів модернізації та вироблення конкретних механізмів управління. Результати цього етапу засвідчують ступінь формування системи нових управлінських якостей
(інтегративної, дистрибутивної, екстрактивної та символічної) державної системи, що мають сприяти становленню нової, більш ефективної управлінської спроможності
соціально-політичної системи [212, с. 113, 253, 307].
Отже, можна дійти висновку, що саме цілісність та
взаємоузгодженість блоків політичної стратегії і політичної тактики є однією з найважливіших умов успішності
реформування системи державного управління. Ефективність системи державного управління, на наш погляд, визначається передусім її спроможністю забезпечувати національне економічне зростання, соціальну стабільність,
демократію та соціокультурний поступ суспільства.
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Оскільки за умов розвитку демократичного суспільства
змінюється сам зміст політики (посилюється її багатоваріантність, плюралізм), то значної трансформації потребує і
система державного управління, що також має бути враховано при розробленні комплексу заходів політичної
стратегії і тактики.
Основними принципами системи державного управління за умов демократії є:
– принцип системності (державне управління покликане забезпечувати та вдосконалювати структурну й
функціональну єдність політичної системи);
– принцип ефективності й оптимальності;
– принцип інформаційної достатності, який пов’язаний з посиленням значення інтенсифікації інформаційних процесів у сучасному світі;
– принцип зворотного зв’язку, що передбачає створення багатоступеневої структури управління з постійним
контролем;
– принцип еволюціонізму (державному управлінню
має бути притаманний поступовий, плановий характер,
що виражає послідовність стадій й етапів соціально-політичного розвитку);
– принцип визначення провідної ланки, яка зумовлює
якісну специфіку політичної системи, що допомагає її збереженню та водночас динамічному розвитку;
– принцип оптимального поєднання централізації і
децентралізації держави [213, с. 53–58].
При визначенні політичної стратегії і тактики як основи ефективного державного управління за умов постіндустріальної стадії цивілізаційного розвитку обов’язково
слід враховувати особливості синергетичної методології,
що нині є базовою для моделювання систем державного і
соціального управління. З погляду синергетичної парадигми системи державного управління є нелінійними,
відкритими, такими, що споживають із зовнішнього сере624
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довища ресурси й інформацію, тому особливо важливо
при формулюванні політичної стратегії виявити межі
усталеності політичної системи загалом та системи державного управління зокрема. Сутністю синергетичного
підходу до державного управління є також ідея самоорганізації системи [214, с. 3–4]. Як зазначають білоруські дослідники під керівництвом С. Князєва, ідея самоорганізації у теорії та практиці державного управління спирається
«на врахування закономірностей самоорганізації системи, яка управляється, розбіжність цілей організації і цілей самоорганізації, а також на всебічне врахування активності об’єкта управління» [32, с. 46, 337].
Досліджуючи проблематику ролі та значення політичної стратегії і тактики, варто зауважити, що група дослідників для позначення названих феноменів вживає поняття «стратегічне управління» та похідні від нього поняття.
Одним із авторів поняття «стратегічне управління» є аналітик І. Ансофф, який використовував його для аналізу
економічної діяльності організації. Пізніше цей термін
почали вживати і політичні дослідники, які певним чином екстраполювали економічні категорії на політичний
ґрунт. Згідно з визначенням І. Ансоффа, діяльність щодо
стратегічного управління можна розглядати як таку, що
«спрямована на забезпечення майбутньої життєздатності
організації за умов, які змінюються». Стратегічна соціальна архітектоніка управлінської діяльності визначається
такими особливостями:
– структура і динаміка влади;
– системи і процедури;
– організаційна культура, норми, цінності й моделі
дійсності, покладені в основу організаційної поведінки;
– межі і можливості щодо опрацювання та передавання інформації;
– організаційні завдання окремих осіб і груп [210,
с. 240–241].
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У соціальній архітектоніці стратегічного управління
можна виокремити такі важливі елементи: культура,
управляючий, система управління, інформація, структура
і влада. Так, стратегічна культура орієнтована на успіх,
який ґрунтується на гнучкості та винахідливості, а також
на вмінні передбачати майбутню ситуацію суб’єктом
управління. Управляючий, або суб’єкт управління, за І.
Ансоффом, – це «добродійний лідер» та «провідник новацій». Сутністю системи управління є стратегічне планування, стратегічне проблемне управління та стратегічний
контроль. Мета інформаційної підсистеми – пошук проблем та можливостей. Структура стратегічного управління для забезпечення ефективності має бути динамічною.
Влада повинна бути централізованою та спиратися на керівництво інноваційного спрямування [210, с. 242].
Діяльність зі стратегічного управління пов’язана з постановкою завдань і цілей організації, з підтримкою відносин між організацією та зовнішнім оточенням, що дає
змогу здійснювати цілі стратегічного управління, адекватно сприймати зовнішні подразники. Відповідно до зазначеної специфіки можна виокремити такі складові процесу стратегічного управління:
– зовнішній подразливий сигнал, який змушує організацію розробляти стратегію діяльності;
– особливі цілі (зазвичай довготермінові), що визначаються специфікою конкурентного середовища та конкурентною позицією;
– здійснення портфельного аналізу, завданням якого є
формулювання цілей диверсифікації/інтернаціоналізації;
– опора на синергізм як базову методологію стратегії,
яка визначає напрям розвитку організаційної структури
компанії;
– визначення різновидів стратегії (портфельна, технологічна, соціальна, адміністративна, стратегія фінансу626
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вання), причому їх формування може відбуватися як послідовно, так і паралельно залежно від конкретних
пріоритетів розвитку [215, с. 278–279].
Якщо стратегічне управління у цьому розумінні застосувати до особливостей системи державного управління,
то можна стверджувати, що технологічна стратегія в обраному випадку має на меті зіставлення власної політичної стратегії з конкурентними і розроблення на основі
цього комплексу тактичних заходів. Соціальна стратегія
передбачає наявність відповідальності органів державної
влади й управління за власну соціально-політичну діяльність. Портфельна, конкурентна, технологічна і соціальна
стратегії висувають, у свою чергу, певні вимоги до змісту
адміністративної стратегії. На рівні функціонування державного управління зміст такої стратегії визначається
комплексом заходів державного аналізу. Отже, економічну термінологію парадигми стратегічного управління
нині більшість дослідників застосовують для розгляду
проблематики політичної стратегії і тактики.
Доцільним, на наш погляд, також є підхід, відповідно
до якого політичний механізм управління розглядають
«як сукупність організаційних структур суспільства, взаємодію всіх цих елементів на основі норм, правил, процедур і традицій з урахуванням послідовності і субординації
з метою налагодження дієвих відносин між громадянським суспільством і державою, узгодженням політичних
інтересів усіх суспільних сил» [216, с. 96]. Отже, політичний механізм державного управління – це зосередження
протидіючих соціально-політичних сил з метою узгодження суспільних інтересів.
З погляду розроблення політичної стратегії і тактики
державного управління його політичний механізм можна розглядати у таких аспектах:
а) динамічному – у процесі вироблення, прийняття і
реалізації конкретних політико-владних рішень;
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б) нормативному, тобто як сукупність усталених норм
і правил взаємодії суб’єктів політико-владних відносин;
в) ресурсному, тобто як потенційні можливості самих
суб’єктів політико-владних відносин [216, с. 96].
У контексті дослідження значення політичної стратегії і тактики у забезпеченні ефективності державного
управління, на наш погляд, доцільно також розглянути
підхід до вказаної проблематики, який пропонують представники теорії політичного менеджменту. Саме політичний менеджмент – той напрям досліджень політичної науки, в якому об’єктом аналізу є політичне управління. Так,
з точки зору політичного менеджменту, головним змістом політичної боротьби є змагання за об’єкт управлінського впливу з метою прихилення на свій бік громадян,
парламентарів, представників політичних партій тощо.
За цих умов ефективність державного управління визначається успішністю або неуспішністю політичної взаємодії ключових політичних акторів. Змістом політичної
стратегії є вироблення моделі такої політичної взаємодії,
блок тактики полягає у корегуванні основних параметрів
цієї моделі [204, с. 31–35].
Складовими моделі політичної взаємодії, які мають
враховуватися при розробленні політичної стратегії і тактики, є: процеси мотивації, процеси комунікації та процеси структуризації. Процеси мотивації – це суто особистісні, психічні процеси, які спонукають індивідів включатися
у політичну взаємодію. Процеси мотивації активізуються
під впливом інформації, яку сприймає індивід та яка формує уявлення особи про політику в усіх її виявах. Процеси
комунікації – це обмін інформацією між учасниками політичної взаємодії; вони стають можливими завдяки тим
структурам, які об’єднують людей. Процеси структуризації – це створення відносно сталих, прогнозованих відносин між суб’єктом та об’єктом управління на основі спільних правил гри [208, с. 88, 90–91].
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Процес вироблення комплексу заходів політичної
стратегії і тактики щодо організації та функціонування
системи державного управління є надзвичайно складним
і багатоплановим, основою його виступає стратегічне планування. У другій половині ХХ ст. представники західної
політології виробили декілька десятків моделей стратегічного планування, які можуть застосовуватися у політичній, соціальній, економічній сферах життєдіяльності
суспільства. Розглянемо просту модель стратегічного планування, одним з авторів якої є американський дослідник
А. Халачмі. Відповідно до неї, стратегічне планування дає
змогу накопичувати якомога повніші знання й уявлення
про навколишнє середовище, про законодавство, майбутні наслідки і можливості альтернативних дій. Проста модель стратегічного планування охоплює сім сходинок:
розроблення мета-плану, збір даних, стратегічний аналіз,
розроблення альтернатив, стратегічний вибір, організаційне лідерство і підтримку, перевірку й оцінку.
Перша сходинка процесу стратегічного планування –
розроблення мета-плану – полягає у загальному дослідженні внутрішньої ситуації та зовнішнього середовища
системи державного управління. Метою такого дослідження є з’ясування меж зовнішнього оточення досліджуваного об’єкта, визначення конкретних дій, які співвідносяться з повноваженнями і ресурсами цього об’єкта.
Американський аналітик І. Дрод використав термін
«пункт (горизонт) відсікання» для характеристики межі
часу, території і сфер соціальної активності, за межами
яких вплив політики можна ігнорувати [212, с. 678–679].
Отже, не знаючи меж дії повноважень системи державного управління, її ресурсної бази, часових обмежень та інших важливих характеристик, неможливо розробити
адекватну конкретній ситуації політичну стратегію і тактику, яка забезпечила б ефективність функціонування
системи загалом та окремих її компонентів.
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Розроблення мета-плану передбачає «постановку діагнозу» та ідентифікацію стратегічних проблем, що становить осереддя всього процесу стратегічного планування.
Мета цієї стадії – ідентифікація фундаментальних проблем і варіантів політики. Така ідентифікація неможлива
без визначення так званих «силових полів», тобто з’ясування базових характеристик сил, які формують зовнішнє середовище та впливають на свободу дій управлінської
системи. Саме результати досліджень мета-фази значно
впливають на роботу над формуванням політичної стратегії і тактики загалом та на масштаби, хронологічні межі
процесу стратегічного планування зокрема. На цій стадії
стратегічного планування створюється модель процесу –
логічна схема уявлення, що допомагає учасникам передбачати різні етапи цього процесу [212, с. 680–681].
Друга сходинка процесу стратегічного планування –
збір даних – передбачає отримання необхідної інформації
з джерел, які перебувають всередині системи та поза нею.
Завдання цієї стадії – зробити ніби миттєвий фотознімок
реальності, а також можливих альтернативних дій. Основними питаннями, які має з’ясувати дослідник на цьому етапі, є такі:
– яких юридичних вимог, заборон або обмежень мають дотримуватися органи державного управління;
– який зв’язок існує між минулою та теперішньою діяльністю різних носіїв політичних інтересів;
– що вказує на те, що громадськість хотіла б бачити
зміни в офіційному статусі і місії органів державного
управління;
– якщо виходити з професійних стандартів, що можна
сказати про елементи структури органів державного
управління та елементи програми, які входять до їхньої
юрисдикції;
– якою є репутація органів державного управління у
внутрішньому та зовнішньому середовищі;
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– які очікування та переваги поділяє більшість учасників політичних процесів;
– яким є можливий вплив змін, що плануються, у використанні інформаційних технологій за умов новітніх
політичних, соціальних та економічних тенденцій [212, с.
681–682].
Третя стадія стратегічного планування передбачає
стратегічний аналіз, тобто критичну оцінку відповідей на
поставлені питання. Її результат – це формування списку
можливих переваг і недоліків, слабких сторін розвитку
системи державного управління. Визначення переваг дає
змогу сформувати бажаний напрям альтернативних дій,
віднайдення слабких місць – виявити обмеження на дії і
царини, де необхідні переміни. Варто враховувати і такий
феномен, коли часто слабкість з однієї точки зору може
виявитися силою з іншої позиції.
Четверта сходинка процесу стратегічного планування
– ідентифікація або генерування і порівняльний аналіз
альтернатив можливих дій. Сутність роботи на цій стадії
полягає в тому, що система має вести пошук ідей відносно
того, що може бути зроблено, а що не слід робити і чому
[212, с. 683–684]. За сучасних умов розвитку цивілізації
розроблення альтернатив особливо важливе для забезпечення діяльності системи державного управління, адже
чим більше незалежних джерел інформації будуть використовуватися, тим вищим буде ступінь адаптації самої
політичної системи загалом та окремих її складників до
середовища, що зазнає постій-них змін і трансформацій.
На п’ятій стадії процесу стратегічного планування
здійснюється стратегічний вибір – обираються ті варіанти
плану, які будуть втілюватися в життя. На цьому етапі
формуються зобов’язання щодо досягнення конкретних
цілей у конкретний період часу (блок політичної тактики), щодо наслідування функціональних цілей і політики.
Стратегічний вибір передбачає також й утвердження сис631  
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теми контролю за процесом стратегічного управління.
Метою шостої стадії процесу стратегічного планування є забезпечення організаційного лідерства і підтримки.
На цьому етапі необхідно врахувати підготовку з власне
процесом планування, у т. ч. варто брати до уваги можливості нестачі ресурсів, негативні дії інших факторів. У випадку стратегічного планування діяльності системи державного
управління
підготовка
до
виконання
стратегічного плану може потребувати спеціальної фаховості, модифікації самої системи. Управлінці мають свідомо ставитися до запланованих змін, вони повинні бути
готові забезпечити лідерство та прагнути взяти участь у
мобілізації підтримки [212, с. 685]. Отже, важливою умовою ефективності системи державного управління є забезпечення такої функції менеджменту, як свідома підтримка стратегічного планування.
На сьомому етапі стратегічного планування здійснюються перевірка та оцінювання виконання плану. Моніторинг інформації для контролю й оцінювання починається ще на початковому етапі процесу стратегічного
планування, що дає змогу пізніше зіставити раніше зроблені прогнози з отриманими пізніше результатами. Механізми контролю й оцінювання визначають якісні та
кількісні показники вихідних величин, а також перебігу
процесу загалом та кінцевого результату діяльності кожної підсистеми управлінської системи [212, с. 685–686].
Отже, навіть проста схема процесу стратегічного планування передбачає проходження досить складної процедури, що потребує високого рівня політичної та організаційної культури як експертів-аналітиків, так і представників
системи державного управління.
Безумовно, комплекс заходів політичної стратегії і
тактики відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності функціонування системи державного управління
загалом та її окремих складових. Політична стратегія і
632

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

тактика постають як дуже складний, багатоплановий, різноаспектний політичний феномен. Державне управління
може бути ефективним лише за умов постійних змін, постійного вдосконалення не лише самої цієї системи, а й
суспільного життя загалом.
На переконання російського дослідника Б. Курашвілі,
ефективне державне управління можливе за умов здійснення послідовних реформ, які проводяться «всупереч
опору консервативних й інертних елементів у державному апараті» [217, с. 279]. Тобто успішність впровадження в
життя заходів політичної стратегії і тактики залежить багато в чому від сприйняття їх самими управлінцями, державно-політичними менеджерами. Осереддям діяльності
державних управлінців є процес підготовки та реалізації
владно-політичних рішень.
Постійний пошук та впровадження оптимальної форми державного правління супроводжує історію становлення та розвитку кожної країни. Спосіб організації державної влади є тим інструментом, який забезпечує
інституціоналізацію змін, що відбуваються у житті суспільства. Таке впорядкування та структурування політичного процесу не лише забезпечує функціонування
владного механізму на певних засадах, а й визначає подальший напрям та характер наступних трансформацій,
що може бути як прогресивним, так і регресивним. Відповідно до цього проблема вибору форми державного правління й надалі залишається актуальною для України. Подальше теоретичне осмислення запровадження і розвитку
змішаної форми правління в Україні, з’ясування її специфіки в аспекті конституційного права і політичної науки,
сприятиме успішному реформуванню існуючої в нашій
країні форми державного правління.
Становлення в Україні правової державності, здійснення тривалих очікувань громадян на підвищення їхнього життєвого рівня залежать від спроможності влади
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стати легітимною й відповідальною. А отже, з цим забезпечення інституційних передумов легітимності влади є
одним з найважливіших завдань для України. У цьому
контексті зміна форми правління в Україні покликана забезпечити таку конструкцію механізму влади, яка б уможливила належний рівень відповідальності політичної еліти за долю країни та відповідність здійснюваної політики
інтересам усього суспільства.
Запровадження в Україні парламентарно-президентської форми правління супроводжуватиметься суттєвими
труднощами, оскільки така форма правління може реально функціонувати лише за умов існування сформованої і
стабільної партійної системи. Змішана форма правління
дає змогу підпорядкувати уряд законодавчій гілці влади,
що передбачає інституційний розвиток в напрямі парламентарної форми правління з обов’язковим виробленням
дієвих парламентських засобів контролю над урядом; інструментів впливу виконавчої гілки на законодавчу, збереження пропорційної виборчої системи. При цьому слід
пам’ятати, що жодна з форм правління не здатна повністю гарантувати стабільний та демократичний розвиток
країни. Проте парламентарна форма передбачає таку інституційну організацію, яка здатна збалансувати повноваження всередині владного трикутника «президент –
парламент – уряд».
Змішана республіка, вільна від крайнощів президентської і парламентарної форм, виявляє найменшу вразливість з боку таких чинників, як незрілість громадянського
суспільства, низький рівень політико-правової культури
еліти, відсутність демократичних традицій державотворення, нерозвинутість інституту політичних партій тощо.
Доцільність збереження в Україні змішаної форми правління потребує вивчення питання про конституційноправовий статус глави держави, оскільки політичні системи країн пострадянського простору характеризує
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слабкість парламентаризму і нездатність представницького органу забезпечити утворення стабільного й ефективного коаліційного уряду. Політична система України
цілком відповідає зазначеній тенденції. Триваючий перехідний етап розвитку української державності, незавершений процес утворення української нації, слабкість вітчизняного парламентаризму та партійної системи
країни, хаотичність суспільних відносин зберігають запит на «сильного» президента. І це – одна з небезпек, яка
тривалий час переслідуватиме Україну в процесі вибору
оптимальної форми правління.
Для створення нової політичної системи, яка б помогала втілювати принципи дотримання прав і свобод людини й громадянина, народовладдя, верховенства права, поділу влади, необхідно врахувати попередній досвід її
реформування та проаналізувати проблеми, які гальмують темпи політичної модернізації. При цьому слід враховувати, що політична система України формувалася стихійно, еклектично, внаслідок досягнення компромісів. А
це означає, що практично неможливо здійснити її реформування без заздалегідь визначеної науково розробленої
концепції. Низька ефективність процесів трансформації
політичної системи України була пов’язана насамперед з
недостатньою реалізацією потенціалу громадянського суспільства. Отже, політична реформа повинна бути орієнтована на інтереси всього соціуму, а не лише на корисливі
інтереси обраних груп осіб. Кінцевою метою реформування має стати демократична, соціально- правова держава,
здатна забезпечити зростання добробуту народу, духовне
і моральне оздоровлення суспільства, підвищення престижу та міжнародного авторитету України.
Розгляд процесу трансформації форми державного
правління в Україні спонукає до зосередження уваги на її
відповідності особливостям політичного розвитку країни,
традиціям, культурі, загальному стану справ у ній. Демо635  
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кратичні політичні традиції є досить різними, специфічними і при цьому більшість сучасних держав використовують формальні республіканські атрибути, такі як
парламентаризм, багатопартійність, президентство, поділ влади та ін., однак у реальності республіканська модель зазнає значного спотворення. Специфіка трансформації України від де-факто президентської республіки до
парламентсько-президентської засвідчує чинники узурпації всієї владної вертикалі й горизонталі та виникнення
революційної ситуації кінця 2013 – початку 2014 р.; причини і характер ускладнень на шляху до суспільної модернізації демократичного спрямування (гібридизацію офіційних інституційних перетворень; імітацію інституційного
та правового розвитку, корупцію, приховані порушення
кримінально-правового характеру, дисонанс між конституцією і її реалізацією в політичному житті).
Досвід незалежної України спонукає до забезпечення
ефективності стратегічного планування конституційно-політичного прогресу України, пошуків відповідей на
питання про те, які основні перешкоди та загрози постають перед демократизацією процесів правового моделювання соціально-політичного простору та в чому полягають причини суперечностей між теоретичними засадами
конституційного регулювання та практичними проявами
політичної інженерії в розбудові української державності.
Доведено, що основні пріоритети щодо подолання деструктивних тенденцій українського соціально-політичного середовища та продовження курсу на демократизацію української політики зосереджені навколо функціонального
розподілу органів державної влади та практичного підтвердження конституційної регламентації орієнтирів державної політики.
Важливим елементом реалізації політичного моделювання є розширення функціональних можливостей парламенту в традиційних уявленнях парламентсько-прези636
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дентської чи парламентської республіки. При цьому
важливою проблемою є необхідність визначення чинників, за яких відбудеться нівелювання специфічного стереотипу «сильний президент – слабкий парламент», характерного для українських політичних реалій, подолання
ризику тотального домінування інституту президентства,
неспроможності опозиції ефективно впливати на політичні процеси. Однією з нагальних вимог сьогодення постає необхідність формування стратегічного мислення,
яке сприятиме виробленню оптимальних політичних рішень з метою підвищення легітимності та легальності існуючого політико-владного режиму держави.
В сучасних умовах питання політичної компетентності системи державної влади постає як одна з найгостріших проблем. Саме політична компетентність державної
влади є тим чинником, який може сприяти або заважати подоланню нестабільності суспільно- політичного
розвитку, мінімізувати чи поглиблювати кризові явища
у країні. Політичну компетентність державної влади
розглянуто як запоруку ефективності й успішності здійснюваної нею політики, що забезпечує високий рівень її
легітимності. Доведено, що політична компетентність
державної влади може визначатися через аналіз понять
«політична стратегія» і «політична тактика». Відповідно варто погодитися з тими дослідниками проблематики здійснення державної політики та державного управління, які вважають, що політична стратегія і політична
тактика відповідають рівням планування й управління
політичним процесом.
Становлення в Україні правової державності, здійснення тривалих очікувань її громадян на підвищення їхнього життєвого рівня залежать від спроможності влади
стати легітимною й відповідальною, а отже, забезпечення
інституційних передумов легітимності влади є одним з
найважливіших завдань для України. У цьому контексті
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зміна форми правління в Україні покликана забезпечити
таку конструкцію механізму влади, яка б уможливила належний рівень відповідальності політичної еліти за долю
країни та відповідність здійснюваної політики інтересам
усього суспільства. Жодна з форм правління не здатна
повністю гарантувати стабільний та демократичний розвиток країни, проте парламентсько-президентська та
парламентська форми передбачають таку інституційну
організацію, яка здатна збалансувати повноваження всередині владного трикутника «президент – парламент –
уряд».
Невичерпна актуальність проблеми
Дослідження особливостей трансформації форм державного правління на зламі ХХ – ХХІ ст. свідчить, що в соціально-гуманітарних науках і в суспільно-політичному
житті останнім часом активізувались дискусії щодо їхньої
оптимізації. Йдеться, зокрема, про перегляд класичних
підходів до типологізації форм правління, про розрізнення формальних та неформальних моделей організації системи державної влади й управління, можливості механізму розподілу влади гнучко реагувати на кризові явища і
процеси. Це засвідчує, що дослідження проблематики
форми правління не будуть втрачати своєї актуальності
ще тривалий час, адже сучасний світ загалом та його політичне й соціально-економічне життя, юридично-правове
оформлення є надзвичайно динамічними, такими, що зазнають постійних змін і модифікацій. Дослідження особливостей та еволюції форм правління на рубежі тисячоліть виводять на такі підсумкові судження:
1. Модифікації форми державного правління визначають вектор стратегічного розвитку суспільства, що призводить або до його демократизації, або до його автократизації. Відповідно, форма правління як комплексна
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характеристика держави має враховувати всі можливі
іпостасі влади як її центрального, сутнісного компоненту:
власне державну, а також політичну, публічну, владу місцевого самоврядування, владу політичного менеджменту
тощо. Хоча кожна країна розробляє свою модель, універсальні параметри форми правління, вироблені політичною та юридичною науками, вказують на переваги і недоліки кожної з її модифікацій за тих чи тих умов
політичного життя. У цьому контексті на перший план
виходить питання про визначення ступеню «збалансованості» співвідношення обсягу повноважень вищих органів, створення дієвого механізму «стримувань і противаг»
у політико-правовій системі суспільства. Збалансована
форма правління означає, що жоден з вищих органів державної влади не може домінувати на політичній арені,
оскільки законодавча, виконавча та судова гілки влади
мають діяти на паритетних засадах, повинні уникати
конкуренції за обсяг повноважень, а прийняття найважливіших політико-правових рішень потребує узгодженої
співпраці й консолідованих зусиль усіх суб’єктів державної влади.
2. Аналіз специфіки функціонування форм правління
у різних державах дає змогу дійти висновку: одні й ті самі
ознаки узагальненого типу політичної системи можуть
неоднаково виявлятися у різних ситуаціях. Відтак всебічний науковий розгляд форми держави передбачає вивчення базових чинників, які обумовлюють вибір певної
форми правління у тій чи іншій державі. До таких чинників, насамперед, належать: розстановка соціально- політичних сил та результат боротьби між ними; історичні
особливості та специфіка національного розвитку окремих країн; рівень політичної культури народу, що акумулює історичний та політичний досвід, звичаї і навички
життя в умовах тієї чи іншої держави; залежність від того,
хто здійснює реальну владу, скільки осіб бере участь у
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прийнятті рішень і в який спосіб ці особи отримують свій
статус; здатність правлячої еліти визначати загально-прийнятну мету державотворення; структурно-функціональна єдність вищих органів держави.
3. Демократична форма правління потребує створення системи державного управління, спрямованої на вироблення і прийняття ефективних державно-політичних
рішень. Зазначене передбачає: залежність організаційних форм і методів управління від структури державного
устрою і умов управління; збереження пропорційності та
оптимального співвідношення всіх елементів системи
державного управління; єдність організаційно-методологічних основ на всіх рівнях державного управління; залежність ефективності розв’язання завдань управління
від обсягу та об’єктивності використаної інформації; аналіз змін форми державного правління під впливом сучасних політичних трансформацій; формування теоретичного базису і практичних потреб висвітлення процесу
модифікації форми правління в суспільствах перехідного
типу; підвищення рівня компетентності вищого керівництва країни, застосування механізму ротації ключових
державних інститутів і посадових осіб. Аналіз практичної
реалізації теоретичної матриці модифікації державного
правління в українських соціально-політичних реаліях
допоможе систематизувати основні ризики, проблеми і
потенційні можливості модернізації політичного устрою,
що в майбутньому стане превентивним заходом від організаційних прорахунків та основою для оптимізації адміністративного моделювання.
4. Гіпертрофія президентської форми правління у пострадянських республіках свідчить про непідконтрольність влади суспільству, включаючи й різноманітні елітарні угруповання. Правовий вакуум, низький рівень
політичної культури, нерозробленість процедур відкрили
широкий простір для позаправових і антиправових дій
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президентської вертикалі влади. Обрання президентської
форми правління стало тим вихідним моментом, який багато в чому зумовив посилення авторитарних і автократичних тенденцій у державному управлінні. Пряма залежність названих тенденцій простежується на прикладі
політичної еволюції Білорусі, Російської Федерації та суперпрезиденціалізму в країнах Центральної Азії. Домінування президента в організаційній системі державного
устрою України детермінувало концентрацію політичного ресурсу в одних руках, що надало українському політичному процесу певних ознак персоніфікації – надмірного впливу певного політичного суб’єкта на процедуру
функціонування державного апарату. Превалювання інституту президентства нівелювало конструктивістський
потенціал парламенту. У результаті орган законодавчої
влади, який зобов’язаний презентувати суспільні інтереси на основі ідейного плюралізму власного кадрового
складу, перестав ефективно виконувати закріплену за
ним представницьку функцію, порушивши канал порозуміння громадянського суспільства та владного апарату,
що зруйнувало соціальну рівновагу та підірвало легітимність політичної еліти.
5. При виборі або зміні форми державного правління
необхідно пам’ятати про те, що політичний розвиток
значної кількості країн в останні десятиліття відзначається поліваріантним, гібридним характером форм правління й типів політичних режимів. Одним із найбільш
актуальних та значущих не тільки у теоретикоконцептуальному сенсі, а й у прикладному застосуванні є розгляд
і вивчення трансформації форми правління в сучасному
світі, насамперед на прикладі країн перехідного типу.
Форма правління слугує своєрідним «лакмусовим папірцем», який указує на ті тенденції та закономірності, які
простежуються в соціально-політичному розвитку різних
суспільств, кожної конкретної держави, а також у певно641  
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му регіоні або світі загалом. З огляду на це проблематика
здійснення порівняльних досліджень форм правління та
політичних режимів у контексті вивчення розгортання
процесів системної трансформації є однією з найбільш
перспективних царин сучасної політичної науки. Дослідження сучасних форм державного правління слід здійснювати у двох провідних напрямах: виокремлювати і розглядати найбільш типові форми державного правління,
які максимально цілісно розкривають сутність цього поняття, та з’ясовувати особливості проявів найцікавіших з
політологічної точки зору конкретних форм правління гібридного типу.
6. Цілком логічною та методологічно обґрунтованою
уявляється можливість виокремлення у моделі республіканського правління такої її варіації як бікамеральна форма правління. При цьому слід пам’ятати, що бікамеральні
системи ефективні в тому разі, коли палати мають значні
відмінності, але відносно рівні повноваження. Перш ніж
вести мову про перехід до бікамеральної парламентарної системи правління у вітчизняних соціокультурних і
політичних реаліях, варто звернути увагу на забезпечення механізмів впровадження дієвого імперативного депутатського мандату та налагодження ефективного взаємозв’язку між виборцями і парламентарями. Безперечно,
недооцінювання ролі і місця парламенту в системі органів державної влади та управління у вітчизняній моделі
державного правління тягне за собою і спотворене уявлення про оптимальну політичну систему, яка повинна
бути сформована в Україні нині, адже представництво як
засадничий принцип демократії має свої витоки у діяльності саме вищого законодавчого органу держави.
7. Слушність використання поняття «поліархія» при
розрізненні форм державного правління зумовлюється
низкою причин: необхідністю врахування базових положень найбільш авторитетних політологічних концепцій,
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предметами розгляду яких є політична система, держава
та державна влада; поширенням «гібридних» форм правління, що потребують осмислення і додаткового вивчення; необхідністю відходу від формалізації визначення форми державного правління й визнання обов’язковим
закріплення реальних модифікацій державного правління. Поліархію слід розглядати як демократичний режим,
що передбачає: ефективну участь, володіння рівними та
ефективними можливостями презентації власної позиції;
рівність у голосуванні, наявність дієвого права голосу; однакові та реальні можливості ознайомлення з ключовими векторами державної політики та їх вірогідними результатами для всіх громадян; вирішальний контроль над
програмою політичних рішень; гарантію фундаментальних прав та свобод особистості законодавством. Окрім
того, важливими структурними складниками практичного втілення поліархії є варіативні соціально-економічні
показники: високий рівень економічного благополуччя,
урбанізація, індустріалізація, диференціація професійної
діяльності та зростання валового національного продукту. Отже, поліархія – це демократична модель політичних
конфігурацій, заснована на рів-ноправній конкуренції індивідуальних інтересів у рамках плюралізму суспільних
ініціатив та консолідації позитивних економічних детермінант.
8. Системні трансформації політичного та соціально-економічного спрямування, які розпочалися кілька десятиріч тому в багатьох країнах та регіонах світу, потребують
перегляду традиційних критеріїв типологізації форм державного правління. Нагальною потребою є розроблення
нових підходів до розуміння типології. Зокрема, слід включити до головних ознак держави ідею державності, що дає
змогу глибше проникати в сутність різних моделей соціально-економічного та політичного устрою, у специфіку
базових культурних норм конкретних регіональних і ло643  
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кальних цивілізацій, а також знаходити спільні ознаки й
відмінності різних політичних систем.
9. Дослідження монархічної форми правління є не
менш злободенним, ніж аналіз республіканської форми.
Зважаючи на загальноцивілізаційні зміни, що відбуваються в останні десятиріччя у світовому масштабі, можна прогнозувати, що можливі її подальші модифікації.
Незважаючи на всю формальність свого політико-правового статусу, глава держави в умовах функціонування
обмеженої монархії несе більший тягар відповідальності
не тільки за себе особисто, а й за свою родину, у т. ч. за
своїх попередників. І якщо монарх справляється із цим
завданням гідно, в очах суспільної думки зростає не тільки його особистий авторитет, а й авторитет самого інституту монархії, роблячи його більш життєздатним, легітимізуючи його в умовах зрілої демократії. Сучасний глава
держави за монархічної форми правління є не менш легітимним, ніж інші актори політичної арени. Останнім
часом спостерігається поширення прецеденту дострокового (прижиттєвого) і добровільного припинення своїх
повноважень главою держави на користь свого престолонаслідника. Вони можуть дати поштовх для більш глибоких перетворень інституту монархії і його поступової
трансформації у бік перехідних форм правління.
10. Необхідність дослідження республіканської форми
правління зумовлена потребою виявити можливості вироблення дієвих елементів конструювання оптимального
правління, які на основі власного універсального характеру здатні адаптуватися до особливостей конкретного соціально-політичного простору без деструктивного впливу
на політичну свідомість окремих національних ідентичностей. Важливим принципом, представленим у теоретичній матриці республіканської форми правління, є
забезпечення участі народу в державотворчих процесах
та прийнятті політичних рішень. Сутність цього елемен644
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ту організації політичного устрою полягає в обмеженні
можливостей реалізації індивідуальних інтересів політичної еліти з метою практичного втілення суспільних
ініціатив. Інший важливий критерій стратифікації поліваріантності матриці республіканізму – соціальний аспект. Наявність громадянського суспільства забезпечує
компетентність у реалізації виборчої функції демократичної політичної системи та ідентифікує високу динаміку впливу суспільних ініціатив на прийняття політичних
рішень. Активістський тип політичної культури соціуму
та інтеграція в закономірності політичних реалій на рівні
політичної свідомості визначає рамки консолідації демократичного режиму. Розглядаючи республіканську форму
правління та її «гібридні» модифікації, слід зазначити, що
принцип виборності, який споконвічно був базовим для
неї, поступово знаходить нові форми й варіанти. Наприклад, у парламентській республіці президент як глава
держави не є де-факто прямим представником народу,
оскільки обирають його не всі громадяни, а лише парламентарі. Отже, мандат глави держави в парламентській
республіці є досить обмеженим – він опосередкований
двічі: спочатку виборці віддають частину своїх повноважень членам парламенту, і лише потім останні делегують їх президентові. Інакше кажучи, республіка в її буквальному розумінні «спільної справи» трансформується
шляхом появи своєрідних політичних «посередників»,
які можуть спотворювати або інтерпретувати поняття
«спільна справа». Тому не дивно, що за таких умов інститут президентства часто набуває винятково символічного характеру, подібного на політико-правовий статус глави держави в обмеженій монархії.
11. Форма політичного правління та ефективність мобілізації демократичних інструментів здійснення державної влади перебуває в прямій залежності від рівня політичних свобод, активізації суспільної діяльності та
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компетенції політичної ідентифікації спільноти. Системний підхід до розгляду й аналізу проблематики формально юридичного й фактично політичного розмежування
форм державного правління передбачає з’ясування цілої
низки важливих проблем: чинників невідповідності визначення форми правління де-юре й де-факто в конкретно взятій країні; основних векторів трансформації однієї
форми правління в іншу; юридичних, політичних, соціокультурних змін, які відбулися в останні десятиліття у визначенні форм правління.
12. Важливим фактором відродження демократичної
форми правління є детальне вивчення рекомендацій і вимог у рамках європейської інтеграції країн Східної Європи, а також успадкування здійснених ними форм організації органів державної влади й управління. Аналіз
внутрішньої політичної обстановки країн Східної Європи
є запорукою встановлення оптимальної форми правління
на пострадянському політичному просторі. Йдеться насамперед про закріплення політичного плюралізму і глибокі демократичні перетворення, що передбачають ключову роль парламенту, виборність органів управління,
диференціацію політичної влади, вдосконалення нормативно-правової бази. Прискорена модернізація східноєвропейських форм державного правління є своєрідною відповіддю на виклики новітнього етапу демократизації, що
означає консолідацію демократичного режиму.
13. Важливе значення для пошуку моделі форми правління має вивчення політичного досвіду Російської Федерації, Республіки
Білорусь та країн Центральної Азії. Форма правління
Російської Федерації, створена в перехідних умовах розвитку державності за домінування кризових явищ та зміни державної організації, заслуговує на особливу увагу. Це
стосується передовсім досвіду доповнення державного
апарату новими державними органами, зміни порядку
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формування вже функціонуючої системи влади та пристосування її до нових історичних, політичних і економічних відносин. Форма правління у вигляді суперпрезидентської республіки, яка наразі встановилась в Російській
Федерації, засвідчує як позитивні процеси підвищення
економічного, соціально-політичного рівня розвитку держави, так і складнощі, пов’язані з утвердженням новітнього авторитаризму. Узурпація політичних прерогатив і
централізація владних повноважень у Республіці Білорусь детермінували персоналізацію контролю за адміністративно-управлінським апаратом і суб’єктивізацію тенденцій розгортання державної політики. Персоніфікація
політичного процесу відкрила необмежений діапазон
превалювання президента в розподілі політичних цінностей, а інтеграція лідерського образу О. Лукашенка у варіативні сфери соціального буття забезпечила легітимацію
діючого правління на основі харизматичного принципу і
нівелювала потенційну динаміку політичної активності
білоруського суспільства. Як результат трансформація політичного устрою білоруської держави в контексті деструкції радянської тоталітарної ідеологічної матриці ставить під сумнів ефективність консолідації демократичних
канонів у програмі функціонування державного апарату.
Улаштування державного апарату Білорусі є яскравим
прикладом цілісної владної вертикалі, що матеріалізувалась у президентську форму державного правління. Аналіз особливостей трансформації форми правління у країнах Центральної Азії в останні два десятиріччя дає змогу
систематизувати досвід суперпрезидентського правління
зі стійкою тенденцією до посилення авторитарних методів управління за умов збереження формальних демократичних інститутів і процесів.
14. Форма державного правління в суспільстві має відповідати особливостям його політичного розвитку, традиціям, культурі, загальному стану справ у ньому. Супереч647  
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ність між домінуючою політичною культурою (часто
патріархальною, авторитарною або анархістською) і республіканською моделлю, яка впроваджується в нових
державах за підтримки західних урядів та неурядових
організацій, як правило, вирішується за допомогою позитивістської ліберальної логіки. Її основою є переконання, що запозичені західні інституції та правові норми
здатні перетворювати традиційні або посттоталітарні
суспільства на відкриті, демократичні й вільні, що є ознакою модернізації і прогресу. Однак, замість очікуваних
лібералізації, демократизації та зміцнення громадянського суспільства, республіки третього світу і пострадянського простору набули особливих «гібридних» ознак
або інституційно занепали. У політиці всіх країн СНД неформальна складова виявляється більш значущою і вагомою порівняно з писаними законами та інституційними
функціями. З огляду на це немає підстав очікувати, що
процес суперечливої трансформації вищих державних
органів та їх статусів скоро завершиться.
15. Хронічною проблемою функціонування державного апарату в Україні є корупція, яка зумовлена не лише
патологічною схильністю до порушення законів, а й об’єктивною недосконалістю законодавства. Нормативна неврегульованість повноважень і відповідальності багатьох
органів, що мають контролювальні й дозвільні компетенції, на тлі інших законодавчих хиб сприяють, з одного
боку, надуживанням, а з іншого – прагненню обійти ті
приписи, слідування яким не залишає шансів на самозбереження і персональний успіх. Боротьба з проявами корупції дуже часто ведеться там, де натомість варто змінити саму нормативно-інституційну систему. Ігнорування
цього вищими державними посадовцями якраз і є основним проявом корупції у найширшому значенні цього
терміна.
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16. На зміну форми державного правління впливають
об’єктивні чинники: відносини між суб’єктами влади, які
постійно породжують конфлікти, призводять до криз у
системі державного управління; низький рівень легітимності президента і парламенту в суспільствах перехідного типу. А також суб’єктивні чинники: за умов політичної
нестабільності новій політичній команді, яка набуває популярності, для заміни попередньої владної команди вигідно змінювати форму правління; політичні сили, які мають вплив на зміну форми правління, пропонують ту
форму, яка надає їм якомога більше владних повноважень. За цих умов надзвичайно важливо визначити
справжні причини неефективності існуючої форми правління. Серед них найчастіше виявляються: неузгодженість функцій органів державної влади на законодавчому
рівні; низька підтримка діяльності конкретного президента чи наявного складу парламенту; деструктивна діяльність конкретних політичних партій; відсутність консенсусу основних політичних сил щодо стратегічного
розвитку держави; бажання політичних лідерів ухвалювати рішення одноосібно, а не на основі демократичних
правил і процедур.
17. Відсутність чіткої розбудови конституціоналізму є
причиною порушення послідовності політичної модернізації, ускладнення правової регламентації взаємодії суспільства і політичної еліти та дисфункції каналу функціонального зв’язку державних інстанцій. Успіх
демократизації українського суспільства потребує нагального вирішення проблеми затвердження єдиної концепції модернізації українського конституціоналізму та
правових механізмів функціонування політичної влади.
Конституційні реформи українського державного устрою
не набули перманентного характеру і не сприяли стабілізації форми державного правління. Ліквідація рішень політичної реформи 2004 р., що відбулась у 2010 р., не тільки
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повернула конституційні положення у сфері розподілу політичних повноважень між органами державної влади,
закріплені попереднім варіантом Конституцій, а й підірвала легітимність Конституційного Суду та підвищила
ризики надмірної централізації політичної влади. Дисбаланс відносин між українським суспільством і владою,
порушення конструктивної взаємодії політичних сил негативно позначились на суспільних очікуваннях та інтересах представників політичної еліти.
18. Політична компетентність системи державної влади в нинішніх умовах постає як одна з найгостріших проблем сучасної політики. Вона є тим чинником, який може
сприяти або перешкоджати подоланню нестабільності
суспільно-політичного розвитку, мінімізувати чи поглиблювати кризові явища у країні. Політична компетентність державної влади є критерієм ефективності й успішності здійснюваної нею політики, забезпечує високий
рівень її легітимності і визначається через застосування
політичної стратегії та політичної тактики. Визначення
ієрархії стратегічних і тактичних цілей передбачає вибір
прийнятних для кожного випадку засобів досягнення
мети національного розвитку. Політична стратегія і тактика мають забезпечує високий рівень легітимації політико-владної діяльності в країні та відповідати соціокультурному, політичному й економічному рівню розвитку
суспільства. Цілісність та взаємоузгодженість блоків політичної стратегії і політичної тактики є однією з найважливіших умов успішності реформування системи державного управління, що визначає національне економічне
зростання, соціальну стабільність, демократію та соціокультурний поступ суспільства.
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ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО

МИРОНЕНКО Петро Володимирович
УДК 321.01; 323.171; 323.174
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО
РОЗВИТКУ
23.00.02 – Політичні інститути та процеси
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора політичних наук
Київ – 2014
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. «Форма правління» належить до базових категорій, які набувають змістового наповнення у процесі формування політичної системи суспільства.
Для молодих постсоціалістичних, насамперед пострадянських, держав перехідного типу проблема осмислення цього
поняття і практично-політичного явища, яке воно позначає,
актуалізується у зв’язку з потребою демократизації держави й
суспільства, необхідністю завершення конституційних реформ та подолання суперечностей застосування демократичних принципів.
Упродовж останніх 20 років проблема еволюції форм
правління перебуває в полі зору дослідників пострадянських країн. Вагомий вклад у її вивчення зробили російські
вчені О. Автономов, О. Кутафін, М. Матузов, Р. Мухаєв, А. Саїдов, Б. Страшун, В. Чиркін, Е. Тадевосян. Серед українських
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дослідників слід назвати М. Баймуратова, А. Кудряченка,
Ю. Барабаша, А. Георгіцу, М. Козюбру, М. Орзіха, В. Погорілка, Р. Павленка, О. Скрипнюка, Ю. Тодику, В. Шаповала, О. Ярмиша, С. Бостана, С. Серьогіну.
Форма правління є універсальним показником розвитку держави. Вона вказує на структуру і повноваження вищих органів державної влади, характеризує ступінь та способи участі громадян у їхньому формуванні; розкриває
специфіку відносин між владою і населенням та ступінь
впливу останнього на прийняття державно-політичних та
державно-управлінських рішень; засвідчує форми легітимації державної влади і наявні проблеми у цьому процесі. Форма правління перебуває в тісному зв’язку з партійною і виборчою системами, а також із формою територіального
устрою держави. Досвід розвинутих демократичних країн
показує, що глибоке теоретичне осмислення характеру форми правління є запорукою ефективного функціонування на
практиці всіх складових політичної і правової систем.
Демократична форма правління через вибудувані у процесі розвитку людства інститути та процедури покликана забезпечувати зміни, спрямовані на підвищення ефективності
функціонування державно-владних інфраструктури і механізмів. Багатьма дослідниками доведено, що трансформації
форм правління можуть бути як позитивними, так і негативними. Надзвичайно складними є процеси їхньої демократизації на пострадянському просторі, оскільки на них впливають авторитарні методи управління, архаїчне мислення
державних чиновників, бюрократизм, корупція та інші негативні чинники, отримані у спадок від Радянського Союзу.
Вибір між президентською, парламентарною та змішаною формами правління є характерним для країн, що здійснюють перехід від авторитаризму до демократії. Далеко не
завжди цей процес відбувається в напрямі впровадження
демократичних цінностей. Зокрема, спотвореного характеру набули багатопартійність, інститут президентства, судочинство, наявний серйозний дисбаланс у механізмі поділу
влади. Відсутність сталих демократичних традицій у пострадянських країнах провокує реалізацію ідеї сильної вла-
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ди за відсутності належного парламентського контролю,
спотворює застосування конституційних норм, зумовлює
невиконання демократичних правил і процедур.
З огляду на зазначене дослідження комплексу питань і
викликів, які постають внаслідок політичних трансформацій, особливо актуалізується. У пропонованій праці автор
зосередився на таких наукових проблемах: осмислення поняття «форма державного правління» в контексті сучасних
політичних трансформацій; визначення основних напрямів політологічного аналізу сутності форми правління; дослідження світового досвіду осмислення та еволюції форм
правління із аналізом їхньої класифікації та особливостей
забезпечення ефективності класичних і некласичних моделей здійснення державної влади; розкриття специфіки перехідних форм правління на постсоціалістичному просторі,
включаючи східноєвропейські країни, Російську Федерацію і Республіку Білорусь, країни Центральної Азії; виявлення динаміки формування демократичної форми правління в сучасній Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами. Тема і зміст дисертації пов’язані з Тематичним
планом науково-дослідних робіт Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України й розроблені в
рамках теми наукових досліджень «Становлення сучасної
багатополюсної системи міжнародних відносин: історичні витоки і тенденції» (Державний реєстраційний номер
0112U000929), затвердженою Вченою радою інституту
05.03.2012 р.
Метою дисертаційної роботи є комплексний аналіз
еволюції форми правління в умовах перехідного суспільно-політичного розвитку в контексті процесу зміни характеру і змісту форми правління в незалежній Україні. Мета
дослідження визначила постановку і вирішення низки завдань:
– обгрунтувати поняття «форма державного правління»
в контексті сучасних політичних трансформацій;
– визначити основні напрями політологічного аналізу
сутності форми правління;
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– з’ясувати теоретичне підґрунтя і практичні потреби
дослідження процесу змін форми правління в сучасній
Україні;
– показати особливості класифікації і зміст класичних і
некласичних форм правління;
– дослідити характерні ознаки еволюції форм правління в умовах перехідного розвитку;
– динаміку становлення демократичної форми правління в незалежній Україні;
– охарактеризувати взаємозалежність українського
конституціоналізму і стабілізації форми правління.
Об’єктом дослідження є форма правління сучасної держави.
Предмет дослідження – еволюція форми державного
правління в умовах перехідного суспільно-політичного
розвитку.
Методологічна основа дослідження. У процесі здійснення даного дослідження було комплексно використано
філософсько-світоглядні, загальнонаукові принципи і підходи та спеціальні наукові методи пізнання суспільно-політичних явищ і процесів у складній динаміці їхньої трансформації. Філософсько-світоглядною основою дослідження
є ключові положення діалектики, на базі яких визначено
взаємообумовленість різноманітних проявів форм правління, насамперед в умовах мінливої, нестабільної динаміки
перехідного розвитку.
Використання системного підходу дозволило довести
можливість трактування форми правління як системи,
комплексно дослідити її атрибути, створити формалізовану
модель оцінювання її практично-політичної ефективності.
Застосування компаративного аналізу дозволило визначити специфічні риси функціональних можливостей форми
правління в межах відповідного поняттєво-концептуального поля, представленого такими спорідненими концептами
як влада, політичний режим, еліта, опозиція, авторитет, лідерство тощо. Крім того, порівняльний аналіз дозволив виявити особливості реалізації засобів становлення форми
правління в умовах різних політичних ситуацій, а також
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з’ясувати характерні риси її функціонування в сучасній
Україні.
Застосування біхевіористського підходу дозволило визначити важливі аспекти політичної поведінки суб’єктів
формування системи державного правління. Використання інституційного та неоінституціоналістського підходів
підходу дозволило підтвердити гіпотезу про вплив інституціональної інфраструктури на характер політичного розвитку суспільства перехідного типу. Аксіологічний підхід
дозволив з’ясувати загальносоціальну спрямованість форми правління в сучасному демократичному політичному
процесі, а також визначити основні напрями її вдосконалення.
Поряд з вищезазначеним важливу роль відіграв практичний досвід роботи автора в державних структурах, а також можливість спостерігати за процесами зміни і перетворення влади у 1990 – 2000-і роки.
Наукова новизна дослідження. На основі дослідження
основних типів і перехідних моделей форм державного
правління, а також політологічного аналізу процесу зміни
характеру і змісту форми правління в незалежній Україні
з’ясовано основні напрями подальшої еволюції досліджуваного явища й на цій основі сформульовано наступні наукові позиції.
Уперше:
– доведено, що при аналізі сучасних форм державного
правління доцільно поєднувати дослідження найбільш типових форм, які максимально цілісно розкривають сутність
цього поняття й характерних проявів гібридних варіантів
державно-політичного розвитку. Відповідно форма правління має слугувати своєрідним «лакмусовим папірцем»,
який указує на ті тенденції та закономірності, які простежуються в соціально-політичному розвитку кожної конкретної держави, а також у певному регіоні або світі загалом;
– з’ясовано доцільність і причини використання поняття «поліархія» при розрізненні форм державного правління. Важливими структурними складниками практичного
втілення поліархії пропонується вважати такі соціаль-
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но-політичні показники як: диференціація професійної діяльності та зростання валового національного продукту;
рівноправна конкуренція індивідуальних інтересів у рамках плюралізму суспільних ініціатив; реальні можливості
ознайомлення з ключовими векторами державної політики та їх вірогідними результатами для всіх громадян; громадський контроль за програмою і практичним втіленням
державно-політичних рішень;
– встановлено, що в умовах нестабільного суспільно-політичного розвитку найважливішим принципом, представленим у теоретичній матриці республіканської форми
правління, є забезпечення участі народу в державотворчих
процесах та прийнятті політичних рішень. Сутність цього
елементу організації політичного устрою полягає в обмеженні можливостей реалізації індивідуальних інтересів
політичної еліти з метою практичного втілення суспільних
ініціатив та практичного використання їхнього впливу на
прийняття державно значущих рішень. Активістський тип
політичної культури соціуму та інтеграція в закономірності політичних реалій на рівні політичної свідомості визначає рамки консолідації демократичного режиму;
– виявлено, що форма політичного правління та ефективність мобілізації демократичних інструментів здійснення
державної влади перебуває в прямій залежності від рівня політичних свобод, активізації суспільної діяльності та компетенції політичної ідентифікації спільноти. Системний підхід
до розгляду й аналізу проблематики формально юридичного
й фактично політичного розмежування форм державного
правління передбачає з’ясування цілої низки важливих проблем: чинників невідповідності визначення форми правління де-юре й де-факто в конкретно взятій країні; основних векторів трансформації однієї форми правління в іншу;
юридичних, політичних, соціокультурних змін, які відбулися в останні десятиліття у визначенні форм правління;
– обгрунтовано науковий підхід, згідно якого важливим
фактором відродження демократичної форми правління є
детальне вивчення рекомендацій і вимог у рамках європейської інтеграції країн Східної Європи, а також успадку-
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вання здійснених ними форм організації органів державної
влади й управління. Аналіз внутрішньої політичної обстановки країн Східної Європи є запорукою встановлення
оптимальної форми правління на пострадянському політичному просторі. Йдеться насамперед про закріплення політичного плюралізму і глибокі демократичні перетворення, що передбачають ключову роль парламенту, виборність
органів управління на всіх рівнях соціальної організації, децентралізацію і диференціацію політичної влади, вдосконалення нормативно-правової бази. Прискорена модернізація
східноєвропейських форм державного правління є своєрідною відповіддю на виклики новітнього етапу демократизації, що означає консолідацію і незворотність демократизації
політичного режиму.
Дістали подальшого розвитку:
– аналіз базових чинників, які обумовлюють вибір певної форми правління у тій чи іншій державі. До таких чинників, зокрема, віднесені: розстановка соціально-політичних сил та результат боротьби між ними; історичні
особливості та специфіка національного розвитку окремих
країн; рівень політичної культури народу, що акумулює історичний та політичний досвід, звичаї і навички життя в
умовах тієї чи іншої держави; залежність від того, хто здійснює реальну владу, скільки осіб бере участь у прийнятті рішень і в який спосіб ці особи отримують свій статус; здатність правлячої еліти визначати загальноприйнятну мету
державотворення; структурно-функціональна єдність вищих органів держави;
– дослідження гіпертрофії президентської форми правління у пострадянських республіках як однієї з основних
причин авторитарних і автократичних тенденцій у державному управлінні. Пряму залежність названих тенденцій простежено на прикладі політичної еволюції Білорусі,
Російської Федерації та суперпрезидентських країн Центральної Азії. З’ясовано, що домінування президента в організаційній системі державного устрою України детермінувало концентрацію політичного ресурсу в одних руках, що
надало українському політичному процесу ознак персоні-
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фікації, надмірного впливу інституту президентства на
функціонування державного апарату й зумовило нівелювання конструктивістського потенціалу парламенту;
– визначення основних причини неефективності існуючої форми правління в Україні. З’ясовано, що серед них
найчастіше виявляються: неузгодженість функцій органів
державної влади на законодавчому рівні; низька підтримка діяльності конкретного президента чи наявного складу
парламенту; деструктивна діяльність конкретних політичних партій; відсутність консенсусу основних політичних
сил щодо стратегічного розвитку держави; бажання політичних лідерів ухвалювати рішення одноосібно, а не на основі демократичних правил і процедур.
Поглиблено:
– розуміння основних чинників розвитку ефективної
системи державного управління. Зазначене передбачає: залежність організаційних форм і методів управління від
структури державного устрою і умов управління; збереження пропорційності та оптимального співвідношення всіх
елементів системи державного управління; єдність організаційно-методологічних основ на всіх рівнях державного
управління; залежність ефективності розв’язання завдань
управління від обсягу та об’єктивності використаної інформації; аналіз змін форми державного правління під впливом сучасних політичних трансформацій; формування теоретичного базису і практичних потреб висвітлення процесу
модифікації форми правління в суспільствах перехідного
типу; підвищення рівня компетентності вищого керівництва країни, застосування механізму ротації ключових державних інститутів і посадових осіб. Аналіз практичної реалізації теоретичної матриці модифікації державного
правління в українських соціально-політичних реаліях допоможе систематизувати основні ризики, проблеми і потенційні можливості модернізації політичного устрою, що
в майбутньому стане превентивним заходом від організаційних прорахунків та основою для оптимізації адміністративного моделювання;
– осмислення взаємозв’язку форми державного прав-
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ління з домінуючими традиціями, культурою, загальним
станом справ у суспільстві. Суперечність між домінуючою
політичною культурою (часто патріархальною, авторитарною або анархістською) і республіканською моделлю, яка
впроваджується в нових державах за підтримки західних
урядів та неурядових організацій, як правило, вирішується
за допомогою позитивістської ліберальної логіки. Її основою є переконання, що запозичені західні інституції та правові норми здатні перетворювати традиційні або посттоталітарні суспільства на відкриті, демократичні й вільні, що є
ознакою модернізації і прогресу. Однак, замість очікуваних
лібералізації, демократизації та зміцнення громадянського
суспільства, республіки третього світу і пострадянського
простору набули особливих «гібридних» ознак або інституційно занепали. У політиці всіх країн СНД неформальна
складова виявляється більш значущою і вагомою порівняно з писаними законами та інституційними функціями. З
огляду на це немає підстав очікувати, що процес суперечливої трансформації вищих державних органів та їх статусів скоро завершиться;
– аналіз корупції як патологічного явища, що зумовлює
нормативну неврегульованість повноважень і відповідальності багатьох органів, які мають контролювальні й дозвільні компетенції, на тлі інших законодавчих хиб сприяють, з
одного боку, надуживанням, а з іншого – прагненню обійти
ті приписи, слідування яким не залишає шансів на самозбереження і персональний успіх. Боротьба з проявами корупції дуже часто ведеться там, де натомість варто змінити саму
нормативно-інституційну систему. Ігнорування цього вищими державними посадовцями якраз і є основним проявом корупції у найширшому значенні цього терміна;
– дослідження вітчизняного конституціоналізму як причини порушення послідовності політичної модернізації,
ускладнення правової регламентації взаємодії суспільства і
політичної еліти та дисфункції взаємозв’язку державних інстанцій. Доведено, що успіх демократизації українського
суспільства потребує нагального вирішення проблеми
затвердження єдиної концепції модернізації українсько-
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го конституціоналізму та правових механізмів функціонування політичної влади на основі парламентсько-президентської моделі державного правління.
Практичне значення одержаних результатів визначається актуальністю, новизною і висновками пропонованого дослідження. Наукові положення дисертації можуть
бути використані для подальшого вдосконалення демократичної форми правління. Сформульовані висновки можуть
бути використані в експертно-аналітичній роботі як теоретична база для оцінки ефективності реалізації визначальних принципів демократії, забезпечення широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики, прийняття суспільно-значимих державно-політичних і
державно-управлінських рішень.
Теоретичні розробки, практичні висновки і пропозиції,
що випливають зі змісту дослідження, використовуються
автором у навчальному процесі Національної академії державного управління при Президентові України та Національного університету «Київський політехнічний інститут»
у процесі викладання навчальних дисциплін з політології.
Матеріали дослідження можуть бути застосовані при розробці спецкурсів для студентів із проблем розвитку демократії, становлення громадянського суспільства, забезпечення
політичної участі населення, а також при підготовці відповідних підручників і навчальних посібників.
Апробація результатів дисертації. Основні положення
та висновки дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на засіданнях Вченої ради Інституту всесвітньої
історії НАН України, на засіданнях кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії
державного управління при Президентові України. Результати наукового дослідження було оприлюднено на міжнародних і всеукраїнських наукових заходах, зокрема: Науково-практичній конференції «Галузь науки «Державне
управління»: історія, теорія, впровадження» (Київ, 28 травня 2010 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни» (Київ, 31 травня 2012 р.); Всеукраїнському
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круглому столі «Україна: нові виміри соборності, реформування та розвитку в умовах європейської інтеграції та глобалізації» (Київ, 13 лютого 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Політика і духовність в умовах
глобальних викликів» (Київ, 2-3 квітня 2014 р.); Круглому
столі «Про стан розвитку громадянського суспільства в
Україні: загальні тенденції, регіональні особливості» (Київ,
25 квітня 2014 р.).
Публікації. Основні положення роботи, висновки та
пропозиції опубліковані автором у 28 працях, у тому числі:
1 одноосібній монографії,
22 статтях у фахових наукових
виданнях із політичних наук (з них 4 публікації у закордонних виданнях), 5 інших наукових публікаціях.
Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація
складається із Вступу, чотирьох розділів (14 підрозділів),
висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг
дисертації – 368 сторінок, основний зміст – 345 сторінок.
Список використаних джерел має 370 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У першому розділі – «Форма правління як концептуальна і практична проблема» – запропоновано комплексне осмислення поняття «форма державного правління» в
контексті сучасних політичних трансформацій; визначено
основні напрями політологічного тлумачення сутності зазначеного поняття; з’ясовано теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління
в сучасній Україні.
З’ясування специфіки теоретичного розуміння та практичного функціонування форми державного правління в межах політологічного бачення цієї проблеми дало змогу розкрити сутність дискусій щодо вибору оптимальної форми
державного правління, визначення векторів стратегічного
розвитку того чи того суспільства. Універсальні параметри
форми правління, вироблені політичною та юридичною науками, чітко вказують на переваги і недоліки кожної з її модифікацій за різних умов політичного життя. Потреби демо-
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кратизації
суспільно-політичного
розвитку
країни,
оптимізації та підвищення ефективності функціонування
системи державної влади і управління зумовлюють необхідність зосередження уваги на інституціалізації форм
здійснення влади – інститутах глави держави, парламенту,
державного апарату та ін., які обумовлюють ступінь «збалансованості» тієї чи тієї форми правління.
Аналіз існуючої джерельної бази засвідчує, що при характеристиці сутності форми державного правління необхідно враховувати не лише суто правові, політичні, а й соціальні засади функціонування держави. Звідси пропонується
визначати форму державного правління з огляду на те, хто і
як править, тобто здійснює державну владу у державно організованій спільноті; як влаштовані, організовані та діють у
ній державно-владні структури; якими є засади їх відносин з
населенням, ступінь його участі у формуванні державних
структур. Теоретичне узагальнення тенденцій перебігу політичного процесу становить цінність не тільки для розвитку
наукових концепцій та розширення методологічних засад
наукових досліджень, використаних у межах політологічної
царини. Формування теоретичної бази відіграє важливу
роль при здійснені практичного політико-правового реформування держави й суспільства.
Дослідження сучасних форм державного правління варто здійснювати через виокремлення та вивчення найтиповіших форм державного правління та з’ясування особливостей проявів найцікавіших з політологічної точки зору
конкретних форм правління гібридного типу. Аналіз тематики форми правління передбачає розв’язання цілої низки евристичних і методологічних завдань. Одним із найважливіших серед них у такій аналітичній роботі є
уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження проблематики форми правління з урахуванням теоретичних і прикладних питань перебігу процесів системних
трансформацій у сучасному світі.
Переосмислення базових засад функціонування форми
правління у вітчизняних політико-державних реаліях зумовлює необхідність при цьому зважати на національну
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специфіку – політичну історію, традиції, особливості типових проявів політичної свідомості та політико-правової
культури тощо, водночас використовуючи найкращі надбання західної політико-правової теорії, досвіду функціонування різних моделей форми державного правління за
умов утвердження демократичного режиму. З огляду на це
нами якраз і було здійснено історично-порівняльний аналіз поняття «форма державного правління»; розкрито провідні підходи щодо його визначення, вироблені сучасною
політичною наукою; розглянуто форми державного правління перехідного типу. При цьому ми також зосередились на пошуках найдоцільнішої для сучасної України
форми державного правління.
У другому розділі -– «Досвід компаративного аналізу
осмислення і еволюції форм правління» -– розглянуто
особливості класифікації форм правління; проаналізовано
сутність і різновиди монархічної моделі, а також прослідковано еволюцію і поліваріантність республіканських варіантів; досліджено некласичні прояви форм правління.
Отже, розглянувши новітні підходи до класифікації
форм державного правління, ми обґрунтували, що для їхнього визначення необхідне висвітлення співвідношення
формальних і реальних ознак. З огляду на це визначено
критерії розрізнення форм правління: ступінь поділу влади; характер народовладдя; інституційну форму глави держави; спосіб формування уряду; історичний тип держави;
співвідношення політичних сил у державі на момент її конституювання; рівень правової культури й економічного
розвитку держави; національний склад населення; розміри
території держави тощо.
Дослідивши проблематику визначення критеріїв типологізації демократичних і недемократичних форм правління,
ми наголошуємо, що застосування комплексної диференціації форм держави і державного правління дасть змогу глибше
проникати у сутність різних моделей соціально-економічного та політичного устрою, у специфіку базових культурних
норм конкретних регіональних і локальних цивілізацій. Нечіткість визначення критеріїв, розбіжності у тлумаченні осо-
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бливостей їх застосування часто стають причинами тривалих дискусій у дослідницьких колах щодо того, до якого типу
республік належить форма правління у тій чи тій державі,
тому постає необхідність заглиблення у сутність проблематики цих дискусій на полідисциплінарному рівні.
З’ясовано, що при аналізі інституту держави провідним
є вивчення форми правління загалом та її існуючих різновидів і можливих модифікацій. Оскільки найпоширенішим
різновидом у сучасному світі є республіканська форма
правління, її дослідженню присвячено більшість напрацювань із зазначеної тематики. Однак аналіз монархічної
форми правління є не менш актуальним не лише у сенсі
теоретичних напрацювань, а й з огляду на практичну значущість результатів такої роботи. Інтерес до монархії в останні роки зростає, активізуються дискусії про необхідність
реставрації в деяких країнах національної монархії. Пошуки
відповідей на питання про привабливість монархічної системи правління необхідні й актуальні з огляду на визначення можливих моделей трансформації форми державного
правління у світі загалом та в Україні зокрема. Йдеться про
виявлення базових ознак монархічної форми правління:
конкретизацію порівняльно-історичного аналізу характеру
діяльності монархів; з’ясування невід’ємних ознак монархічного правління – спадковості, стабільності, неперервності
та безконфліктності.
Доведено, що форма політичного правління та ефективність мобілізації демократичних інструментів здійснення державної влади перебувають у прямій залежності
від рівня політичних свобод, активізації суспільної діяльності та компетенції політичної ідентифікації спільноти. У
цьому контексті важливо з’ясувати різноманіття республіканської форми правління. Варіативні чинники виражені у
системі диференціації органів державного управління, рівні децентралізації політичної влади, механізмах здійснення управлінських прерогатив, організації функціонального
поля місцевого самоврядування та можливостей участі суспільства в державотворчих процесах. У відповідності з
цим ми порівняли особливості протилежних тенденцій у
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розвитку інституту глави держави за республіканської форми правління – його «розмивання» у парламентських системах і авторитаризацію в патримоніальних і неопатримоніальних системах.
Системний підхід до розгляду й аналізу проблематики
формально юридичного й фактично політичного розмежування форм державного правління передбачає пошук відповідей на цілу низку питань, головними з яких є: основні
причини невідповідності визначення форми правління деюре й де-факто в кожній конкретній країні; ключові вектори трансформації однієї форми правління в іншу; термінологічна й фактична специфіка визначення тієї чи іншої
форми правління.
Серед некласичних моделей форми правління важливе
значення має поліархія, що дає змогу з’ясувати закономірності конструювання форми державного правління на основі систематизації фундаментальних принципів демократичного політичного режиму з урахуванням можливостей їх
практичного втілення в контексті моделювання ідеальної
соціально-політичної системи. Категорія «поліархія» використовується як теоретична матриця, що охоплює ефективну участь, рівність у голосуванні, досягнення розуміння через інформування, вирішальний контроль за програмою
політичних рішень, гарантування прав і свобод людини.
У третьому розділі – «Перехідні форми правління на
постсоціалістичному просторі» – досліджуються східноєвропейські та пострадянські моделі форм правління. При
цьому особлива увага приділяється розвитку форм правління Російської Федерації, Республіки Білорусь та суперпрезидентських країн Центральної Азії. На цій основі з’ясовуються спільні риси й відмінності у спробах впровадження
демократії.
Системне дослідження моделей політичних систем країн Східної Європи, з’ясування характеру демократичного
транзиту, систематизації політичних, економічних та соціальних передумов становлення і специфіки функціонування форм державного правління дали змогу виокремити
прогресивний досвід трансформації антидемократичного
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режиму в більш демократичне річище. Компаративний
аналіз особливостей модернізації країн з різним рівнем демократичної динаміки, серед яких Польща, Румунія, Болгарія та ін., допоміг з’ясувати основні напрями модернізації,
які мають визначальне значення для європейської інтеграції України. Йдеться про юридичне закріплення системи
демократичних цінностей, демократизацію інституту виборів, налагодження функціональних механізмів місцевого самоврядування.
Ще важливіше значення для нашого дослідження має
осмислення форм державного правління на пострадянському просторі – в Росії, Білорусі та країнах Центральної Азії,
зокрема проблем перерозподілу влади і власності між старою бюрократичною елітою і новими політичними групами; об’єктивного характеру назрілих змін у бік корегування
повноважень президента, парламенту та уряду (Російська
Федерація).
Досвід Білорусі подає приклади часткової адаптації демократичних цінностей та авторитарної консолідації політичного режиму; превалювання індивідуальних інтересів
елітарних політичних акторів над інтенціями розвитку демократичних цінностей; зосередження владних преференцій у руках президентського інституту та персоніфікації
політичного процесу на основі харизматичного принципу.
Процес формування державного правління країн Центральної Азії засвідчує особливості авторитарної моделі модернізації, яка заснована на нерівномірному розвитку різних суспільно-політичних сфер, коли центральні виконавчі
структури, а також інститут глави держави розвиваються
гіперболізовано, а законодавча гілка влади, місцеве самоврядування, усі можливі варіанти громадянської активності перебувають під повним контролем виконавчої влади і
мають найчастіше суто формальний, «фасадний» характер.
Аналіз трансформації форм правління у країнах Центральної Азії спонукає до осмислення закономірностей посттоталітарних переходів, провідною з яких є пожиттєве закріплення інституту глави держави (президентури) за однією
особою (за винятком Киргизстану).
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З’ясовано, що загальною особливістю державного
конструювання в межах пострадянської політичної реальності є зміцнення президентського домінування за
допомогою парламентської солідарності. Доведено, що істотним чинником еволюції становлення політичного
устрою країн колишнього СРСР є зовнішній тиск. Однак
реформування соціально-політичного устрою свідчить
про можливість формування у середньостроковій перспективі ефективної, раціональної демократичної державності з високим рівнем політичної культури громадськості й функціональним інститутом місцевого
самоврядування.
У четвертому розділі – «Динаміка демократичної
форми правління в сучасній Україні» – прослідковується
еволюція форми правління в умовах політичного реформування незалежної України. При цьому показано взаємозалежність українського конституціоналізму і стабілізації
форми правління, а також визначено проблеми і перспективи її подальшого розвитку.
Постійний пошук та впровадження оптимальної форми державного правління супроводжує історію становлення та розвитку кожної країни. Спосіб організації державної
влади є тим інструментом, який забезпечує інституціоналізацію змін, що відбуваються у житті суспільства. Таке впорядкування та структурування політичного процесу не
лише забезпечує функціонування владного механізму на
певних засадах, а й визначає подальший напрям та характер наступних трансформацій, що може бути як прогресивним, так і регресивним. Відповідно до цього проблема вибору форми державного правління й надалі залишається
актуальною для України. Подальше теоретичне осмислення
запровадження і розвитку змішаної форми правління в Україні, з’ясування її специфіки в аспекті конституційного права і
політичної науки, сприятиме успішному реформуванню існуючої в нашій країні форми державного правління.
Становлення в Україні правової державності, здійснення тривалих очікувань громадян на підвищення їхнього
життєвого рівня залежать від спроможності влади стати
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легітимною й відповідальною. А отже, з цим забезпечення
інституційних передумов легітимності влади є одним з
найважливіших завдань для України. У цьому контексті
зміна форми правління в Україні покликана забезпечити
таку конструкцію механізму влади, яка б уможливила належний рівень відповідальності політичної еліти за долю
країни та відповідність здійснюваної політики інтересам
усього суспільства.
Запровадження в Україні парламентарно-президентської форми правління супроводжуватиметься суттєвими
труднощами, оскільки така форма правління може реально
функціонувати лише за умов існування сформованої і стабільної партійної системи. Змішана форма правління дає
змогу підпорядкувати уряд законодавчій гілці влади, що передбачає інституційний розвиток в напрямі парламентарної форми правління з обов’язковим виробленням дієвих
парламентських засобів контролю над урядом; інструментів впливу виконавчої гілки на законодавчу, збереження
пропорційної виборчої системи. При цьому слід пам’ятати,
що жодна з форм правління не здатна повністю гарантувати стабільний та демократичний розвиток країни. Проте
парламентарна форма передбачає таку інституційну організацію, яка здатна збалансувати повноваження всередині
владного трикутника «президент – парламент – уряд».
Змішана республіка, вільна від крайнощів президентської і парламентарної форм, виявляє найменшу вразливість з боку таких чинників, як незрілість громадянського
суспільства, низький рівень політико-правової культури
еліти, відсутність демократичних традицій державотворення, нерозвинутість інституту політичних партій тощо.
Доцільність збереження в Україні змішаної форми правління потребує вивчення питання про конституційно-правовий статус глави держави, оскільки політичні системи країн
пострадянського простору характеризує слабкість парламентаризму і нездатність представницького органу забезпечити утворення стабільного й ефективного коаліційного
уряду. Політична система України цілком відповідає зазначеній тенденції. Триваючий перехідний етап розвитку укра-
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їнської державності, незавершений процес утворення української нації, слабкість вітчизняного парламентаризму та
партійної системи країни, хаотичність суспільних відносин зберігають запит на «сильного» президента. І це – одна
з небезпек, яка тривалий час переслідуватиме Україну в
процесі вибору оптимальної форми правління.
Для створення нової політичної системи, яка б помагала втілювати принципи дотримання прав і свобод людини
й громадянина, народовладдя, верховенства права, поділу
влади, необхідно врахувати попередній досвід її реформування та проаналізувати проблеми, які гальмують темпи
політичної модернізації. При цьому слід враховувати, що
політична система України формувалася стихійно, еклектично, внаслідок досягнення компромісів. А це означає, що
практично неможливо здійснити її реформування без заздалегідь визначеної науково розробленої концепції. Низька ефективність процесів трансформації політичної системи України була пов’язана насамперед з недостатньою
реалізацією потенціалу громадянського суспільства. Отже,
політична реформа повинна бути орієнтована на інтереси
всього соціуму, а не лише на корисливі інтереси обраних
груп осіб. Кінцевою метою реформування має стати демократична, соціально-правова держава, здатна забезпечити
зростання добробуту народу, духовне і моральне оздоровлення суспільства, підвищення престижу та міжнародного
авторитету України.
Розгляд процесу трансформації форми державного правління в Україні спонукає до зосередження уваги на її відповідності особливостям політичного розвитку країни, традиціям, культурі, загальному стану справ у ній. Демократичні
політичні традиції є досить різними, специфічними і при
цьому більшість сучасних держав використовують формальні республіканські атрибути, такі як парламентаризм,
багатопартійність, президентство, поділ влади та ін., однак у
реальності республіканська модель зазнає значного спотворення. Специфіка трансформації України від де-факто
президентської республіки до парламентсько-президентської засвідчує чинники узурпації всієї владної вертикалі
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й горизонталі та виникнення революційної ситуації кінця
2013 – початку 2014 р.; причини і характер ускладнень на
шляху до суспільної модернізації демократичного спрямування (гібридизацію офіційних інституційних перетворень; імітацію інституційного та правового розвитку, корупцію, приховані порушення кримінально-правового
характеру, дисонанс між конституцією і її реалізацією в
політичному житті).
Досвід незалежної України спонукає до забезпечення
ефективності стратегічного планування конституційно-політичного прогресу України, пошуків відповідей на питання про те, які основні перешкоди та загрози постають перед
демократизацією процесів правового моделювання соціально-політичного простору та в чому полягають причини
суперечностей між теоретичними засадами конституційного
регулювання та практичними проявами політичної інженерії в розбудові української державності. Доведено, що основні
пріоритети щодо подолання деструктивних тенденцій українського соціально-політичного середовища та продовження
курсу на демократизацію української політики зосереджені
навколо функціонального розподілу органів державної влади
та практичного підтвердження конституційної регламентації орієнтирів державної політики.
Важливим елементом реалізації політичного моделювання є розширення функціональних можливостей парламенту
в традиційних уявленнях парламентсько-президентської чи
парламентської республіки. При цьому важливою проблемою є необхідність визначення чинників, за яких відбудеться нівелювання специфічного стереотипу «сильний президент – слабкий парламент», характерного для українських
політичних реалій, подолання ризику тотального домінування інституту президентства, неспроможності опозиції
ефективно впливати на політичні процеси. Однією з нагальних вимог сьогодення постає необхідність формування
стратегічного мислення, яке сприятиме виробленню оптимальних політичних рішень з метою підвищення легітимності та легальності існуючого політико-владного режиму держави.
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В сучасних умовах питання політичної компетентності
системи державної влади постає як одна з найгостріших
проблем. Саме політична компетентність державної влади
є тим чинником, який може сприяти або заважати подоланню нестабільності суспільно-політичного розвитку, мінімізувати чи поглиблювати кризові явища у країні. Політичну компетентність державної влади розглянуто як
запоруку ефективності й успішності здійснюваної нею політики, що забезпечує високий рівень її легітимності. Доведено, що політична компетентність державної влади може
визначатися через аналіз понять «політична стратегія» і
«політична тактика». Відповідно варто погодитися з тими
дослідниками проблематики здійснення державної політики та державного управління, які вважають, що політична
стратегія і політична тактика відповідають рівням планування й управління політичним процесом.
Становлення в Україні правової державності, здійснення тривалих очікувань її громадян на підвищення їхнього
життєвого рівня залежать від спроможності влади стати
легітимною й відповідальною, а отже, забезпечення інституційних передумов легітимності влади є одним з найважливіших завдань для України. У цьому контексті зміна
форми правління в Україні покликана забезпечити таку
конструкцію механізму влади, яка б уможливила належний рівень відповідальності політичної еліти за долю країни та відповідність здійснюваної політики інтересам усього суспільства. Жодна з форм правління не здатна повністю
гарантувати стабільний та демократичний розвиток країни, проте парламентсько-президентська та парламентська
форми передбачають таку інституційну організацію, яка
здатна збалансувати повноваження всередині владного
трикутника «президент – парламент – уряд».
ВИСНОВКИ
Дослідження особливостей трансформації форм державного правління на зламі ХХ – ХХІ ст. свідчить, що в соціально-гуманітарних науках і в суспільно-політичному жит-
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ті останнім часом активізувались дискусії щодо їхньої
оптимізації. Йдеться, зокрема, про перегляд класичних підходів до типологізації форм правління, про розрізнення
формальних та неформальних моделей організації системи
державної влади й управління, можливості механізму розподілу влади гнучко реагувати на кризові явища і процеси.
Це засвідчує, що дослідження проблематики форми правління не будуть втрачати своєї актуальності ще тривалий
час, адже сучасний світ загалом та його політичне й соціально-економічне життя, юридично-правове оформлення
є надзвичайно динамічними, такими, що зазнають постійних змін і модифікацій. Дослідження особливостей та
еволюції форм правління на рубежі тисячоліть виводять
на такі висновувальні судження:
1. Модифікації форми державного правління визначають вектор стратегічного розвитку суспільства, що призводить або до його демократизації, або до його автократизації.
Відповідно, форма правління як комплексна характеристика держави має враховувати всі можливі іпостасі влади як її
центрального, сутнісного компоненту: власне державну, а
також політичну, публічну, владу місцевого самоврядування, владу політичного менеджменту тощо. Хоча кожна країна розробляє свою модель, універсальні параметри форми
правління, вироблені політичною та юридичною науками,
вказують на переваги і недоліки кожної з її модифікацій за
тих чи тих умов політичного життя. У цьому контексті на
перший план виходить питання про визначення ступеню
«збалансованості» співвідношення обсягу повноважень вищих органів, створення дієвого механізму «стримувань і
противаг» у політико-правовій системі суспільства. Збалансована форма правління означає, що жоден з вищих органів державної влади не може домінувати на політичній
арені, оскільки законодавча, виконавча та судова гілки
влади мають діяти на паритетних засадах, повинні уникати конкуренції за обсяг повноважень, а прийняття найважливіших політико-правових рішень потребує узгодженої
співпраці й консолідованих зусиль усіх суб’єктів державної
влади.
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2. Аналіз специфіки функціонування форм правління у
різних державах дає змогу дійти висновку: одні й ті самі ознаки узагальненого типу політичної системи можуть неоднаково виявлятися у різних ситуаціях. Відтак всебічний науковий розгляд форми держави передбачає вивчення базових
чинників, які обумовлюють вибір певної форми правління у
тій чи іншій державі. До таких чинників, насамперед, належать: розстановка соціально-політичних сил та результат
боротьби між ними; історичні особливості та специфіка національного розвитку окремих країн; рівень політичної
культури народу, що акумулює історичний та політичний
досвід, звичаї і навички життя в умовах тієї чи іншої держави; залежність від того, хто здійснює реальну владу, скільки
осіб бере участь у прийнятті рішень і в який спосіб ці особи
отримують свій статус; здатність правлячої еліти визначати
загальноприйнятну мету державотворення; структурно-функціональна єдність вищих органів держави.
3. Демократична форма правління потребує створення
системи державного управління, спрямованої на вироблення і прийняття ефективних державно-політичних рішень.
Зазначене передбачає: залежність організаційних форм і методів управління від структури державного устрою і умов
управління; збереження пропорційності та оптимального
співвідношення всіх елементів системи державного управління; єдність організаційно-методологічних основ на всіх
рівнях державного управління; залежність ефективності
розв’язання завдань управління від обсягу та об’єктивності
використаної інформації; аналіз змін форми державного
правління під впливом сучасних політичних трансформацій; формування теоретичного базису і практичних потреб
висвітлення процесу модифікації форми правління в суспільствах перехідного типу; підвищення рівня компетентності вищого керівництва країни, застосування механізму
ротації ключових державних інститутів і посадових осіб.
Аналіз практичної реалізації теоретичної матриці модифікації державного правління в українських соціально-політичних реаліях допоможе систематизувати основні ризики,
проблеми і потенційні можливості модернізації політично-
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го устрою, що в майбутньому стане превентивним заходом
від організаційних прорахунків та основою для оптимізації
адміністративного моделювання.
4. Гіпертрофія президентської форми правління у пострадянських республіках свідчить про непідконтрольність
влади суспільству, включаючи й різноманітні елітарні угруповання. Правовий вакуум, низький рівень політичної культури, нерозробленість процедур відкрили широкий простір
для позаправових і антиправових дій президентської вертикалі влади. Обрання президентської форми правління стало
тим вихідним моментом, який багато в чому зумовив посилення авторитарних і автократичних тенденцій у державному управлінні. Пряма залежність названих тенденцій простежується на прикладі політичної еволюції Білорусі, Російської
Федерації та суперпрезиденціалізму в країнах Центральної
Азії. Домінування президента в організаційній системі державного устрою України детермінувало концентрацію політичного ресурсу в одних руках, що надало українському політичному процесу певних ознак персоніфікації – надмірного
впливу певного політичного суб’єкта на процедуру функціонування державного апарату. Превалювання інституту президентства нівелювало конструктивістський потенціал парламенту. У результаті орган законодавчої влади, який
зобов’язаний презентувати суспільні інтереси на основі
ідейного плюралізму власного кадрового складу, перестав
ефективно виконувати закріплену за ним представницьку
функцію, порушивши канал порозуміння громадянського
суспільства та владного апарату, що зруйнувало соціальну
рівновагу та підірвало легітимність політичної еліти.
5. При виборі або зміні форми державного правління
необхідно пам’ятати про те, що політичний розвиток значної кількості країн в останні десятиліття відзначається поліваріантним, гібридним характером форм правління й типів політичних режимів. Одним із найбільш актуальних та
значущих не тільки у теоретико-концептуальному сенсі, а й
у прикладному застосуванні є розгляд і вивчення трансформації форми правління в сучасному світі, насамперед на
прикладі країн перехідного типу. Форма правління слугує
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своєрідним «лакмусовим папірцем», який указує на ті тенденції та закономірності, які простежуються в соціально-політичному розвитку різних суспільств, кожної конкретної
держави, а також у певному регіоні або світі загалом. З огляду на це проблематика здійснення порівняльних досліджень
форм правління та політичних режимів у контексті вивчення розгортання процесів системної трансформації є однією з
найбільш перспективних царин сучасної політичної науки.
Дослідження сучасних форм державного правління слід
здійснювати у двох провідних напрямах: виокремлювати і
розглядати найбільш типові форми державного правління,
які максимально цілісно розкривають сутність цього поняття, та з’ясовувати особливості проявів найцікавіших з
політологічної точки зору конкретних форм правління гібридного типу.
6. Цілком логічною та методологічно обґрунтованою
уявляється можливість виокремлення у моделі республіканського правління такої її варіації як бікамеральна форма правління. При цьому слід пам’ятати, що бікамеральні
системи ефективні в тому разі, коли палати мають значні
відмінності, але відносно рівні повноваження. Перш ніж
вести мову про перехід до бікамеральної парламентарної
системи правління у вітчизняних соціокультурних і політичних реаліях, варто звернути увагу на забезпечення механізмів впровадження дієвого імперативного депутатського мандату та налагодження ефективного взаємозв’язку
між виборцями і парламентарями. Безперечно, недооцінювання ролі і місця парламенту в системі органів державної
влади та управління у вітчизняній моделі державного
правління тягне за собою і спотворене уявлення про оптимальну політичну систему, яка повинна бути сформована в
Україні нині, адже представництво як засадничий принцип демократії має свої витоки у діяльності саме вищого
законодавчого органу держави.
7. Слушність використання поняття «поліархія» при
розрізненні форм державного правління зумовлюється
низкою причин: необхідністю врахування базових положень найбільш авторитетних політологічних концепцій,
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предметами розгляду яких є політична система, держава та
державна влада; поширенням «гібридних» форм правління, що потребують осмислення і додаткового вивчення; необхідністю відходу від формалізації визначення форми державного правління й визнання обов’язковим закріплення
реальних модифікацій державного правління. Поліархію
слід розглядати як демократичний режим, що передбачає:
ефективну участь, володіння рівними та ефективними
можливостями презентації власної позиції; рівність у голосуванні, наявність дієвого права голосу; однакові та реальні
можливості ознайомлення з ключовими векторами державної політики та їх вірогідними результатами для всіх
громадян; вирішальний контроль над програмою політичних рішень; гарантію фундаментальних прав та свобод особистості законодавством. Окрім того, важливими структурними складниками практичного втілення поліархії є
варіативні соціально-економічні показники: високий рівень економічного благополуччя, урбанізація, індустріалізація, диференціація професійної діяльності та зростання
валового національного продукту. Отже, поліархія – це демократична модель політичних конфігурацій, заснована
на рівноправній конкуренції індивідуальних інтересів у
рамках плюралізму суспільних ініціатив та консолідації
позитивних економічних детермінант.
8. Системні трансформації політичного та соціально-економічного спрямування, які розпочалися кілька десятиріч
тому в багатьох країнах та регіонах світу, потребують перегляду традиційних критеріїв типологізації форм державного
правління. Нагальною потребою є розроблення нових підходів до розуміння типології. Зокрема, слід включити до головних ознак держави ідею державності, що дає змогу глибше
проникати в сутність різних моделей соціально-економічного та політичного устрою, у специфіку базових культурних норм конкретних регіональних і локальних цивілізацій, а також знаходити спільні ознаки й відмінності різних
політичних систем.
9. Дослідження монархічної форми правління є не
менш злободенним, ніж аналіз республіканської форми.
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Зважаючи на загальноцивілізаційні зміни, що відбуваються
в останні десятиріччя у світовому масштабі, можна прогнозувати, що можливі її подальші модифікації. Незважаючи на
всю формальність свого політико-правового статусу, глава
держави в умовах функціонування обмеженої монархії
несе більший тягар відповідальності не тільки за себе особисто, а й за свою родину, у т. ч. за своїх попередників. І
якщо монарх справляється із цим завданням гідно, в очах
суспільної думки зростає не тільки його особистий авторитет, а й авторитет самого інституту монархії, роблячи його
більш життєздатним, легітимізуючи його в умовах зрілої
демократії. Сучасний глава держави за монархічної форми
правління є не менш легітимним, ніж інші актори політичної арени. Останнім часом спостерігається поширення прецеденту дострокового (прижиттєвого) і добровільного припинення своїх повноважень главою держави на користь
свого престолонаслідника. Вони можуть дати поштовх для
більш глибоких перетворень інституту монархії і його поступової трансформації у бік перехідних форм правління.
10. Необхідність дослідження республіканської форми
правління зумовлена потребою виявити можливості вироблення дієвих елементів конструювання оптимального
правління, які на основі власного універсального характеру
здатні адаптуватися до особливостей конкретного соціально-політичного простору без деструктивного впливу на політичну свідомість окремих національних ідентичностей.
Важливим принципом, представленим у теоретичній матриці республіканської форми правління, є забезпечення
участі народу в державотворчих процесах та прийнятті політичних рішень. Сутність цього елементу організації політичного устрою полягає в обмеженні можливостей реалізації індивідуальних інтересів політичної еліти з метою
практичного втілення суспільних ініціатив. Інший важливий критерій стратифікації поліваріантності матриці республіканізму – соціальний аспект. Наявність громадянського
суспільства забезпечує компетентність у реалізації виборчої функції демократичної політичної системи та ідентифікує високу динаміку впливу суспільних ініціатив на при-
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йняття політичних рішень. Активістський тип політичної
культури соціуму та інтеграція в закономірності політичних реалій на рівні політичної свідомості визначає рамки
консолідації демократичного режиму. Розглядаючи республіканську форму правління та її «гібридні» модифікації,
слід зазначити, що принцип виборності, який споконвічно
був базовим для неї, поступово знаходить нові форми й варіанти. Наприклад, у парламентській республіці президент
як глава держави не є де-факто прямим представником народу, оскільки обирають його не всі громадяни, а лише парламентарі. Отже, мандат глави держави в парламентській
республіці є досить обмеженим – він опосередкований двічі:
спочатку виборці віддають частину своїх повноважень членам парламенту, і лише потім останні делегують їх президентові. Інакше кажучи, республіка в її буквальному розумінні
«спільної справи» трансформується шляхом появи своєрідних політичних «посередників», які можуть спотворювати
або інтерпретувати поняття «спільна справа». Тому не дивно,
що за таких умов інститут президентства часто набуває винятково символічного характеру, подібного на політико-правовий статус глави держави в обмеженій монархії.
11. Форма політичного правління та ефективність мобілізації демократичних інструментів здійснення державної
влади перебуває в прямій залежності від рівня політичних
свобод, активізації суспільної діяльності та компетенції політичної ідентифікації спільноти. Системний підхід до розгляду й аналізу проблематики формально юридичного й
фактично політичного розмежування форм державного
правління передбачає з’ясування цілої низки важливих проблем: чинників невідповідності визначення форми правління де-юре й де-факто в конкретно взятій країні; основних
векторів трансформації однієї форми правління в іншу; юридичних, політичних, соціокультурних змін, які відбулися в
останні десятиліття у визначенні форм правління.
12. Важливим фактором відродження демократичної
форми правління є детальне вивчення рекомендацій і вимог у рамках європейської інтеграції країн Східної Європи,
а також успадкування здійснених ними форм організації ор-
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ганів державної влади й управління. Аналіз внутрішньої політичної обстановки країн Східної Європи є запорукою встановлення оптимальної форми правління на пострадянському
політичному просторі. Йдеться насамперед про закріплення
політичного плюралізму і глибокі демократичні перетворення, що передбачають ключову роль парламенту, виборність органів управління, диференціацію політичної влади,
вдосконалення нормативно-правової бази. Прискорена модернізація східноєвропейських форм державного правління є своєрідною відповіддю на виклики новітнього етапу
демократизації, що означає консолідацію демократичного
режиму.
13. Важливе значення для пошуку моделі форми правління має вивчення політичного досвіду Російської Федерації, Республіки Білорусь та країн Центральної Азії. Форма
правління Російської Федерації, створена в перехідних умовах розвитку державності за домінування кризових явищ
та зміни державної організації, заслуговує на особливу увагу. Це стосується передовсім досвіду доповнення державного апарату новими державними органами, зміни порядку
формування вже функціонуючої системи влади та пристосування її до нових історичних, політичних і економічних
відносин. Форма правління у вигляді суперпрезидентської
республіки, яка наразі встановилась в Російській Федерації,
засвідчує як позитивні процеси підвищення економічного,
соціально-політичного рівня розвитку держави, так і складнощі, пов’язані з утвердженням новітнього авторитаризму.
Узурпація політичних прерогатив і централізація владних
повноважень у Республіці Білорусь детермінували персоналізацію контролю за адміністративно-управлінським
апаратом і суб’єктивізацію тенденцій розгортання державної політики. Персоніфікація політичного процесу відкрила необмежений діапазон превалювання президента в розподілі політичних цінностей, а інтеграція лідерського
образу О. Лукашенка у варіативні сфери соціального буття
забезпечила легітимацію діючого правління на основі харизматичного принципу і нівелювала потенційну динаміку політичної активності білоруського суспільства. Як ре-
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зультат трансформація політичного устрою білоруської
держави в контексті деструкції радянської тоталітарної ідеологічної матриці ставить під сумнів ефективність консолідації демократичних канонів у програмі функціонування
державного апарату. Улаштування державного апарату Білорусі є яскравим прикладом цілісної владної вертикалі,
що матеріалізувалась у президентську форму державного
правління. Аналіз особливостей трансформації форми
правління у країнах Центральної Азії в останні два десятиріччя дає змогу систематизувати досвід суперпрезидентського правління зі стійкою тенденцією до посилення авторитарних методів управління за умов збереження
формальних демократичних інститутів і процесів.
14. Форма державного правління в суспільстві має відповідати особливостям його політичного розвитку, традиціям, культурі, загальному стану справ у ньому. Суперечність між домінуючою політичною культурою (часто
патріархальною, авторитарною або анархістською) і республіканською моделлю, яка впроваджується в нових державах за підтримки західних урядів та неурядових організацій, як правило, вирішується за допомогою позитивістської
ліберальної логіки. Її основою є переконання, що запозичені західні інституції та правові норми здатні перетворювати традиційні або посттоталітарні суспільства на відкриті,
демократичні й вільні, що є ознакою модернізації і прогресу. Однак, замість очікуваних лібералізації, демократизації
та зміцнення громадянського суспільства, республіки третього світу і пострадянського простору набули особливих
«гібридних» ознак або інституційно занепали. У політиці
всіх країн СНД неформальна складова виявляється більш
значущою і вагомою порівняно з писаними законами та інституційними функціями. З огляду на це немає підстав очікувати, що процес суперечливої трансформації вищих державних органів та їх статусів скоро завершиться.
15. Хронічною проблемою функціонування державного
апарату в Україні є корупція, яка зумовлена не лише патологічною схильністю до порушення законів, а й об’єктивною
недосконалістю законодавства. Нормативна неврегульова-
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ність повноважень і відповідальності багатьох органів, що
мають контролювальні й дозвільні компетенції, на тлі інших законодавчих хиб сприяють, з одного боку, надуживанням, а з іншого – прагненню обійти ті приписи, слідування
яким не залишає шансів на самозбереження і персональний
успіх. Боротьба з проявами корупції дуже часто ведеться
там, де натомість варто змінити саму нормативно-інституційну систему. Ігнорування цього вищими державними посадовцями якраз і є основним проявом корупції у найширшому значенні цього терміна.
16. На зміну форми державного правління впливають
об’єктивні чинники: відносини між суб’єктами влади, які
постійно породжують конфлікти, призводять до криз у системі державного управління; низький рівень легітимності
президента і парламенту в суспільствах перехідного типу. А
також суб’єктивні чинники: за умов політичної нестабільності новій політичній команді, яка набуває популярності,
для заміни попередньої владної команди вигідно змінювати
форму правління; політичні сили, які мають вплив на зміну
форми правління, пропонують ту форму, яка надає їм якомога більше владних повноважень. За цих умов надзвичайно
важливо визначити справжні причини неефективності існуючої форми правління. Серед них найчастіше виявляються: неузгодженість функцій органів державної влади на законодавчому рівні; низька підтримка діяльності конкретного
президента чи наявного складу парламенту; деструктивна
діяльність конкретних політичних партій; відсутність консенсусу основних політичних сил щодо стратегічного розвитку держави; бажання політичних лідерів ухвалювати рішення одноосібно, а не на основі демократичних правил і
процедур.
17. Відсутність чіткої розбудови конституціоналізму є
причиною порушення послідовності політичної модернізації, ускладнення правової регламентації взаємодії суспільства і політичної еліти та дисфункції каналу функціонального зв’язку державних інстанцій. Успіх демократизації
українського суспільства потребує нагального вирішення
проблеми затвердження єдиної концепції модернізації укра-
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їнського конституціоналізму та правових механізмів функціонування політичної влади. Конституційні реформи українського державного устрою не набули перманентного
характеру і не сприяли стабілізації форми державного правління. Ліквідація рішень політичної реформи 2004 р., що відбулась у 2010 р., не тільки повернула конституційні положення у сфері розподілу політичних повноважень між
органами державної влади, закріплені попереднім варіантом Конституцій, а й підірвала легітимність Конституційного Суду та підвищила ризики надмірної централізації політичної влади. Дисбаланс відносин між українським
суспільством і владою, порушення конструктивної взаємодії політичних сил негативно позначились на суспільних очікуваннях та інтересах представників політичної
еліти.
18. Політична компетентність системи державної влади в нинішніх умовах постає як одна з найгостріших проблем сучасної політики. Вона є тим чинником, який може
сприяти або перешкоджати подоланню нестабільності суспільно-політичного розвитку, мінімізувати чи поглиблювати кризові явища у країні. Політична компетентність
державної влади є критерієм ефективності й успішності
здійснюваної нею політики, забезпечує високий рівень її
легітимності і визначається через застосування політичної
стратегії та політичної тактики. Визначення ієрархії стратегічних і тактичних цілей передбачає вибір прийнятних
для кожного випадку засобів досягнення мети національного розвитку. Політична стратегія і тактика мають забезпечує високий рівень легітимації політико-владної діяльності в країні та відповідати соціокультурному, політичному
й економічному рівню розвитку суспільства. Цілісність та
взаємоузгодженість блоків політичної стратегії і політичної тактики є однією з найважливіших умов успішності реформування системи державного управління, що визначає
національне економічне зростання, соціальну стабільність,
демократію та соціокультурний поступ суспільства.
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АНОТАЦІЇ
Мироненко П.В. Еволюція форми правління в умовах перехідного суспільно-політичного розвитку. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України. – Київ, 2014.
Здійснено комплексне дослідження еволюції форми правління в умовах перехідного суспільно-політичного розвитку в контексті процесу зміни характеру і змісту
форми правління в незалежній Україні. Проаналізовано поняття «форма державного
правління» в контексті сучасних політичних трансформацій і на цій основі визначено основні напрями політологічного аналізу сутності формування системи політичної влади демократичного спрямування.
Прослідковано особливості класифікації і зміст класичних і некласичних форм
правління, показано характерні ознаки еволюції форм правління в умовах перехідного розвитку. Обгрунтовано науковий підхід, згідно якого важливим фактором відродження демократичної форми правління є детальне вивчення рекомендацій і вимог
у рамках європейської інтеграції країн Східної Європи, а також успадкування здійснених ними форм організації органів державної влади й управління. З’ясовано доцільність і причини використання поняття «поліархія» при розрізненні форм державного
правління. Зафіксовано динаміку становлення і процес трансформації демократичної форми правління в незалежній Україні. Охарактеризовано взаємозалежність
українського конституціоналізму і стабілізації форми правління.
Ключові слова: форма правління, державна влада, перехідний суспільно-політичний розвиток, державне управління, поліархія, політична система суспільства,
демократизація, політична стратегія і тактика, політичний режим.
Myronenko P. V. Evolution of the form of Government
in transition socio-political development. – Manuscript.
Thesis for obtaining a scientific degree of doctor of sciences (Political sciences) with
speciality 23.00.02 – political institutes and processes. – V. M. Koretsky Institute of state and
law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014.
Conducted a comprehensive study of the evolution of the form of Government under
the transitional socio-political development in the context of the process of changes in the
nature and content of the form of Government in the independent Ukraine. Analysis of the
concept of “form of State Government” in the context of contemporary political
transformations and on this basis determined the main directions of politological analysis of
entity formation system of political power in a democratic direction.
Analysis features the classification and content of classical forms, showing the
characteristic features of the evolution of the forms of the Board in terms of the transition to
development. Reasonable scientific approach, according to which an important factor in the
revival of the democratic form of Government is a detailed study of the recommendations
and requirements within the European integration of the countries of Eastern Europe, as
well as the inheritance of their forms of Government and administration. Determined the
feasibility of and the reasons for the use of the concept of “the poliarhia” at distinguishing
form the State Government. Fixed the dynamics of formation and transformation of the
democratic form of Government in the independent Ukraine. Characterizes the
interdependence of Ukrainian constitutionalism and stabilization of the form of Government.
Keywords: form of Government, the State Government, a transitional socio-political
development, public administration, poliarhia, policy system of society, democratization,
political strategy and tactics, political regime.

694

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

РЕЦЕНЗІЯ
на рукопис монографії
Мироненка Петра Володимировича
«Форма правління: політичні трансформації
зламу століть»
У рецензованій монографічній роботі П.В. Мироненка
здійснено всебічний аналіз форми правління як базової категорії, яка набуває завершеного оформлення у процесі формування політичної системи суспільства. Зазначене дослідження має особливе значення для України, що належить до
молодих постсоціалістичних держав перехідного типу потребує демократизації держави й суспільства, завершення
конституційної реформи, подолання суперечностей застосування демократичних принципів, налагодження системної
взаємодії влади й народу.
Упродовж останніх 20 років проблема еволюції форми
правління перебуває в полі зору дослідників пострадянських
країн. Вагомий вклад у її вивчення зробили російські вчені
О.Автономов, О.Кутафін, М.Матузов, Р. Мухаєв, А.Саїдов, Б.
Страшун, В.Чиркін, Е.Тадевосян. Серед українських вчених
слід відзначити М.Баймуратова, А.Кудряченка, Ю.Барабаша,
А.Георгіцу, М.Козюбру, М.Орзіха, В.Погорілка, Р.Павленка,
О.Скрипнюка, Ю.Тодику, В.Шаповала, О.Ярмиша, С.Бостана,
С.Серьогіну. Проаналізувавши праці названих вчених, П.В.
Мироненко віднайшов нові суттєві аспекти у функціонуванні форми правління й дійшов вагомих теоретично і практично значимих висновків.
Демократична форма правління через сформовані у процесі розвитку людства інститути та процедури покликана
забезпечувати зміни, спрямовані на підвищення ефективності функціонування державно-владних інфраструктури і
механізмів. Багатьма дослідниками доведено, що трансформації форм правління можуть бути як позитивними, так і
негативними. Надзвичайно складними є процеси їхньої де695  
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мократизації на пострадянському просторі, оскільки на них
впливають авторитарні методи управління, архаїчне мислення державних чиновників, бюрократизм, корупція та
інші негативні чинники, які дісталися колишнім республікам у спадок від Радянського Союзу.
Вибір між президентською, парламентарною та змішаною формами правління є характерною ознакою для країн,
що здійснюють перехід від авторитаризму до демократії. Далеко не завжди цей процес відбувається в напрямі впровадження демократичних цінностей. Зокрема, спотвореного
характеру набули багатопартійність, інститут президентства, судочинство, наявний серйозний дисбаланс у механізмі
поділу влади. Відсутність сталих демократичних традицій у
пострадянських країнах провокує реалізацію ідеї сильної
влади за відсутності належного парламентського контролю,
спотворює застосування конституційних норм, зумовлює невиконання демократичних правил і процедур.
До основних завдань, які автор поставив собі за мету з’ясувати у пропонованій книзі, належать: осмислення поняття
«форма державного правління» в контексті сучасних політичних трансформацій; визначення основних напрямів політологічного аналізу сутності форми правління; дослідження світового досвіду осмислення і еволюції форм правління із
аналізом їхньої класифікації та особливостей забезпечення
ефективності класичних і некласичних моделей здійснення
державної влади; розкриття специфіки перехідних форм
правління на постсоціалістичному просторі, включаючи
східноєвропейські країни, Російську Федерацію і Республіку
Білорусь, країни Центральної Азії; виявлення динаміки формування демократичної форми правління в сучасній Україні.
На особливу увагу заслуговує вдале застосування автором
порівняльно-політологічного методу, що дозволив автору
спів ставити досвід розвинених країн і країн, які перебувають на стадії демократизації. Окрім цього, автор зосереджує
свій дослідницький потенціал на причинах і наслідках формування авторитаризму на пострадянському політичному
просторі.
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Загалом монографічне дослідження П.В. Мироненка є
ґрунтовною науковою працею, яка є значним внеском до розуміння сучасних політичних процесів, що відбуваються у
світі та в Україні. Дослідження цілком заслуговує схвалення і
рекомендації до друку.
РЕЦЕНЗЕНТ:
Директор Інституту підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії
державного управління при Президентові України,
доктор політичних наук, професор
В.А.Гошовська
26 грудня 2013 року

РЕЦЕНЗІЯ
на рукопис монографічної роботи
Мироненка Петра Володимировича
«Форма правління: політичні трансформації
зламу століть»
Модифікації форми державного правління в сучасних
умовах визначають вектор стратегічного розвитку того чи
іншого суспільства, що призводить або до його демократизації, або до його автократизації. Відповідно, форма правління
як комплексна характеристика держави має враховувати всі
можливі іпостасі влади як її центрального, сутнісного компоненту: власне державну, а також політичну, публічну, владу
місцевого самоврядування, владу політичного менеджменту
тощо. І хоча кожна конкретна країна розробляє свою модель,
універсальні параметри форми правління, які вироблені політичною та юридичною науками, вказують на переваги і недоліки кожної з її модифікацій за тих чи інших умов політичного життя.
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У зазначеному контексті на перший план висувається
питання про визначення ступеню «збалансованості» співвідношення обсягу повноважень вищих органів, створення дієвого механізму «стримувань і противаг» у політико-правовій
системі суспільства. Збалансована форма правління означає,
що жоден з вищих органів державної влади не може домінувати на політичній арені, оскільки законодавча, виконавча
та судова гілки влади мають діяти на паритетних засадах, повинні уникати конкуренції за обсяг повноважень, а прийняття найважливіших політико-правових рішень потребує
узгодженої співпраці й консолідованих зусиль усіх суб’єктів
державної влади. Саме на це звертає увагу у своєму дослідженні П.В. Мироненко.
Систематизувавши наявний досвід, автор звертає увагу
на важливий факт. Гіпертрофія президентської форми правління у пострадянських республіках висвітлює непідконтрольність влади суспільству, включаючи й різноманітні
елітарні угруповання. Правовий вакуум, низький рівень політичної культури, нерозробленість процедур відкрили широкий простір для позаправових й антиправових дій президентської вертикалі влади. Обрання президентської форми
правління стало тим вихідним моментом, який багато в чому
визначив посилюючий вплив авторитарних й автократичних тенденцій в державному управлінні. Внаслідок цього простежується пряма залежність названих тенденцій на прикладі політичної еволюції Білорусі, Російської Федерації та
суперпрезиденціалізму у країнах Центральної Азії. Домінування президента в організаційній системі державного
устрою України детермінувало концентрацію політичного ресурсу в одних руках, що надало українському політичному
процесу певних рис персоніфікації – надмірного впливу окремого політичного суб’єкта на процедуру функціонування державного апарату. Превалювання інституту президентства нівелювало конструктивістський потенціал парламенту. В
результаті орган законодавчої влади, який зобов’язаний презентувати суспільні інтереси на основі ідейного плюралізму
власного кадрового складу перестав ефективно виконувати
698

НАУКОВІ ТРАКТАТИ ІЗ ЩОДЕННИКА ПОЛІТОЛОГА. Частина III

закріплену за ним представницьку функцію, порушивши канал порозуміння громадянського суспільства та владного
апарату, що зруйнувало соціальну рівновагу та підірвало легітимність політичної еліти.
Заслуговує підтримки четвертий розділ роботи, який автор повністю присвячує Україні. При цьому він звертає увагу
на те, що хронічною проблемою функціонування державного
апарату в Україні є корупція, яка зумовлена не лише патологічною схильністю до порушення законів, але й об’єктивною
недосконалістю законодавства. Нормативна неврегульованість повноважень і відповідальності багатьох органів, що мають контролюючі й дозвільні компетенції на тлі інших законодавчих хиб сприяють, з одного боку, надуживанням, а з
іншого - прагненню обійти ті приписи, слідування яким не
залишає шансів на самозбереження і персональний успіх. Боротьба з проявами корупції дуже часто ведеться там, де натомість варто змінити саму нормативно-інституційну систему.
Ігнорування цього вищими державними посадовцями якраз і
є головним проявом корупції у найширшому значенні даного
терміну.
Поряд з цим автор звертає особливу увагу на відсутність в
Україні чіткої розбудови конституціоналізму, що є джерелом
порушення послідовності політичної модернізації, ускладнення правової регламентації взаємодії суспільства і політичної
еліти та дисфункції каналу функціонального зв’язку державних інстанцій. Успіх демократизації українського суспільства
потребує нагального вирішення проблеми затвердження єдиної концепції модернізації українського конституціоналізму
та правових механізмів функціонування політичної влади.
Конституційні реформи українського державного устрою не
набули перманентного характеру і не сприяли стабілізації
форми державного правління. Ліквідація рішень політичної
реформи 2004 року, що мала місце у 2010 році, не тільки повернула конституційні положення у сфері розподілу політичних
повноважень між органами державної влади закріплені попереднім варіантом Конституцій, а й підірвала легітимність
Конституційного суду та підвищила ризики надмірної цен699  
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тралізації політичної влади. Дисбаланс взаємовідносин між
українським суспільством і владою, порушення конструктивної взаємодії політичних сил негативно відобразились на суспільних очікуваннях та інтересах представників політичної
еліти.
Зазначені наукові позиції у рецензованій праці П.В. Мироненка є надзвичайно актуальними з огляду на глибоку
системну кризу, що останнім часом спостерігається в Україні. Книга є цікавою, своєчасною й такою, що заслуговує невідкладної рекомендації до друку.
РЕЦЕНЗЕНТ:
Завідувач відділу теорії та історії
політичної науки Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
НАН України, член-кореспондент НАН України,
доктор філософських наук, професор
					
М.І.Михальченко
24 грудня 2013 р.

РЕЦЕНЗІЯ
на монографічну роботу
Мироненка Петра Володимировича
«Форма правління: політичні трансформації
зламу століть»
Дослідження у пропонованій монографічній роботі особливостей трансформації форм державного правління на
зламі ХХ – ХХІ століть дозволило автору з’ясувати, що в соціально-гуманітарних науках і в суспільно-політичному житті
останнім часом активізувались дискусії щодо їхньої оптимізації. Йдеться, зокрема, про перегляд класичних підходів до
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типологізації форм правління, про розрізнення формальних
та неформальних моделей організації системи державної
влади й управління, про можливості механізму поділу влади
гнучко реагувати на кризові явища і процеси. Зазначене засвідчує, що дослідження проблематики форми правління не
будуть втрачати своєї актуальності ще тривалий час, адже
сучасний світ загалом та його політичне й соціально-економічне життя, юридично-правове оформлення є надзвичайно
динамічними, такими, що зазнають постійних змін і модифікацій.
Специфіка функціонування форм правління у різних державах дозволяє дійти висновку: одні й ті самі риси узагальненого типу політичної системи можуть по різному виявлятися у різних ситуаціях. Відтак всебічний науковий розгляд
форми держави передбачає вивчення базових чинників, які
обумовлюють вибір певної форми правління у тій чи іншій
державі. До таких чинників, насамперед, відносяться: розстановка соціально-політичних сил та результат боротьби між
ними; історичні особливості та специфіка національного
розвитку окремих країн; рівень політичної культури народу,
що акумулює історичний та політичний досвід, звичаї і навички життя в умовах тієї чи іншої держави; залежність від
того, хто здійснює реальну владу, скільки осіб бере участь у
прийнятті рішень і в який спосіб ці особи отримують свій
статус; здатність правлячої еліти визначати загальноприйнятну мету державотворення; структурно-функціональна єдність вищих органів держави.
У монографічній роботі П.В. Мироненка аргументовано
доведено, що демократична форма правління потребує
створення системи державного управління, спрямованої на вироблення і прийняття ефективних державно-політичних рішень. Зазначене передбачає: залежність організаційних форм і методів управління від структури
державного устрою і умов управління; збереження
пропорційності й оптимального співвідношення всіх
елементів системи державного управління; єдність організаційно-методологічних основ на всіх рівнях дер701  
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жавного управління; залежність ефективності вирішення завдань управління від обсягу й об’єктивності
використаної інформації; аналіз змін форми державного
правління під впливом сучасних політичних трансформацій; формування теоретичного базису й практичних потреб
висвітлення процесу модифікації форми правління в суспільствах перехідного типу; підвищення рівня компетентності
вищого керівництва країни, застосування механізму ротації
ключових державних інститутів і посадових осіб.
Аналіз світового досвіду практичної реалізації теоретичної матриці модифікації державного правління, як слушно
зазначає автор, в українських соціально-політичних реаліях
дозволить систематизувати основні ризики, проблеми і потенційні можливості модернізації політичного устрою, що в
майбутньому стане превентивним заходом від організаційних прорахунків та основою для оптимізації адміністративного моделювання.
Високо оцінюючи здійснене дослідження, варто зауважити, що автору необхідно було б більш детально розглянути
модифікації республіканської форми правління й відповідно
звернути увагу на вибір Україною найбільш ефективної конституційної моделі, яка дозволить на середньострокову перспективу уникнути конфліктних і кризових ситуацій у механізмі поділу влади.
В цілому монографія П.В. Мироненка є ґрунтовним, новаторським дослідженням важливої політологічної проблеми
й заслуговує схвалення її до друку.
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