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Проблематика, пов’язана з дослідженням феномена
політичної волі, досить неоднозначна. Адже остання може
розглядатися і як універсальна наукова категорія, зміст
котрої вивчається у межах філософії, психології, політології, соціології та інших соціогуманітарних наук, і як прикладне поняття, що характеризує особливості функціонування політичної та державної влади у тій чи іншій країні.
Важливою ознакою змістовного наповнення поняття
«політична воля» є здатність останньої інтенсифікувати
якісні політичні перетворення.
Особливої актуальності питання співвіднесення вольових зусиль із політичним реформуванням набуває на
сучасному етапі розвитку української державності. За
умов, коли Україна постала перед нагальною необхідністю здійснення ефективних суспільних перетворень,
важливого значення набувають теоретичні напрацювання українських дослідників, які цілком виправдано звертаються до міжнародного досвіду та вітчизняної суспільно-політичної практики. Йдеться насамперед про зразки
активної участі громадян у державотворчих процесах,
коли політична воля виступає індикатором їх осмислення
громадою та відображає готовність соціуму до ініціювання кардинальних змін. Водночас надзвичайно важливе
ініціювання реформаторського імпульсу «згори», який
можливий лише завдяки політичній волі правлячого
класу, усвідомленню ним необхідності таких змін. З огляду на це політична воля може стати впливовим чинником
успішного здійснення управлінської функції держави,
запорукою ефективного забезпечення модернізації
суспільства.
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У науковому осмисленні феномена політичної волі слід
відзначити вагомий внесок Платона, Арістотеля,
Н. Макіавеллі, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ніцше,
А. Шопенгауера, М. Вебера, Л. Петражицького, М. Бердяєва,
І. Ільїна, Х. Арендт, Т. Парсонса та ін. Вони створили
широке дискурсивне поле уявлень про роль політичної
волі у світовому політичному процесі та демократичній
модернізації окремих країн. Йдеться насамперед про
осмислення таких понять, як «свобода волі», «воля до
влади», «волевиявлення», «політична участь», «відчуження», «волюнтаризм», «колективна воля», «індивідуальна
воля», «сваволя», «політична відповідальність», «політичні
рішення», «політичний компроміс» тощо.
Окремої уваги заслуговує внесок у розуміння досліджуваної проблеми української суспільно-політичної думки,
основу якого становлять здобутки таких мислителів, як
С. Оріховський-Роксолан, М. Драгоманов, І. Франко,
Л. Українка, М. Грушевський, В. Липинський, Д. Донцов,
В. Старосольський, О. Кучабський, І. Лисяк-Рудницький
та ін. Вони пов’язали проблему політичної волі з характерними особливостями історичного розвитку українського
суспільства. Концепт «політична воля» в українській науковій традиції розглядається як дійовий інструмент формування політичної свідомості громади, активізації демократичної форми політичного мислення та забезпечення
реалізації суспільних ініціатив.
Продовженням здобутків вітчизняної політичної
думки є напрацювання сучасних українських вчених,
таких, як О. Бабкіна, В. Бортніков, С. Бульбенюк,
В. Бушанський, В. Горбатенко, О. Костенко, В. Корнієнко,
І. Кресіна, М. Михальченко, Н. Ротар, В. Северинюк,
В. Цвєтков та ін. Спираючись на доробок світової і вітчизняної науки, сучасні українські науковці не тільки визначили сутність політичної волі, а й виокремили її в самостійну політологічну категорію. Більше того, політична
воля стала дійовим інструментом пояснення інших політичних процесів, у тому числі в сфері державного управ6
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ління, соціально-економічного реформування. Воля
перестала бути виключно індикатором громадянської
свободи, а й втілила нові структурні елементи, серед яких
формування демократичної політичної свідомості громади, активізація спільноти у прийнятті політичних рішень,
плюралізм суспільних ініціатив, політична модернізація,
задіяння потенціалу співвідношення влади і громадянського суспільства.
Водночас слід зазначити, що попри наділення політичної волі важливими функціональними механізмами при
конструюванні соціально-політичного середовища дане
явище містить значний дослідницький потенціал та можливості щодо практичного застосування. Більшість досліджень проблематики волі як загальної категорії та політичної волі - як політологічної здійснювалися переважно у
межах філософських та соціопсихологічних наукових студій. Особливістю політологічного опанування означеної
тематики є те, що ті чи інші аспекти проявів політичної
волі зазвичай аналізуються у контексті розгляду більш
досліджених феноменів політичного життя. Скажімо,
досить поширеним є вивчення політичної волі як одного з
аспектів з’ясування певних особливостей природи політичної влади. Проте відкритими питаннями залишаються
специфічні ознаки впливу політичної волі на закономірності перебігу політичного процесу; застосування її можливостей задля практичного втілення суспільних інтересів, створення сприятливого середовища для перманентного розвитку громадянського суспільства з високим рівнем політико-правової культури, здатного брати активну
участь у виробленні державної політики; збалансування
каналів реалізації політичної волі, здатних стримувати її
переростання в суб’єктивне політичне свавілля; здійснення контролю за політичними рішеннями управлінської
еліти, не дозволяючи їй вести власну політику поза межами соціального консенсусу, скочуватися до примітивного
волюнтаризму. Все це відкриває нові рамки вивчення
зазначеного феномена.
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У сучасних умовах дослідження політичної волі набуває
особливої актуальності для суспільств перехідного типу,
до числа яких належить й українське. Адже від того, яким
чином на практиці реалізується політичне волевиявлення
у найширшому його розумінні, залежить у таких державах
успішність здійснення демократичного транзиту та втілення національних модернізаційних проектів. При цьому
слід враховувати, що у рамках подібних досліджень необхідно вивчати не тільки приклади реалізації політичної
волі, але й теоретичне обґрунтування практики політичного волевиявлення, позаяк це сприятиме комплексному
висвітленню названих питань. З огляду на це варто прослідкувати процес осмислення поняття «політична воля»,
спираючись насамперед на порівняльний та історико-ретроспективний аналіз основних підходів у визначенні
природи і сутності політичної волі. Тим більше, що українська еліта не забезпечує повноцінної матеріалізації у практично-політичному середовищі демократичних імпульсів
та реформаторських потреб. Політична воля спільноти,
спрямована на ініціювання кардинальних прогресивних
перетворень, дотепер розходиться з індивідуальними
інтересами правлячої верстви. Результатом цієї суперечності виступає соціальна нестабільність та відсутність чіткого
взаєморозуміння між представниками управлінських
структур та громадського сектора.
Наукові напрацювання, які становлять джерельну базу
даного дослідження, дають змогу стверджувати, що влада
є найбільш концентрованим вираженням політичної волі
в різних її іпостасях. Адже саме влада є найбільш ефективним ресурсом реалізації політичної волі, з одного боку, та
метою, заради якої здійснюється волевиявлення, – з іншого. Тому проблематика реалізації політичної волі може
досліджуватися у контексті розгляду питань державного
управління і самоврядування, правосуб’єктності громадян
та аналізу відповідних теорій і концепцій.
Політична воля є також соціополітичним та психологічним феноменом, оскільки це не тільки політологічна
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категорія, але й особлива якість індивіда або соціальної
групи як соціального і політичного суб’єкта, котра обумовлюється, окрім усього іншого, політичними традиціями, політичною культурою, політико-ідеологічною системою, домінуючими у країні в той чи інший період її
розвитку. Систематизуючи підходи до розуміння концепту «політична воля» та середовища його застосування,
належні представникам сучасної світової та української
суспільно-політичної думки, можна дійти висновку, що
зазначений феномен є незамінним компонентом ефективної політичної системи. Характерною особливістю
української політичної думки є перманентний заклик до
громадянської консолідації навколо конструктивних ідей
державного будівництва та спонукання української громади до активної діяльності. Квінтесенцією таких звернень до суспільно-політичної свідомості громади через
наукову площину є виокремлення активної громадянської позиції як основи державного моделювання та формування єдиної нації, спроможної відповідати численним викликам сучасності. За цих умов політична воля
стає основою порозуміння громадянського суспільства з
представниками органів державної влади, що матеріалізується у створення функціональної політичної системи
з високим рівнем громадської участі та наявністю інструментів впливу народу на основні центри прийняття політичних рішень.
Принагідно зауважимо, що при дослідженні політичної
волі слід враховувати не тільки приклади її реалізації, а й
теоретичне обґрунтування практики політичного волевиявлення. Відтак варто прослідкувати процес осмислення
поняття «політична воля», спираючись на порівняльний,
історико-ретроспективний, системний аналіз домінуючих
підходів до його всебічного вивчення. Пізнавальний аспект
досліджуваного феномена тісно пов’язаний з необхідністю
усвідомлення і вибору альтернатив, що їх має здійснити
суб’єкт вольових відносин, поведінка якого обмежена
наявними у кожному конкретному суспільстві культурни9

Вступ

ми кодами та стереотипізованими інтелектуальними процесами.
З огляду на це у даному монографічному дослідженні
передбачається: з’ясування еволюції вчення про волю в
історії суспільно-політичної думки і особливостей теоретичного осмислення поняття «політична воля»; методологічне обгрунтування проблемного поля реалізації політичної волі в теорії і на практиці; можливості й межі застосування політичної волі в державотворчій діяльності;
дослідження мотивації політичної діяльності, що передбачає застосування політичної волі; співставлення об’єктивних передумов і суб’єктивних проявів політичної волі й
політичного волюнтаризму; систематизація досвіду застосування владно-вольових засобів у діяльності визначних
політичних лідерів; визначення напрямів застосування
політичної волі в контексті забезпечення модернізаційних
процесів і реалізації масштабних реформ; осмислення
непопулярних рішень як втілення колективної та індивідуальної волі суб’єктів політичної діяльності; з’ясування
характерних ознак політичної волі та сваволі в умовах
трансформації гібридного політичного режиму в сучасній
Україні.
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Розділ 1
Політична воля
як об’єкт наукового дослідження
1.1. Феномен і поняття політичної волі:
основні наукові підходи
Проблема волі як особливого феномена людської свідомості цікавила мислителів з найдавніших часів. Особлива
увага у подібних дослідженнях приділялася феномену
свободи волі, вивчення якого згодом постало в якості одного з центральних евристичних завдань класичної філософської думки. Причому феноменц свободи волі зазвичай
тлумачився або в межах традиції детермінізму, обумовленості певними факторами та чинниками, або у рамках
світогляду фаталізму, відповідно до якого свобода волі є
чимось надлюдським, даним ззовні. Згодом, коли почалася
диференціація гуманітарного знання, проблематика волі
досліджувалася психологічною наукою, а ще пізніше –
політологією. Втім із прикрістю можна стверджувати, що у
сучасній політичній науці спостерігається брак подібних
наукових напрацювань, незважаючи на високий науковий
потенціал та прикладну цінність і актуальність зазначеної
проблематики.
Це можна пояснити декількома причинами. По-перше,
більшість досліджень проблематики волі як загальної категорії та політичної волі зокрема здійснювалася та частково
здійснюється і сьогодні у межах філософських та соціопсихологічних наукових пошуків. По-друге, специфікою саме
політологічного опанування означеної тематики є те, що ті
чи інші аспекти проявів політичної волі зазвичай аналізу11
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ються у контексті розгляду більш досліджених феноменів
політичного життя. Скажімо, досить поширеним є вивчення політичної волі як одного з аспектів з’ясування певних
особливостей природи політичної влади. Таким чином,
спираючись на окреслені причини недостатньої дослідницької уваги, що зосереджується на проблематиці політичної волі, ми здійснимо спробу висвітлити найбільш
актуальні напрями розгляду цього важливого соціополітичного феномена.
Проблема обґрунтування основних параметрів і характеру реалізації політичної волі ставала центром наукової
уваги неодноразово. Частина досліджень зосереджувалася
на висвітленні загальнофілософської проблематики свободи особистості, свободи волі, свободи вибору. Інші мислителі вивчали особливості волевиявлення в тій чи іншій
країні, зокрема їх залежність від низки факторів (скажімо,
кореляції політичного волевиявлення, у тому числі в електоральному полі, залежно від типу політичного режиму,
специфічного різновиду національної політичної культури, перебігу політичної історії тощо). Значний масив наукових праць репрезентує політико-правовий підхід до
аналізу проблем політичного волевиявлення та реалізації
політичної волі соціальними акторами у конкретних соціальних практиках.
У сучасних умовах дослідження даної проблеми набуває особливої актуальності для перехідних суспільств, і
зокрема України. Адже від того, яким чином на практиці
реалізується політичне волевиявлення у найширшому
його розумінні, залежить успішність здійснення демократичного транзиту та втілення національних модернізаційних проектів. При цьому слід враховувати, що у подібних
дослідженнях необхідно вивчати не тільки приклади реалізації політичної волі, але й теоретичне обґрунтування
практики політичного волевиявлення, бо це сприятиме
більш комплексному висвітленню названих питань.
Зважаючи на це варто прослідкувати процес осмислення
поняття «політична воля», спираючись насамперед на
12
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порівняльний та історико-ретроспективний аналіз наукових підходів (теорій, концепцій, напрямів) у визначенні
природи і сутності реалізації політичної волі (волевиявлення).
Проблематика дослідження феномена політичної волі,
з одного боку, є доволі вузькою, спрямованою на конкретний предмет вивчення. З іншого боку, вона постає в якості
достатньо розгорнутого поля наукового розгляду, оскільки перебуває на перетині кількох наук та галузевих дисциплін. Адже визначення основних ознак, властивостей, рис,
виявів політичної волі може опинитися у центрі аналізу не
тільки політологів, а й соціальних психологів, антропологів, соціологів, філософів та істориків. Отже, необхідно
враховувати міждисциплінарний характер зазначеної
тематики. Політична воля також є об’єктом прикладної
сфери політичного аналізу, оскільки є важливим фактором політичного процесу. Воля як якість, стан або акт не є
фіксованою, вимірюваною величиною, однак вона має
відносну міру своєї сили, відповідно до якої відіграє ту чи
іншу роль у діяльності суб’єкта її вираження.
Теоретичне осмислення політичної волі та вольової
сфери в політиці було започатковане філософами Античності, й інтерес до нього не зникав протягом Середньовіччя
та Нового часу. Розвиток філософських уявлень про вольову сферу в політиці, політичну волю, виявив певні закономірності концептуального бачення сутності й ролі даного
явища та сформував різні, важливі й сьогодні, підходи.
Окремі аспекти з’ясування цієї проблеми знаходимо у
видатних представників світової суспільно-політичної
думки: Платона [240], Арістотеля [16], Аврелія Августина
[3], Н. Макіавеллі, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є [207],
Б. Спінози, І. Канта [122], Г. Гегеля, А. Шопенгауера,
Ф. Ніцше, М. Вебера, Л. Петражицького, І. Ільїна [111].
Цілісна картина з’ясування досліджуваної проблеми,
поряд з класичними підходами, постає з праць переважно
зарубіжних науковців ХХ ст., в яких відображено історико-філософський підхід до аналізу феномена політичної
13
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волі. Йдеться насамперед про дослідження Г. Алмонда,
Б. Барбера, Д. Белла, Ф. Гайєка, Е. Геллнера, Л. Зідентопа,
Г. Маркузе, Г.Д. Торо, які формують «золотий фонд» політичної науки. Особливе значення для нашого дослідження
мають праці Г. Кемпбелла «Свобода та співтовариство»,
А. Діля «Теорія волі в класичній античності», В. Чарльтона
«Слабкість волі», П. Хофмана «Насилля в сучасній філософії», Х. Арендт «Між минулим та майбутнім», Е. Кауфмана
«Влада і праця», Г. Маккелома «Політична філософія»,
Г. Мертона «Влада та владарювання у роздумах Хайдегера
та Адорно», Г. Райла «Воля і політична легітимність»,
А. Бергсона «Час та свобода волі».
У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу
праці російських науковців: Н. Розова «Проблема свободи
волі й умови адекватності відповідей суспільства на виклики», в якій поєднані загальнофілософський та політологічний підхід до розгляду проблематики феноменів політичної відповідальності та свободи волі; В. Соловйова,
Г. Тульчинського та А. Водолагіна, які, досліджуючи феномен політичної волі, розробили концепцію становлення
даного поняття – розглянули античні концепції владарювання, витоки та еволюцію християнського волюнтаризму,
метафізику «волі до влади», доктринального політичного
волюнтаризму.
Проблема політичної волі певною мірою знайшла
висвітлення й у працях авторитетних представників української політичної думки Л. Барановича [25], Ф. Прокоповича [255], Д. Донцова [94]. При висвітленні сучасних
підходів до розуміння досліджуваної проблематики залучалися напрацювання представників вітчизняної політичної науки: М. Шабанова [365] та Т. Кадлубович [118], знаного фахівця з питань державного управління і публічної
влади П. Трачука [339], роботи авторитетних українських
правників [379] та фахівців у царині масової (політичної)
психології [258].
Дотичними до нашого дослідження є вітчизняні та
зарубіжні праці, присвячені кратологічній проблематиці,
14
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вивченню теорій демократії та громадянського суспільства, висвітленню питань у царині політичної антропології. Окрему увагу, на нашу думку, варто звернути на роботи вітчизняної дослідниці С. Бульбенюк [36; 37], в яких
проаналізовано вектори трансформації владно-управлінського дискурсу в останні десятиліття та труднощі становлення громадянського суспільства в Україні. Вказані роботи дали поштовх для окреслення нового напряму розгляду
проблематики політичної волі та волевиявлення.
Оформленню авторської позиції з означеної проблематики сприяли монографічні праці «Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній
правовій державі» (В. Торяник, П. Макушев) [338],
«Адаптація особистості в системі політичних відносин
(теоретико-методологічний аналіз)» (О. Карпяк) [127],
«Різновиди партисипаторної демократії і демократичної
теорії» (Д. Вольфе) [426], «Громадянське суспільство і держава» (П. Кузьмін та ін.) [77], «Світоглядно-теоретичний
вимір сучасної української політики» (М. Михальченко та
ін.) [291], а також розвідка В. Шевченка «Вибір влади і відчуження влади» [369].
Особливу увагу варто звернути на працю вітчизняної
дослідниці В. Гапоненко «Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи», де представлений докладний аналіз взаємовпливу демократизації та
рівня свободи у суспільстві. Такі українські науковці, як
В. Бортніков, В. Бушанський, Б. Кухта, Б. Парахонський,
А. Пахарєв, М. Обушний, В. Северинюк та інші, розглядають політичну волю в контексті політичної поведінки та
участі, політичної діяльності, забезпечення політичних
рішень, модернізації політичної системи, психології політичної еліти та лідерства. Цікавим, на нашу думку, є дослідження О. Крижановської «Свобода, воля, влада.
Філософські проблеми соціальної та політичної волі»
(1996), в якому автор здійснила детальний концептуальний аналіз феномена політичної волі.
15

Розділ 1. Політична воля як об’єкт наукового дослідження

Зазначені вище та інші дослідження, що становлять
джерельну базу нашої роботи, дозволяють стверджувати,
що політична та/або державна влада є найбільш концентрованим вираженням (проявом) політичної волі в різних
її іпостасях. Адже саме влада є найбільш ефективним
ресурсом реалізації політичної волі, з одного боку, та
метою, заради якої здійснюється волевиявлення, з іншого.
Тому проблематика реалізації політичної волі може досліджуватися у контексті розгляду питань державного управління і самоврядування, вивчення правосуб’єктності громадян та аналізу відповідних теорій і концепцій. Політична
воля є також соціополітичним та психологічним феноменом, оскільки це не тільки політологічна категорія, а й
особлива якість індивіда або соціальної групи як соціального і політичного актора, суб’єкта політики, яка обумовлюється, окрім усього іншого, політичними традиціями,
політичною культурою, політико-ідеологічною системою,
що домінують у країні в той чи інший період її розвитку.
Розгляд проблем політичного волевиявлення та реалізації політичної волі соціальними акторами у конкретних
соціальних практиках, виходячи з позицій зазначеного
вище політико-правового підходу, має спиратися також на
аналіз таких категорій, як «правосуб’єктність» та «правосвідомість». Саме ці категорії вказують на вольові якості
особистості у можливостях відстоювання своїх політичних
прав і свобод, у тому числі свободи вибору, а також у здатності індивіда як громадянина брати участь в управлінні
державою. Отже, правосуб’єктність у політичному її розрізі може тлумачитися як право громадян «…брати участь в
управлінні державними справами, у всеукраїнському та
місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (ст. 38 Конституції України). Як підкреслює
вітчизняний науковець, фахівець у царині державного
управління і державної влади П. Трачук, правосуб’єктність
особи не просто вказує на право індивіда брати участь у
публічній політиці в державі, а й наголошує на можливос16
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тях реального впливу такого індивіда на динаміку правовідносин, на його потенціал активної участі у набутті,
реалізації чи захисті прав та інтересів [339, с. 107]. Вольовий
потенціал особистості, виходячи з вищезазначеного, полягає в її здатності реалізувати у політико-соціальній практиці свої права брати участь у державному управлінні прямо
або опосередковано; в процесі голосування (електоральне
волевиявлення) та/або впливаючи на прийняття політико-управлінських рішень, їх характер та зміст; на національному та/або місцевому рівні публічної політики.
Правосуб’єктність взаємопов’язана та взаємообумовлена правосвідомістю. Правосвідомість – це не тільки «ставлення суб’єктів правовідносин до чинного права та похідних від нього правових явищ». У структурі правосвідомості дослідники виділяють три блоки елементів – ідеологічні,
психологічні та поведінкові. Блок поведінкових елементів
утворює вольову сторону правосвідомості, він вказує на
мотиви правової поведінки, правові установки, які безпосередньо зумовлюють і визначають правову поведінку
суб’єктів [379, с. 49]. Якщо розглядати правосвідомість із
позицій політичної науки, то насамперед варто вести мову
про громадянські якості індивідів як суб’єктів політики,
про дуалізм їх права й обов’язку брати участь в управлінні
державними справами, а точніше – про усвідомлення
ними власної громадянськості. Так, відомий російський
філософ і публіцист І. Ільїн у праці «Про сутність правосвідомості» зауважив: не лише глава держави, але й рядовий громадянин не повинен ховатися від публічних
обов’язків, виконуючи їх як своє невід’ємне право. На
думку вченого, ідеальний суб’єкт права (водночас політичний суб’єкт. – В. С.) ставить свої публічні права самому собі
як обов’язки, а свої публічні обов’язки здійснює як права
[111, с. 138].
Звісно, наведена позиція є доволі ідеалістичною, з одного боку, та, з іншого боку, варто зважати при її оцінці на
дискусійний характер поглядів російського філософа, які
базувалися на вкрай консервативно-монархічних переко17
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наннях. Втім важко не погодитися з досить різким за формою твердженням І. Ільїна про «убогість правосвідомості»
як визначальну ознаку «черні», якій недоступне відчуття
«святенності публічного обов’язку» [111, с. 170]. Перефразовуючи російського мислителя, адаптуючи його
погляди до вимог демократичності й толерантності, все ж
таки, на нашу думку, можна і потрібно вести мову про
політичне виховання як цілісний феномен, надзвичайно
важливою складовою якого є виховання та самовиховання
правосвідомості. Політичне виховання і самовиховання
пов’язане з формуванням політичної суб’єктності індивіда. За визначенням українського науковця М. Шабанова,
«потреба участі у політичному процесі обумовлена явищем домінантності – потребою індивіда у власній політичній суб’єктності» [365, с. 11].
Поняття «правосуб’єктність» і «правосвідомість» не
тільки розкривають вольовий потенціал особистості, а й
дозволяють комплексно проаналізувати політичність –
базову якість людини, необхідну для її становлення як
активного гравця, актора на політичному полі. Політичний
актор – це конкретний індивід або група людей, які беруть
участь у прийнятті політико-управлінських рішень, справляють суттєвий вплив на політичне життя, а отже, можуть
і мають реальні можливості прямо або опосередковано
нав’язувати свою волю іншим. Політичний актор (суб’єкт
політики) – не просто той суб’єкт, який впливає на процес
перетворень, «…а той, - за словами вітчизняної дослідниці
Т. Кадлубович, – хто виявляє раціональність свідомості та
поведінки, здатність до реалізації вільного вибору, має
певний стратегічний (або хоча б тактичний) проект, політичну волю для його реалізації та втілює власні (а не зовнішні) інтереси та цілі в політиці» [118, с. 11].
Розуміння політичного волевиявлення, хоч і зазнало
значних трансформацій упродовж століть, проте його
засадничий фундамент – наявність волі до здійснення
вільного вибору (свобода вибору) – залишається незмінним. Сьогодні цінність свободи вибору спирається на
18

1.1. Феномен і поняття політичної волі: основні наукові підходи

сучасне розуміння громадянськості як свідомого і активного включення особистості в політичне життя держави і
суспільства. Причому нині процес взаємодії особистості з
політичною системою суспільства, як підкреслюють українські фахівці з психології масової поведінки, характеризується двома взаємопов’язаними феноменами. З одного
боку, політична система розвивається, залучаючи нових і
нових членів, наділяючи їх комплексами політичних
знань, політичної культури, формуючи політичну свідомість, настрої, поведінку. З іншого боку, активна особистість самостійно селекціонує з політичних процесів усе,
що відповідає її потребам і переконанням [258, с. 130].
До проблеми політичної волі привертає увагу російський політолог А. Дегтярьов, який пропонує виділяти
для аналізу такі базові компоненти структури комунікації
у межах державно-публічної влади: 1) агенти; 2) цінності;
3) способи (інструментально-інституційні); 4) ресурси. Як
пише дослідник, «взаємодія між ними і визначає, на наш
погляд, усю палітру відносин, що виражаються у російській мові поняттями «панування» та «підпорядкування»,
«воля» та «сила», «контроль» та «розподіл», «керівництво»
та «лідерство», «управління» та «тиск», «владарювання» та
«вплив», «авторитет» та «насильство» тощо» [87, с. 115]. Як
бачимо, російський науковець проводить пряму залежність і взаємообумовленість між феноменами політичної
влади та політичної волі, значно розширюючи до того ж
предметне поле досліджень, включаючи у нього нові категорії. При цьому А. Дегтярьов спирається на «вольові» та
«силові» теоретичні конструкції у тлумаченні політичної
влади та її властивостей, які залишаються найбільш поширеними і затребуваними у сучасній політичній науці.
Цікавою, з огляду на означену проблему, є запропонована А. Дегтярьовим авторська багатовимірна теоретико-логічна модель владного спілкування [87, с. 116–117].
Зазначена модель демонструє, по-перше, місце і значення
вольової царини (політичної волі) у структурі функціонування публічної (передусім державної) влади; по-друге,
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взаємодію і взаємообумовленість політичної волі з іншими
важливими складовими публічного поля політики; по-третє, дає відповідь на питання про можливі й необхідні обсяги обмеження свободи окремих осіб або суспільства в цілому з боку владних осіб й інститутів. Таким чином, можна
стверджувати, що поняття «політична воля» є одним із
ключових для аналізу всіх важливих процесів публічної
політики, і насамперед тих, які пов’язані з відносинами
владарювання-підпорядкування.
Нерозривний зв’язок феноменів політичної волі та
політичної влади можна простежити у декількох аспектах.
Скажімо, частина дослідників пов’язує поняття «влада»,
виходячи із семантичних позицій, зі словом «воля».
Російські науковці М. Ільїн та А. Мельвіль зазначають, що
сам вираз володіння владою є тавтологічним, вказує на
вихідну неподільність володіння, влади і волі, які так чи
інакше пов’язані з уявленнями про причину ціледосягнення. Індоєвропейський корінь, який лежить в основі волі як
свободи і волі як прагнення до дії, прихований у словах
«влада», «володіння», «владика» тощо [112, с. 162]. Отже,
можна вибудувати наступний логічний ланцюжок: вільною є та людина, яка має владу, а отже, здатна за своєю
власною волею вчиняти так чи інакше, бути самостійною.
Іншими словами, навіть елементарна політична свобода
пов’язана з індивідуальним або колективним володінням
ресурсами політичної влади та реальними можливостями
реалізувати свою політичну волю.
Позитивістське трактування свободи передбачає можливість і здатність тих чи інших суб’єктів встановлювати
функціональні зв’язки за своєю власною волею за допомогою прилучення до політичної (державної, публічної)
влади. Влада у цьому випадку може розглядатися в якості
феномена влади-функції. Це означає, у свою чергу, що
політична свобода перетворюється на усвідомлену необхідність здійснювати певну, чітко визначену політичну
функцію. Спираючись на таке розуміння свободи, М. Ільїн
та А. Мельвіль пишуть: «Чим більш усвідомлено і чітко
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людина (люди) здійснює відповідну функцію, тим більше
вона (вони) виявляється залученою до влади, тим більша у
неї свобода для політичних дій, що відповідають структурно-функціональній логіці порядку» [112, с. 162]. Таким
чином, саме позитивістське тлумачення свободи обумовлює максимально повну реалізацію політичної волі індивідуальних або колективних суб’єктів політичних і соціальних відносин.
Ще одним не менш важливим аспектом дослідження
феномена політичної волі, на нашу думку, є аналіз цієї
категорії з позицій дихотомії раціональність-ірраціональність. Адже саме ці два поняття є ключовими політичними
сенсами політики, політичного життя в цілому й окремих
його складових. Отже, і політичну волю варто вивчати,
виходячи з позицій як раціональності, так й ірраціональності. Раціональність у політиці – це насамперед спрямованість на отримання користі, зиску (особистого, колективного або загальносуспільного). Ірраціональною політика стає внаслідок того, що пов’язана з діяльністю конкретних людей з їх емоційно-психологічними особливостями.
Раціональність у політиці пов’язана з поняттям «політичний реалізм» у теорії політики та зі сферою реалізації
стратегічних інтересів у царині практичної політики. На
думку російського політолога Б. Капустіна, раціональність
є базовою властивістю та категорією політики. Російський
науковець підкреслює, що «…усі політичні актори діють
або прагнуть діяти стратегічно – відповідно до логіки максимізації або оптимізації своїх так чи інакше зрозумілих
інтересів. Ігноруючи цю логіку, ми опинимося у полоні
найфантастичніших уявлень про політику» [124, с. 23].
Таким чином, при аналізі феномена політичної волі вкрай
важливе врахування факторів раціональності та політичного реалізму.
Виходячи із системних позицій наукового дослідження
феномена волі, погоджуючись з тим, що означена категорія є полідисциплінарною, розгляд проблематики політичної волі, з одного боку, спрощується, а з іншого – дово21
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лі ускладнюється. Так, у рамках сучасного соціогуманітарного знання тривають дискусії з приводу того, що вважати
основою волі, у тому числі політичної, – розум чи почуття.
До того ж, навіть за умов кардинальних цивілізаційних
змін сьогодення, науковці виявилися неспроможними віднайти новітні засади вольових аспектів людської діяльності у публічних сферах функціонування суспільства. Тому
подальші дослідження проблематики політичної волі
потребують, на нашу думку, переорієнтації методологічної бази науково-аналітичної роботи.
Досягненню цього евристичного завдання має сприяти
запропонований російськими науковцями Є. Рашковським
та В. Хоросом методологічний підхід, сформульований
ними початково з метою аналізу феномена цивілізації.
Вчені при дослідженні цивілізації виділили її «ядро» –
центральну систему цінностей та інституцій, які визначають ключові сфери цивілізаційного розвитку. До названого ними «ядра» цивілізації включені такі «вузли ідей і
відносин»: «Людина – Святиня, Людина – природа,
Людина – суспільство, тип влади, екзистенціальна сфера»
[269, с. 38]. Таким чином, спираючись на зазначені евристичні позиції, доречно було б розширити дослідницьку
базу розгляду феномена політичної волі.
Центральною в дискурсі вивчення феномена політичної волі, як уже зазначалося, є проблема свободи волі.
Адже навіть одне з найбільш розповсюджених тлумачень
філософської категорії «свобода» пропонує розуміння
цього поняття як «суб’єктивної можливості людини і громадянина здійснювати або не здійснювати певні дії, що
ґрунтуються на його конституційних правах і свободах»
[379, с. 441]. Тому не дивно, що починаючи з античних
часів дихотомія свобода-воля була предметом досліджень
видатних мислителів.
Насамперед проблема свободи волі людини – це проблема її здатності до подолання тих чи інших перешкод,
можливості активного впливу на навколишній світ, самовираження. Виходячи з цього, проблема свободи волі
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пов’язана із сутністю людини. Свобода волі з часом почала
розумітися як своєрідний індикатор дієвості самої політичної волі, її можливостей поширювати свій вплив на
інших. Теза «свобода є пізнаною необхідністю», вперше
висунута Б. Спінозою і пізніше розвинена Г. Гегелем, була
доведена до фаталізму: обмеження свободи є об’єктивним,
воно походить від зовнішніх чинників. На противагу
фаталізму виникає новий напрям – волюнтаризм, який
основним чинником вважає активну діяльність людини.
Згідно волюнтаризму обмеження походять від самої людини, від її волі (А. Шопенгауер), від волі до влади (Ф. Ніцше),
від життєвого пориву (А. Бергсон), від «сексуальної енергії
несвідомих імпульсів», або «лібідо» (3. Фройд) і т. ін.
Саме тому в контексті аналізу поняття «свобода волі»
пріоритетними питаннями є: 1) з’ясування сутності та
основних підходів до тлумачення категорії «свобода волі»;
2) уточнення поняття «політична свобода» у контексті
вивчення феномена політичної волі; 3) визначення базових характеристик активної громадянської позиції особи
як необхідної засади формування у неї вольових якостей;
4) конкретизація методологічних принципів здійснення
окресленого кола досліджень.
Методологія з’ясування особливостей проблематики
свободи волі сягає корінням метафізичних засад наукового знання соціогуманітарного спрямування. Більшість
учених пропонують обмежувати означені дослідницькі
пошуки розглядом когнітивного, вольового та практичного (поведінкового) аспектів проявів свободи волі.
Когнітивний аспект представленого феномена тісно пов’язаний з необхідністю усвідомлення і вибору альтернатив,
що має здійснити суб’єкт вольових відносин, поведінка
якого обмежена наявними у кожному конкретному
суспільстві культурними кодами та стереотипізованими
інтелектуальними процесами. З точки зору функціонування вольового аспекта, свобода волі завжди досить жорстко визначається тією чи іншою соціальною ситуацією та
соціальною позицією, яку суб’єкт приймає добровільно
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або яка нав’язується йому зовнішніми силами. При цьому
на поведінку суб’єкта волі істотний вплив справляють стереотипи, які, на відміну від проявів у когнітивному аспекті, пов’язані не з інтелектуальними практиками, а з участю
індивіда у попередніх подібних ситуаціях. Практична
сторона свободи волі, у свою чергу, пов’язана з можливістю реалізації певних рішень та у всіх проявах обмежується
матеріальними і соціальними рамками, правилами [274].
З’ясування сутності феномена свободи волі наштовхує
будь-якого дослідника на висновок про необхідність визначення детермінант людської поведінки. Науковець може
стикнутися з ключовим у контексті представленої проблеми питанням: чи завжди дії і вчинки особи (у тому числі
соціально та політично значущі) обумовлюються якимись
чинниками? І на це питання немає однозначної відповіді,
адже непоодинокими є приклади, коли навіть ті індивіди,
професійна діяльність яких освячена великим обсягом
політично значущих повноважень, здійснюють спонтанні,
нічим не обумовлені вчинки, пояснити котрі вони згодом
не в змозі. Саме тому аксіомою для політичної науки є
твердження про те, що політика як окрема царина людських взаємовідносин, як мистецтво державного управління є поєднанням раціональних та ірраціональних мотивів.
Таким чином, можна дійти висновку про те, що свобода
волі – це не завжди і не тільки усвідомлений вибір особи, в
основі якого лежить застосування нею певних інтелектуальних та/або поведінкових зусиль, а й спонтанний акт її
свідомості (чи точніше підсвідомості) та поведінки.
До того ж необхідна конкретизація категорії «свобода»
з позицій політичної науки. Політологічне розуміння
свободи має кілька аспектів. По-перше, свобода у політологічних дослідженнях розглядається подвійно: як позитивна свобода («свобода для», або liberty) та негативна
свобода («свобода від», або freedom). Виходячи з позицій
аналізу феномена політичної волі загалом та свободи
волі зокрема, на нашу думку, пріоритет має бути наданий вивченню проблематики реалізації позитивної сво24
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боди, тому що саме забезпечення «свободи для» вимагає
від індивіда виявлення вольових якостей у політичній
діяльності. По-друге, політична наука у дослідженнях
поняття «свобода» спирається переважно на ліберальні
тлумачення цієї категорії. Ліберальне трактування свободи передбачає, що вона не являє собою необмежений,
абсолютизований політичний ідеал, навпаки, межі свободи однієї особи мають бути вміщені в рамки законності та
враховувати права інших громадян [185, с. 276]. Вимоги
дотримання відомої формули «Мої права закінчуються
там, де починаються права мого сусіда» у контексті розгляду політичної волі накладає на суб’єкта вольових відносин певні обмеження у діях і вчинках. Отже, ліберальний ідеал свободи як найвищої політичної цінності формує у провідних політичних акторів потребу в розвитку
саме вольових якостей як необхідну підставу успішності
їх професійної діяльності.
Це пояснюється тим, що відповідно до ліберального світогляду необхідною умовою існування свободи є закон,
розуміння якого можливе завдяки розуму. «Де немає закону, немає і свободи» – аксіома для прихильників не тільки
лібералізму, а й демократичних цінностей. Свобода для
них полягає в тому, щоб не зазнавати обмежень і насильства з боку інших і водночас не вчиняти подібних дій
(тобто обмеження та насильства) щодо оточуючих.
Головним же регулятором взаємовідносин у будь-якій державі має стати закон, що спирається на право. Правова
держава, де панує право і закон, висуває, у свою чергу,
вимоги до громадян – високого рівня правової свідомості і
культури, а відтак – застосування певних вольових зусиль.
Таким чином, своєрідне коло взаємозалежності політична
свобода – політична воля замикається, формулюючи ключовий принцип політичної діяльності у демократичній,
правовій державі: якщо хтось не досягає такого ступеня
розуму, коли здатний знати закон і жити згідно з ним, то
він ніколи не зможе стати вільною людиною, йому ніколи
не дадуть можливості виявляти власну волю.
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Вказаний принцип вперше в історії був офіційно зафіксований у Декларації прав людини і громадянина 1789 р.,
ідейні засади якої сформувалися в період Великої
Французької революції. В даному документі зазначалося:
«Свобода полягає в можливості робити все, що не заподіює
шкоди іншому. Таким чином, здійснення природних прав
має лише ті межі, які забезпечують іншим членам суспільства користування тими самими правами. Межі ці
можуть бути визначені тільки законом. Все, що не заборонено законом, є дозволеним» [210, с. 48]. Зрозуміло, що не
міг обійти своєю дослідницькою увагою проблематику
дихотомії політична свобода та/або політична воля й
автор однієї з базових в історії людської цивілізації доктрини політичної етики І. Кант. Один із творців німецької
класичної філософії лаконічно сформулював славетну
максиму політичного життя суспільства: «Моя свобода
закінчується там, де починається свобода іншої людини»
[123, с. 267].
Отже, розуміння дихотомії політична свобода та/або
політична воля з позицій демократичного світогляду сягає
своїм корінням періоду кінця XVIII – початку ХІХ ст., коли
ще не відбулася інституціоналізація політології як науки.
Втім уже в цей період одним із ключових питань політичного життя будь-якої країни були межі політичної свободи
у суспільстві та ті регулятори, які визначають специфіку її
вияву в кожній конкретній ситуації. Узагальнюючи загальноцивілізаційний доробок у царині досліджень проблематики політичної свободи як особливого типу політичної
свідомості, культури та поведінки індивіда, що вимагає від
нього застосування певних вольових зусиль, можна виокремити такі основні складові тлумачення сутності цього
політичного феномена.
1. Автономність особи. Сутність автономності свободи в
межах політичної системи досліджували американські теоретики громадянського суспільства Е. Геллнер, Г. Торо,
Г. Кемпбелл. Цю складову можна охарактеризувати як:
економічну (схильність до підприємницької активності) та
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політичну (відсутність однодумства) незалежність; здатність пристосовуватися до нових соціальних інститутів,
відсутність залежності від традиційних структур, толерантне ставлення до експериментів з різними варіантами
субкультури; переважання універсальної та стандартизованої міської культури над сільською, у взаєминах між
людьми – перехід від статутних до договірних відносин;
особистісне саморозкриття індивіда на основі діяльності,
вільної від втручання, насамперед з боку суспільства, коли
особистість може визначати своє покликання, розвивати
свої таланти, перемагати, а також утримувати свій будинок в недоторканості, виховувати дітей в умовах гарантованої безпеки, коли людина вільна заробляти та витрачати, охороняти і накопичувати власність, яка захистить її
старість і принесе їй пошану; повага до автономії співгромадян, тобто толерантність, терпиме ставлення до інакомислення [65; 337; 128].
2. Відповідальність. Особливий тип мислення індивіда
включає також почуття відповідальності за свої вчинки,
необхідність докладати індивідуальних зусиль для побудови будь-чого, дотримуватися законів та норм поведінки.
Що цікаво: найбільш послідовно її роль обґрунтували ідеолог неоконсерватизму, зокрема вільного ринку, Ф. Гайєк
та автор теорії постіндустріального суспільства Д. Белл –
одні з найбільш визначних дослідників ХХ століття [62; 29].
Дана складова полягає у тому, що політична свобода може
бути гарантована лише тим, хто здатен і згоден підкорятися правилам. Відповідальність має безпосередній зв’язок із
політичною волею, адже вказана якість вимагає від особи
здатності до самодисципліни, відповідальності за власну
долю та рішучості брати на себе таку відповідальність.
Зрозуміло, що без якісного розвитку вольових якостей у
психологічній структурі особистості здатність індивіда
брати на себе відповідальність за свої вчинки або за вчинки своїх прихильників і послідовників (у випадку, коли ми
досліджуємо діяльність політичних лідерів) неможлива.
Як слушно зауважує В. Гапоненко, носій цієї складової
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політичної свободи усвідомлює, що уряд має нести відповідальність лише за надання можливостей використовувати свої знання і здібності для досягнення обраних цілей,
але не за досягнення певних результатів. За це мають бути
відповідальні конкретні особи. Причому такими особами
можуть бути не лише конкретні посадові особи як носії
владних повноважень, а й пересічні громадяни. Адже
будь-яку відповідальну особу незалежно від того місця, яке
вона займає у соціальній ієрархії та політичній системі,
характеризує прагнення досягти якомога більшого власними силами, а не пасивно чекати державних дотацій [63].
Отже, категорія «політична воля» може бути застосована
для аналізу політичної або соціально значущої діяльності
не тільки тих осіб, які професійно займаються політикою,
а й будь-кого свідомого громадянина.
3. Активна громадянська позиція. Ця характеристика
досліджена такими авторитетними науковцями, як
Г. Алмонд (один із фундаторів сучасної теорії політичної
культури), Б. Барбер (знаний фахівець з питань соціальної
стратифікації та соціальної мобільності, теорії демократії),
Л. Зідентоп (відомий дослідник проблем демократії та
демократизації). Аналіз праць цих учених дає можливість
стверджувати, що політична свобода в сучасному суспільстві зумовлює необхідність володіння громадянином такими якостями: високим рівнем поінформованості щодо
поточних політичних подій та вмінням адекватно оцінювати ці дані; стійкою системою поглядів на діяльність політичних інститутів, державних структур, окремих посадовців та політичних лідерів; вірою в необхідність боротися за
свободу і демократію, переконаністю в цінності демократичних ідеалів; знанням про власні можливості участі в
політиці, зокрема у захисті своїх прав та інтересів [10; 26;
103]. Активна громадянська позиція особи, таким чином, є,
з одного боку, необхідною складовою формування у неї
вольових якостей, а з іншого – результатом політичної
волі. У більш широкому розумінні політична воля, з точки
зору аналізу феномена свободи волі, не може не бути
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забезпеченою широким розповсюдженням загальнодемократичних цінностей у суспільстві, що, у свою чергу, обумовлює формування активної громадянської позиції
особи. Втім розгляд феномена свободи волі із загальнонаукових, а точніше, загальнофілософських, позицій, не є
одностайним.
Сучасний російський дослідник проблематики свободи
волі Н. Розов виокремлює чотири провідні пізнавальні підходи до вивчення означеної тематики. Перший підхід –
індивідуалістичний раціоналізм – спирається на усі можливі, переважно ті, що йдуть від економіки, версії підрахунку зисків та витрат, вірогідностей різних альтернатив,
максимізації корисності тощо. Дещо пізніше у межах даного дослідницького напряму оформляється теоретико-ігровий підхід до тлумачення сутності свободи волі. Головною
відмінністю цього напряму є аналіз феномена свободи
волі не як самоцінності, а через детермінацію тими чи
іншими постулатами максимізації та нав’язаними способами і методами підрахунку корисності дій. Другим підходом є об’єктивістський детермінізм. Він ґрунтується на
теоретичних напрацюваннях, постулатах марксизму, світосистемного аналізу, теорії модернізації, транзитології,
цивілізаційного підходу й етнокультурного детермінізму
[274, с. 118]. Як бачимо, представлений напрям досліджень
є одним із найбільш полідисциплінарних, з одного боку,
та багато в чому постмодерністських у своєму загальнопошуковому і світоглядному спрямуванні – з іншого. Тому,
на нашу думку, дослідження саме цього підходу до розгляду проблематики як свободи волі, так і політичної волі має
стати одним з основних у сучасній політології. Ідеалістичні
філософські підходи (переосмислення і перегляд теорій та
концепцій І. Канта, Й. Фіхте, Г. Гегеля, С. Кьєркегора,
А. Бергсона) формують третій підхід до досліджень феномена свободи волі. Сутністю цього підходу є більш абстрактний погляд на розглянуту проблематику шляхом філософського осмислення ролі свободи в історичній динаміці
розвитку людської цивілізації. Четвертий підхід ґрунтуєть29
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ся на напрацюваннях прихильників різноманітних ірраціональних підходів – агностичних, екзистенціальних, містичних, релігійних. Одними з найвідоміших представників даного наукового напряму були видатні мислителі
ХХ століття Л. Шестов та А. Камю. Вони заперечували ідеї
структурно-детерміністського та розрахунково-раціонального підходів до розгляду феномена свободи волі, акцентуючи увагу переважно на ірраціональних мотивах діяльності особи [274, с. 118]. Проаналізувавши усі вказані підходи, Н. Розов, зробив спробу виробити системний, узагальнюючий напрям дослідження проблематики свободи волі,
який називає «соціально-динамічним детермінізмом».
Учений виокремлює такі особливості цього науково-пошукового напряму.
По-перше, врахування «м’якості детермінізму», зауваження ролі констеляцій і випадковостей, адже у будь-якому суспільстві індивіди, дотримуючись певних правил і
норм, здійснюють політичний вибір, який залежить не
тільки від зовнішньої ситуації, а й від внутрішніх мотивів
(сприйняття, почуттів, емоцій тощо) [274, с. 118–119]. Отже,
новацією соціально-динамічного детермінізму як новітнього методологічного підходу до розгляду свободи волі є
обов’язкове врахування причин різного порядку, в тому
числі інваріантних паттернів прийняття рішень через
здійснення порівняльного аналізу. В загальному вигляді
зазначену особливість ми можемо назвати синергізмом.
По-друге, обов’язково потрібно зважати на варіативність
значущості вільного вибору, бо ця ознака вказує на особливості політичного розвитку кожного конкретного періоду. Так, за часів стабільності (політичної, економічної,
соціальної) значення вільного вибору може бути незрівнянно низьким, коливаючись на межі статистичної похибки. У ці періоди політична поведінка у суспільстві підпорядковується дотриманню рутинних правил, тому можливості вияву політичної волі мінімальні. І навпаки, час від
часу спостерігаються періоди, коли усі політичні суб’єкти
(актори) підпорядковуються загальному тренду вільного
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вибору поза своєю волею. Можливий і третій варіант розвитку подій, переважно у високоієрархізованих режимах:
будь-яке рішення однієї особи може призводити до масштабних і тривалих наслідків – це так звані періоди біфуркації, «нерівноваги» [274, с. 119]. Таким чином, знову ж
таки, виходячи із засад синергізму, значимість вільного
політичного вибору в суспільстві можна пояснювати через
категорії порядку та хаосу, сталого розвитку та біфуркації,
що, безумовно, значно розширює методологічний потенціал досліджень зазначеної проблематики.
По-третє, не менш важливим методологічним принципом досліджень феномена свободи вибору є вивчення
закономірностей вибору альтернатив. Альтернативність
політичного вибору часто пов’язана із функціонуванням у
суспільстві інституціональних і поведінкових стереотипів,
«звичок». Особливо яскраво вони виявляються у нових,
незвичних умовах політичного та соціального життя. За
цих умов типовою формою політичної та соціальної поведінки стає конформізм. Причому політологічні, соціологічні та антропологічні дослідження доводять, що конформістська поведінка може бути простимульована ззовні.
Тенденцію стимулювання конформності (у тому числі
політичної) Г. Маркузе назвав формуванням «одновимірної людини». Це така людина, яка не відрізняє свою особистість й узагальнені соціальні риси завдяки переважанню
загальної волі над її приватним життям. Вона втрачає здатність критичного мислення не тому, що критика переслідується чи придушується, а тому, що низька самооцінка,
рівень особистісного розвитку не дають їй змоги протиставити себе суспільству навіть у поглядах та думках [195].
Конформізм, таким чином, може розглядатися як одна з
найбільш сутнісних перешкод соціального характеру, що
стає на заваді формування політичної волі.
Окрім того, альтернативність політичного вибору дуже
часто досліджується у контексті теоретико-ігрової парадигми. Адже схема вибору як результату підрахунку відносних ресурсів та видатків від виграшу або програшу, що
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очікуються, характерна для цієї парадигми, є досить зручною для врахування балансу всіх можливих альтернатив
політичного вибору. Втім, на думку американського
дослідника Р. Коллінза, варто враховувати й ірраціональні, інтуїтивні мотиви вибору, а не лише прагматичного
підрахунку можливих зисків та витрат [274, с. 120].
За умов зміцнення інформаційного суспільства, посилення глобалізаційних процесів та становлення антиглобалізму як їхньої антитези й антиідеології, переосмислення засад демократії як світоглядного ідеалу та політичного
режиму, змінюються акценти в теоретичному обґрунтуванні та безпосередній реалізації політичного волевиявлення. Так, антропоцентричність у розумінні політичної
волі відходить від концентрації уваги виключно на вольових якостях політичного лідера, «надлюдини», харизматика (скажімо, у підходах А. Шопенгауера і Ф. Ніцше) до
посилення наголосу на самоврядній політичній і соціальній активності пересічного індивіда внаслідок розвитку
його громадянських якостей, правосуб’єктності й правосвідомості, здатності реалізувати свою волю щодо політичної системи. Як результат, у трактуванні реалізації політичної волі, політичного волевиявлення дослідники відходять від їх розгляду в дискурсах політичної поведінки
(political behavior) та політичної діяльності (political action) до
дискурсів політичної активності (political activity, political
involvement) та політичної участі (political participation). Саме
у цих напрямах і мають здійснюватися, на нашу думку,
подальші розвідки з означеної проблематики.
Вивчення проблематики політичної волі нерозривно
пов’язане зі з’ясуванням кратологічних аспектів політики,
серед яких на перше місце виходять питання про можливість використання владного примусу («сили») як вияву
політичної волі та здатності нести за його застосування
політичну (а в деяких випадках юридичну) відповідальність. Водночас одними із найбільш дискусійних у цьому
контексті залишаються питання про можливі й необхідні
обсяги обмеження свободи окремих осіб або суспільства в
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цілому за таких умов. Подібні питання можна визначити
як своєрідні «гордієві вузли» функціонування політичної
влади на політико-прикладному рівні та виокремлення
категоріального блоку влади на рівні теоретико-пізнавальному.
Оглядом представлених напрямів дослідження феномена політичної волі зазначена проблематика, безумовно, не
вичерпується. Ретроспективний аналіз наукових підходів
до проблем свободи людини, свободи вибору, реалізації
політичної волі є доволі поверховим, однак доцільно відзначити наступні міркування. По-перше, політична сутність особистості неможлива без індивідуальної свободи,
яка, у свою чергу, обумовлює необхідність застосування
вольових засобів. По-друге, вольовий потенціал особистості не тільки обумовлений межами свобод, які реалізовані
у тому чи іншому суспільстві, а й здатністю особистості
усвідомлювати своє місце і роль у соціальному та політичному житті країни.

1.2. Еволюція вчення про волю
в історії світової суспільно-політичної думки
Дослідження волі має давню історію. Особливо питання
щодо можливості появи свободи волі, яке протягом тривалого часу залишається одним із найбільш дискусійних, із
наукової точки зору. Розуміння природи волі людини
поступово збагачувалося в процесі накопичення знань і
пов’язане з розкриттям сутності свідомості людини.
Історично першим розгляд проблематики реалізації політичної волі, політичного волевиявлення постав у межах
загальнофілософського знання, зокрема в аксіологічному
дискурсі свободи загалом, свободи вибору, волі народу,
партії та держави, політичної дії як такої. Згідно із найбільш поширеним визначенням політичної дії вона являє
собою свідоме і добровільне втручання індивіда і / або
групи в стосунки влади і підпорядкування конкретної
політичної системи [285, с. 4].
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Виходячи з цього визначення, політична дія з необхідністю передбачає раціональність і свободу волі (вибору).
Наприклад, Платон трактував свободу вибору як владу
над життям, незалежність в усьому, правильну перевірку
[240, с. 429–430, 433]. Розуміння політики як арени вільної
дії раціональних індивідів обґрунтував Арістотель. Він
стверджував, що сфера політичного буття є самодостатньою, а тому «в жодному разі під політикою не могло розумітися щось необхідне для блага суспільства» [15, с. 42].
Вибір для Арістотеля – знання тієї справи, в яку втручається людина, а свобода волі – це здатність людини самостійно визначати власну життєво-практичну спрямованість
[16, с. 512, 518–519]. Погляди давньогрецьких мислителів
базувалися на ідеях про єдність трьох засад людини – розуму, почуттів і волі (Платон), про політичну природу людини (Арістотель). Відтак реалізація політичної волі, волевиявлення стає обов’язком і водночас ознакою, що відрізняє
вільну людину, громадянина полісу від рабів і чужинців.
Платон і Арістотель особливу увагу звертали на прийняття законів демократичними інститутами грецьких
полісів. Досліджуючи, яким чином функціонували інститути, відбувалося здійснення владних повноважень, а
також аналізуючи особливості політичного режиму (демократичного, тиранічного, олігархічного), античні мислителі визначали характер, особливості здійснення державного управління, прийняття рішень в умовах прямої та
представницької демократії. Наприклад, в Афінах державних діячів, уповноважених за посадою приймати державні
рішення, вже обирали, що вимагало від них у власній
політиці спиратися на волю більшості, вирізнятися визначними талантами, бути промовцями, вміти завойовувати
симпатії громадян. Політичні рішення таких суб’єктів – це
не лише акт їхнього свідомого волевиявлення, а й вираження загальної волі громадянства [172, с. 121].
Втім антична суспільна свідомість була обтяжена міфічним сприйняттям дійсності та причинно-наслідкових
зв’язків. Реалізуючи демократичні процедури, політичні
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діячі пов’язували волю та інші аспекти людської життєдіяльності із фізичним світом природи та надприродними
силами, які, на їхню думку, були загальними детермінантами буття. Наприклад, в арістотелівській концепції вольовий акт розглядається в контексті людської природи, його
головними якостями визнавалися розсудливість та свідомий вибір. Розумові здібності людини поділялися на дві
частини: теоретичну мудрість та практичну розсудливість – ці складові і є основою прикладного знання. Таким
чином, прийняття державних рішень, за Арістотелем,
базується на практично-політичному (прикладному) типі
знання, що орієнтується на цілі (благо, що приносить
користь) та способи досягнення (вчинки чи дії) [88, с. 48–49].
Загалом у античних філософів поняття політичної волі
співвідносилося з умінням практично застосовувати власні
інтелектуальні здібності для досягнення політичної мети,
яка зосереджувала в собі прагнення до належного устрою
та управління в інтересах вільних громадян. Для античної
філософської думки характерне розуміння людської
суб’єктивності як єдності розуму, волі та почуттів.
Дослідження проблем волі в епоху Середньовіччя відбувалося в метафізичній площині й у жорстких теологічних
рамках. Теоретики звертали мало уваги на конкретний
політичний досвід. Аврелій Августин вважав, що саме
воля зумовлює духовну спрямованість суспільних та політичних процесів. Він визнавав пріоритет волі в тріаді здібностей душі (пам’ять, розум, воля), вважаючи, що саме
воля управляє справами душі й тіла, спонукає душу до
самопізнання. Така позиція характерна для представників
волюнтариського напряму філософії, які визнають примат волі над розумом. Цей підхід тісно пов’язаний з ідеалістичним, в якому воля виступає як певна надприродна
засада, як ірраціональна, нічим не визначена властивість
людини [352, с. 125–126]. Водночас Августин у полеміці з
ченцем Пелагієм, який відстоював ідею про суверенність
людської волі у справі спасіння, обґрунтовує онтологічну
й екзистенційну обмеженість прерогатив людської волі,
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що парадоксально пов’язана з її свободою. У центрі уваги
теолога – питання свободи, добра і зла, любові [3, с. 57].
Погляди мислителя визначили ставлення до проблематики людської волі у філософській (точніше, теологічній)
думці Європи на декілька століть, що визначалося провіденціалізмом та переконанням у тому, що воля людини є
цілком залежною від Божої благодаті.
Тома Аквінський обґрунтував три елементи державної
влади: владна сутність, форма походження, спосіб використання. Владна сутність – це порядок відносин панування-підпорядкування, за якого воля осіб, що перебувають
на вершині людської ієрархії, рухає нижчі верстви. Що
стосується форми походження і способу використання
держави, то вони можуть бути як справедливими, так і
несправедливими. Якщо правління спрямоване не до
загального, а до особистого блага володаря, то це правління несправедливе [7, с. 157].
Клерикальна обумовленість філософської та суспільно-політичної думки тієї доби визначила роль та ієрархію
суб’єктів волі. Вважалося, що людство існувало на Землі за
Божою волею і було повністю їй підпорядковане. Щодо
мирян визнавалася Божественна місія представників
монархічних династій, політична воля яких була втіленням волі Божої на Землі, а тому обов’язковою для нижчих
станів. Втім людина мала певну свободу волі, завдяки чому
самостійно могла обирати між грішним і праведним життям (з урахуванням усієї відповідальності та наслідків
такого вибору). Зосередженість на теології та потойбічному житті формувала етику смиренності та неухильного
дотримання встановлених церквою і державою норм.
Іншим аспектом стану соціальної волі, характерної для
реалій європейського Середньовіччя, був корпоративний
вимір буття індивіда. Людина повсякчас сприймалася
представником певної корпорації, касти, гільдії, громади,
була затиснута у рамки регламенту, етики та соціально-політичних норм власної спільноти й не могла уявити
себе поза нею. Опосередкованість поведінки та свідомості
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регламентом та цінностями корпорації формувала становий тип особистості: людина усвідомлювала себе не автономною індивідуальністю, а лише репрезентантом спільноти, в рамках якої належить виконувати відведену їй
роль. Спільнота несла відповідальність за поведінку індивіда, а останній відповідав за дії усієї спільноти. Тому в
часи Середньовіччя придушення індивідуальної волі або
думки ще не сприймалося як порушення прав, гідності чи
зазіхання на свободу волі особистості. Концепція особистості працювала, однак усвідомлення права на індивідуальність ще не сформувалося [166].
Переоцінка значення волі відбулася в епоху Ренесансу,
разом із поширенням антропоцентричного способу мислення. Діячі Відродження підносили роль людини як
самодіяльної, творчої, сильної істоти, здатної кинути
виклик обставинам, тобто захоплювалися образом вольової особистості. У сфері політичної думки для цього періоду було характерним захоплення видатними суспільними
і державними діячами Античності та Середньовіччя.
Проте ренесансний антропоцентризм був зорієнтований
на абстрактну особу – представника роду людського, при
цьому він ще не зачіпав питання соціальних та індивідуальних прав людини – конкретних процедур вираження політичної волі.
Найбільш яскравим представником суспільної думки
тієї доби був Ніколо Макіавеллі. Комплексний та цікавий
не тільки для сучасників, а й для далеких нащадків розгляд окресленої проблематики представлений у його трактаті «Державець». Великий італієць був переконаний, що
не Божа благодать формує людську волю, а жага влади, яка
штовхає володарів (державців, правителів) до пошуків
шляхів оволодіння нею та її утримання. Макіавеллізм фактично став не просто політичною (чи навіть політологічною) доктриною, він постав як особлива, авторська естетика влади, вихідною точкою теоретичної системи якої є
функція як суб’єкт політичної дії: вона реалізує владну
дію, а потім людину, тобто державця. Вітчизняні вчені –
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фахівці у царині політичної антропології, аналізуючи
спадщину Н. Макіавеллі, зауважують: «Людина епохи
Відродження універсально без’якісна або ж без властивостей. І тому в Макіавеллі Володар і обережний, і повільний,
і сміливий, і наполегливий та ін. лише настільки, наскільки цього вимагають від нього обставини. Отже, і тільки
така відстороненість якостей від самої людини породжує
титанізм» [13, с. 72–74]. На нашу думку, саме поєднання
непоєднуваного в макіавеллізмі – раціоналізму, з одного
боку, та фаталізму - з іншого, в розумінні природи політичної діяльності, в тому числі витоків політичної волі,
робить названу доктрину такою, що не втрачає актуальності й через століття.
На думку італійського дослідника Антоніо Грамші,
Макіавеллі у своїх творах, передусім у «Державці», створив
міфічний образ національного лідера, який одночасно є
виразником суспільного блага і колективної політичної
волі народу, а також прагматичним і підступним майстром політичної інтриги, здатним утримати й зміцнити
персональну владу всіма доступними засобами, але задля
кінцевої благородної мети. У Макіавеллі «формування
певної колективної волі, спрямованої на досягнення певної політичної мети, зображується не за допомогою дослідження та педантичної класифікації принципів та критеріїв методу дій, а як вияв якостей, характерних рис,
обов’язків та потреб конкретної людської особи, що змушує працювати художню уяву тих, кого треба переконати,
й надає політичним пристрастям більш конкретної
форми» [78, с. 179]. Макіавеллівська персоніфікація волі
народу в політиці ідеального лідера була, по-перше, відходом від теологічних детермінант монархічної легітимності,
по-друге, виявилася предтечею ідеологій популістських
автократій у період після утвердження концепцій народного суверенітету.
Новий час висунув на авансцену нові підходи до розуміння природи й реалізації політичної волі. Так, ключовим елементом теорії Томаса Гоббса є егоцентризм – «при38
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родно родовий стан людини, коли її інтереси, потреби, дії
спрямовані на себе і лише заради себе, реальні тільки у
вияві універсально родового їх конституювання» [13, с. 96].
Варто зауважити, що індивідуалізм як вихідна точка теорії
англійського політичного мислителя має розглядатися у
своєму позитивному спрямуванні – в якості оформлення
людини як самостійної цілісності, як самоусвідомлення
нею свого місця в суспільстві (нині – в громадянському
суспільстві. – В. С.). Позитивно-конструктивні властивості
індивідуалізму, таким чином, обумовлюють і зосередження уваги на творчо-діяльнісному потенціалі політичної
волі. Погляди Гоббса на людину суттєво вплинули на розвиток політичних концепцій і теорій епохи Просвітництва,
зокрема на розробку питань політичної свободи, політичного вибору, форм правління тощо.
На той час у Європі тривали загальнотеоретичні дискусії, започатковані ще в Античності та Середньовіччі,
щодо змісту волі та співвіднесення її з розумом і почуттями. Рене Декарт створив філософську апологію Розуму, в
якій людська здатність до мислення постала критерієм
самого існування людини. Ідеї Декарта розвинули його
співвітчизники. За міркуванням французьких просвітників, раціональність, тобто відповідність критеріям, які
висуває розум, має бути притаманною всьому соціальному буттю. Якщо мислення – критерій буття людини, то
хиби в мисленні – це ознака хиб у бутті. Якщо буття соціальне (звичаї, закони, політичні інститути) не відповідає
мисленнєвим критеріям, то це – хибне буття, а отже, його
варто змінити, реформувати, привести у відповідність до
мисленнєвих взірців. У цей же час, на противагу волюнтаристській концепції Августина, була оформлена інтелектуалістська парадигма Бенедикта Спінози, суть якої зводилася до ототожнення волі та розуму. Спіноза стверджував, що джерело активності слід розуміти не як прояв
безтілесної сфери, а як власні сили із чуттєвим прагненням. Він писав, що «воля і розум – одне й те саме» [329,
с. 157]. Разом із цим твердженням формувалися матеріа39
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лістичні позиції в розумінні волі, але губилася воля як
самостійна субстанція.
Спіноза заперечував твердження, що воля – самостійна причинна сутність психіки та поведінки людини.
У рамках даного напряму проблематика волі має тенденцію розвиватися до інтелектуальних станів [164,
с. 105–113]. Фундаментальний розрив з теологічним
баченням суспільно-політичних відносин дав змогу
обґрунтувати нові підстави легітимності світської влади
та соціально-економічного статусу людини. Розвиток
концепцій природних прав, суспільного договору та
народного суверенітету змістив акценти у розгляді
суб’єктів політичної волі.
Шарль-Луї Монтеск’є – один із найвидатніших представників Просвітництва – окрему увагу приділив дослідженню проблематики політичної свободи. Мислитель
розрізняє природну і політичну свободу. Якщо перша
може існувати лише в досуспільному стані, то друга є
наслідком її руйнування й об’єднання людей у суспільстві,
де формується якісно новий стан свободи – свобода політична, гаслом якої є: «Свобода є правом робити все, що
дозволене законом» [207, с. 346]. Можна стверджувати, що
саме від Монтеск’є бере свій початок нова антропоцентрична традиція розуміння свободи і свободи вибору:
політична свобода як умова досягнення громадянської
свободи, реалізації права індивіда самостійно обирати пріоритети власного життя. Відповідно політична свобода є
також основною умовою справжнього волевиявлення, так
би мовити, «якісної» реалізації політичної волі.
Щодо цього Монтеск’є зауважував: «Коли відбувалася
якась революція і державі надавалася нова форма, то все
це могло здійснитися лише за допомогою нескінченних
зусиль і праці... Ті самі люди, які здійснювали революцію,
бажали зробити її блага відчутними для всіх, і вони могли
досягти цього лише за допомогою встановлення гарних
законів. Стародавні установи тому зазвичай є виправленням зла, а нові – зловживаннями. Протягом тривалого
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правління люди непомітно сповзають до зла і можуть
знову піднятися до блага тільки зусиллям» [207, с. 46].
Ліберальними діячами Просвітництва влада була проголошена інструментом вираження волі спільноти, а відтак позбавлена свого сакрального недоторканного статусу.
Людина була визнана автономним вольовим індивідом,
який керується у власній поведінці міркуваннями вигоди
та безпеки. Сенс політичної організації полягав у необхідності колективного захисту свободи громадян та регулюванні відносин між ними на загальних підставах. Таким
чином, держава уявлялася певним акціонерним товариством, у якому кожен громадянин мав статус рівноправного з іншими акціонера. Громадяни прагнули вільного
самовираження та економічного добробуту, але поступалися частиною власних прав державі, яка акумулювала їх
прагнення в загальну волю.
Один із видатних діячів Просвітництва Жан-Жак Руссо
розумів під народним суверенітетом акт загальної колективної волі. Головним принципом державної організації
він вважав рівність прав і обов’язків громадян. У результаті
досягається такий стан речей, «за якого всі члени суспільства однаково підлеглі й однаково панують» [61, с. 76].
Подальші теоретичні розробки проблеми зосереджувалися на аспекті свободи людської волі.
Участь у політичних відносинах у будь-якій формі
передбачає усвідомлення і волю. І саме це поняття ми
зустрічаємо у Ж.-Ж. Руссо. Він визначає волю як можливість суб’єкта вільно приймати рішення згідно з власним
інтересом. В принципі й у Локка, й у Гоббса поняття волі
та інтересу також у тій чи іншій мірі досліджувалися, але
Руссо на цьому понятті більше сконцентрував увагу.
В праці «Про суспільний договір» він підкреслив, що індивіди і колективи мають приватну волю, яка не є загальною,
але може збігатися з нею. Загальна ж воля належить суверенові, державі, суспільству, громадянам як єдине ціле.
Загальна воля має тотальний і абсолютний характер, легітимізує правовий порядок держави і спрямована завжди
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на загальне благо-інтерес. Приватна ж воля має характер
персональний і спрямована на приватне (індивідуальне
або колективне благо-інтерес). Загальна воля утворюється
із суми приватних воль, являючи собою таке рішення, яке
зрештою приведе до загального блага (зміцнення рівності). Що важливо в аналізі концепту приватної волі у
Руссо, так це визнання за нею додержавного, позаправового характеру. В державному житті індивід має здатність
усвідомлювати загальну волю остільки, оскільки він є не
тільки приватною особою, а й політичною. Слід підкрелити: не володіє спільною волею, а може лише усвідомлювати і діяти відповідно до неї. Руссо прямо стверджує, що
«приватна воля не може представляти загальну волю» [281,
с. 26].
Таким чином, за Руссо, політична воля – це приватна
воля, яка прагне стати спільною. А політичний суб’єкт
(індивід або колектив) – це носій політичної волі. Право ж
оформляє те, як ця воля може бути реалізована. Причому
його вплив має принаймні два аспекти: 1) легітимація
суверенітету (верховенства) загальної волі; 2) легітимація
суверенітету (незалежності, захищеності) приватної волі в
її виявленні.
В рамках даного напряму сформувалися два концептуальні підходи – детермінізм та індетермінізм. Детерміністи стверджували, що воля не має свободи, а є залежною
від природної та соціальної необхідності, а отже, усі дії є
зумовленими, а їхній результат – наперед визначеним. На
противагу їм індетерміністи постулювали незалежність
волі від природних і соціальних обставин. Воля розглядалася як сутність усіх явищ, як самопричина всього сущого.
Проблематику людської свободи та свободи вибору розробляв Іммануїл Кант. Його ідея про «річ у собі», окрім
потужного філософського потенціалу, містить політологічну складову. Адже людина, на переконання німецького
мислителя, є абсолютно підневільною істотою, втім як «річ
у собі», у своєму сутнісному аспекті вона є абсолютно вільною від емпіричних детермінацій, здатною діяти так, як їй
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підказує голос власного сумління – вільно і відповідально
[122, с. 422–437]. Отже, тільки надемпірична свобода людини робить її по-справжньому вільною, а відтак такою, яка
здатна реалізовувати свою політичну волю, а не імітувати
її реалізацію. Кант наполягав на існуванні для людини
трансцендентної, відокремленої від досвіду свободи.
Відповідно не можна чітко визначити, наскільки людина є
вільною в своїх вчинках. Проблема полягала у тому, чи
можна вважати вільним вчинок, якщо його причинно обумовлює розум. Згідно з концепцією Канта мислення (теоретичний розум) і воля (практичний розум) не є тотожними, як і свобода не є тотожною необхідності, а отже, міра
свободи людини не може бути виміряною.
Кантіанський дуалізм волі та мислення намагався
подолати Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Якщо у Канта
поняття свободи волі розглядалося переважно в індивідуальному аспекті, то у Гегеля воно включає разом з філософським соціально-політичний аспект, перетворюється
на свободу в широкому розумінні. За Гегелем, свобода
волі є свободою взагалі, а усі інші свободи є лише її різновидами. До них належать свобода слова, політична свобода. Вони розглядаються як модифікації, особливі прояви
загального поняття свободи волі. Розглянемо це положення докладніше.
Можна помітити, що кожен індивід принципово відрізняється від іншого за своїм характером, манерами, схильностями, натурою: «... У кожного є такі здібності і визначення, яких немає в іншого». Однак «ці відмінності індивідів не стосуються волі самої по собі, бо вона вільна.
Особливість, або одиничність людини не перешкоджає
загальності волі, а підпорядкована їй» [64, с. 28]. Тобто,
оскільки воля, розглянута як воля взагалі, вільна, то вона
має певний ступінь незалежності від кожного конкретного
індивіда. Воля виявляється надіндивідуальною й ірраціональною щодо індивіда та його раціонального мислення.
Отже, оскільки воля знаходиться «поза» особистістю
кожного конкретного індивіда, то вона виявляється загаль43
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ною. Водночас загальність надіндивідуальної волі є єдиною причиною будь-якого об’єднання окремих індивідів,
оскільки в протилежному випадку кожен індивід замкнувся б у власному вільному волінні. «Якби воля була загальною, – вважав Гегель, – то не існувало б ніяких дійсних
законів, нічого, що могло б дійсно зобов’язувати всіх.
Кожен міг би діяти, як йому заманеться, і не звертав би
уваги на свавілля інших» [64, с. 27].
Як зазначав Гегель, «справедливий або моральний,
іншими словами, чудовий вчинок хоча і здійснюється
окремою [людиною], проте всі погоджуються із таким
вчинком. Вони, отже, впізнають у ньому самих себе або
свою власну волю» [64, с. 28]. Звідси зрозуміло, що всі взаємодії ніби незалежних між собою воль насправді відбуваються в рамках єдиної загальної волі.
На думку Гегеля, ніщо, окрім волі, не володіє свободою,
а співвідношення між свободою та волею є аналогічним
співвідношенню між фізичним тілом та його вагою. Воля
неможлива без свободи, а свобода набуває відчутних рис
лише в якості волі. При цьому волі протиставляється сваволя, обумовлена низьким культурним рівнем та егоїзмом
індивіда. Мислення, зазначав Гегель, стає волею тоді, коли
воно у процесі спекулятивного розвитку оволодіває своїм
змістом та проймається ним. Якщо свобода є передумовою
волі, то засобом вираження волі є мислення. Розвиваючи
філософську традицію Спінози, Гегель вважав, що воля,
таким чином, не є якоюсь окремою сутністю, відмінною
від мислення [164, с. 105–113].
З огляду на окреслену дослідницьку проблематику
досить цікавою є філософська спадщина Артура Шопенгауера, який вважав наукове світорозуміння ілюзорним,
класичну філософію – шарлатанством, а діалектику –
«жонглюванням абстрактними формулами». Його праці
«Світ як воля й уявлення», «Дві основні проблеми етики»
й «Афоризми та максими» суттєво вплинули на європейську філософію. Цей видатний німецький мислитель, на
відміну від представників класичної традиції, акцентував
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увагу на несвідомих аспектах людської психіки, на вольовому компоненті поведінки людини, створивши метафізичну концепцію волі. Як зазначає російський дослідник
філософського доробку А. Шопенгауера П. Гуревич, найвизначнішою відмінністю онтологічної системи німецького вченого було «розрізнення волі та пізнання», при якому
він у своїх міркуваннях «просувається не від буття до
людини, а від людини до буття». Проаналізувавши етичну концепцію А. Шопенгауера, вчений дійшов висновку
про те, що воля для німецького філософа – це «не життєво тривіальний сенс», а основа усього сущого, «це абсолютно вільне хотіння, що не має ані причини, ані підстави» [82, с. 12].
Саме воля, на переконання А. Шопенгауера, є основою
світу в цілому та головним витоком усіх вчинків людини
зокрема. До вольової царини, вважав мислитель, належать бажання, сподівання, радості, різні афекти та пристрасті. Тому не дивно, що одним із найважливіших
питань в етичній концепції німецького філософа є питання про свободу волі (вільну волю). Так, для мислителя
свобода – це відсутність будь-якої необхідності. При
цьому власне вільна воля нічим не визначається, не обумовлюється, не детермінується, окремі її вияви (вольові
акти) «виходять з неї самої, з необхідністю не викликані
попередніми умовами», – підкреслює А. Шопенгауер в
есе «Свобода волі» [375, с. 120–121].
Шопенгауер категорично протиставляв своє вчення
попередній філософській традиції. Проте дослідники
завважують у його працях кантіанський вплив. Скажімо,
праця «Дві основні проблеми етики» – інтерпретація кантіанської етики. А. Гусейнов і А. Скрипник зазначають:
«Значний кантіанський вплив проявляється не лише в
категоріальному апараті, а й в архітектоніці системи мислення. За волею й уявленням як основними іпостасями
сущого вгадується Кантове розрізнення теоретичного й
практичного розуму і навіть, напевно, першість практичного перед теоретичним» [83, c. 6]. Наслідуючи Канта, він
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вважав волю непізнаваною емпірично «річчю в собі». На
його думку, воля становить першопричину і абсолютну
сутність будь-якого буття. Людина має справу з породженнями волі – уявними явищами, які є апріорними формами
мислення. На противагу явищам, які піддаються осмисленню, воля є «темною» засадою. Однак тільки воля є
справжнім об’єктивним буттям, а явища є лише його
суб’єктивованою формою. Пізнаваний людиною світ є
лише її уявленням, у той час як справжній світ є незбагненною сліпою волею до життя. Воля, як річ у собі, є абсолютно вільною, не скутою жодними рамками. Вона є незалежною від людських уявлень про ідеали, мораль, призначення, тобто, з точки зору людської свідомості, абсолютно
безглуздою. Вся сукупність явищ природи, навпаки, підкоряється закону достатньої причини й існує, тобто є необхідною. Людина – теж явище, тому її дії в емпіричному
світі необхідні. На думку Шопенгауера, воля, завдяки інтелекту, може реалізувати вільний вибір. У цьому проявляється свобода волі, що є надзвичайною перевагою людини. Можливість вибору обумовлена «раціональністю розуму», свідомим характером прийнятих рішень [374].
Учення Шопенгауера є зразком індетерміністського
волюнтаризму, в ньому здійснена спроба представити світ
як дещо ірраціональне, незалежне від законів розуму, а
відповідно – недоступне для пізнання за допомогою інтелекту. Світова воля – це темний нерозумний потяг, прагнення, що визначає себе зсередини. Воля у природі, аналогічно з волею в людині, – це постійне хотіння, бажання, яке
ніколи повністю не справджується. Шопенгауер відкинув
філософські концепції, які стверджували примат розуму
та принципової здатності пізнати світ людиною. На його
думку, інтелект людини є лише допоміжним засобом пристосування індивіда до чуттєвого світу, що є не більш як
уявленням. Однак воля, як справжній рушій буття, завжди
безцільна й абсурдна, тому всі вольові акти є однаково
нейтральними з точки зору моральної оцінки. Виходячи з
цього, життя є нікчемним і позбавленим сенсу, будь-яка
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життєва місія й етичні норми насправді є оманливими і
неважливими. З таким поглядом на світ Шопенгауер
закликав до пасивної споглядальної позиції, відмови від
цілей та досягнень.
За Шопенгауером, світ існує лише тому, що людина
його уявляє. Уявлення опосередковує суб’єкт і об’єкт: споглядання того, хто споглядає. Без суб’єкта уявлення немає
його об’єкта, який набуває просторової і часової визначеності (йдеться не про предмети об’єктивного, матеріального світу, а про уявлення). Проте для пізнання, що керується принципом каузальності (причинності), цього недостатньо, оскільки постає питання: чи не є світ чимось
більшим та іншим, аніж уявленням? Зрештою суб’єкт
пізнання на основі досвіду може виявити в собі дві принципово різні сутності: власне тіло, яке постає для нього як
уявлення, об’єкт серед об’єктів, а також те, безпосередньо
знайоме кожному, що називають волею. Тіло – це об’єктивація волі, а воля – це в-собі-буття тіла. Світ – це воля в собі,
а також світ – це уявлення для нас. Світ як річ у собі постає
самодостаньою волею до життя. Поняття ж – це лише
абстракції, тому обгрунтованішим за декартівське
«Я мислю, отже – існую» є «Я волію, отже – існую». Саме в
бажанні суб’єкт постає сам по собі, розкриває свою сутність. Воля – завжди прагнення. Вона не має кінцевої мети.
Вона ніколи не може бути вдоволеною, а людина – щасливою. Воля – космічна засада. Світ постає як наслідок волі до
життя, як внутрішня сутність усіх природних сил. Воля як
річ-у-собі перебуває поза простором і часом. Воля до життя
об’єктивується. Кожна з об’єктивацій прагне абсолютного
панування. Найвищим ступенем об’єктивації Шопенгауер
вважав людину. Кожен індивід пізнає себе, егоїстично реалізуючи волю до життя. Усі інші індивіди існують в уявленні як залежні від нього. Держава не знищує егоїзм, бо
вона – лише система одиничних воль. Подолання егоїстичних імпульсів відбувається лише в мистецтві та моралі.
Шопенгауера називають філософом «світової скорботи». Він вважав існуючий світ найгіршим із можливих. І в
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піку Геґелю проголосив: все дійсне нерозумне, все нерозумне дійсне. Доля людини є трагічною: оптимізм є безглуздим і безсовісним поглядом – глузуванням над стражданнями людства. За молодих років життя здається нескінченним майбутнім, та згодом воно постає коротким минулим. Смерть, за висловом Шопенгауера, – це резюме
життя. Справжній філософ не боятиметься смерті, оскільки знає, що він – ніщо. Саме через заперечення волі до
життя людина, за Шопенгауером, може досягти вічної
доброчесності. Ознакою життя людини філософ вважав
страждання. Те, що називають щастям, завжди фактично
зводиться до звільнення людини від страждань. Однак,
звільнившись від одних страждань, людина зазнає інших
страждань і нудьги. Ілюзорний світ марновірства та релігії
не рятує людину від самотності, тому вона завжди полишена на саму себе. Людина самотня не лише перед Богом,
а й у суспільстві.
Аналізуючи шопенгауерівський дискурс страждань,
дослідники виокремлюють у ньому такі ключові аспекти:
«Страждання (зло) має космічний, світовий характер і є
сутнісною основою усіх природних форм життя. Життя –
це страждання; людина є істотою найбільш страждаючою; причина страждань полягає у прив’язаності до
життя, у «волі до життя», що за характером є ірраціональною, індивідуалістичною, суб’єктивною, егоїстичною; в
антиморальних імпульсах волі; звільнення від страждань,
шлях спасіння лежить через моральність, полягає у відмові від волі (прагнень, егоїзму та індивідуалізму). Це
досягється через пізнання страждання, аскезу, мучеництво; головна місія у звільненні світу від страждання (зла)
відводиться поету-генію, стоїку-мудрецю та святому
мученику; остаточним пунктом звільнення є Ніщо, в
якому нівелюються усі відмінності між явищами; головною моральною цінністю у звільненні світу від страждань
вважається співстраждання; щаблями зростання духовного смислу страждання, збільшення його конструктивної
ролі є потерпання (пасивне моральне страждання), тер48
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піння (активне моральне страждання), спокута (очищення від страждань)» [382, c. 10].
Те, що саме свідомість, як вважав Шопенгауер, є передумовою страждань, вказує і на можливість їх подолання.
Зрозумівши, що воля в усіх її проявах одна, людина може
дійти до стану цілковитої відсутності бажань. І тоді її воля
не утверджуватиме своєї сутності, а заперечуватиме.
Йдеться про перехід до аскетизму, мета якого – знищення
не тільки життя тіла, а й волі, виявом якої є тіло. Це спричиняє розширення у світовій волі індивідуальної, перехід
її до небуття, внаслідок чого решта світу (світ-об’єкт) перетворюється на ніщо, позаяк без суб’єкта немає об’єкта. Такі
міркування також близькі індуїстському вченню про нірвану. Цей поворот у думці Шопенгауера є не лише крайнім
проявом етичного песимізму, а й запереченням чи не всієї
європейської філософської культури. А. Гусейнов і
А. Скрипник пишуть про послідовний песимізм
Шопенгауера, який був «першим в історії європейської
філософії випадком послідовного заперечення життя»
[83, c. 15]. Однак, на нашу думку, російські дослідники
перебільшують. Шопенгауер не був послідовним у своєму
нігілізмі щодо філософської традиції. Бо ж не зміг повторити слова Ніцше: Кант, як і Лютер і Ляйбніц, – це «ще
одне гальмо» [219, c. 338].
З протилежних позицій до розуміння співвідношення
волі та розуму підійшов Карл Маркс, який стверджував,
що не воля визначає буття, а навпаки, буття визначає свідомість і волю, як її прояв [53, с. 32–37]. На думку Маркса,
всі прояви свідомості детерміновані соціально-історичним
досвідом і практикою людини. Воля розглядалася ним на
двох рівнях – індивідуальному та соціальному. Маркс вважав, що воля особи первинно є психологічною якістю,
функцією людського мозку, а тому вона як соціальне
явище існує й розвивається лише у формі індивідуального
втілення колективної (класової, суспільної) волі. Оскільки
індивід є суспільною істотою, будь-які прояви його життя
є проявами та утвердженням громадського життя. Такий
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підхід дозволив інтерпретувати волю як соціальне утворення. Хоча воля й була похідною від матеріальних відносин, з точки зору Маркса, вона відігравала важливу суспільну роль: цілеспрямована воля визнавалася важливою
обставиною для трудового процесу, умовою практичного
здійснення ідеальної мети. Для важливих соціальних перетворень визнавалося необхідним об’єднання індивідуальних воль у загальну колективну волю, наприклад, волю
класу. Передумовою єдності індивідуальної та колективної волі вважалася спільність матеріальних умов життя
соціуму. Такий погляд допоміг представити волю як об’єктивне за змістом та спрямованістю соціальне явище, виявити діалектику одиничної та колективної волі в житті соціуму. Таким чином, воля широких верств вважалася об’єктивним виявом потреб структурованих за класами народних мас і джерелом історичного прогресу. Марксизм продовжив традиції класичного раціоналізму, який в усіх
ірраціональних проявах волі вбачав досі нез’ясовані властивості розуму.
Марксистський аналіз проблеми свободи і необхідності
був здійснений Ф. Енгельсом в «Анти-Дюрінгу». За
Енгельсом, свобода волі означає «не що інше, як здатність
приймати рішення зі знанням справи». У цьому судженні
Ф. Енгельс не ототожнює свободу з пізнанням об’єктивної
необхідності, а вважає, що пізнання є її неодмінною умовою. Не є свободою і «можливість змушувати закони природи діяти для певних цілей», «здатність приймати рішення». Свобода є там, де має місце «панування над нами
самими і над зовнішньою природою» [97, с. 69].
У другій половині ХІХ ст. справжню війну раціоналізму
оголосив послідовник Шопенгауера Фрідріх Вільгельм
Ніцше. Він категорично виступив проти сучасної йому
європейської моралі. Раціоналізм так чи інакше веде до
волі (адже розум здатен підказувати, але не наказувати),
саме вона, на думку Ф. Ніцше, постає передумовою й
уможливленням людської діяльності. А отже, не специфіка розуму, а воля має стояти в центрі уваги філософського
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пізнання. У творчості Ніцше набув ознак системності
новий науковий напрям – філософія життя, в основу якого
лягли питання сенсу, мети, цінності життя. Для особистості, що сповідує зазначену філософію, властиві ігнорування теоретичного знання, звернення до безпосереднього
переживання, прагнення зрозуміти життя з нього самого,
надання переваги почуттям, інстинкту. Л. Павлишин,
посилаючись на міркування Н. Гартмана, слушно зазначає, що цінності, на які вказував Ніцше, доповнюють надбання попередньої історії людства: «Ніцше вказував на те,
що існують також цінності, які не мають нічого спільного
із християнською мораллю. На противагу «любові до
ближнього» він запропонував «любов до дального», а
також низку цінностей, що відповідають даному факту, а
саме: гармонію та повноту життя, волю, силу, все те, що
сприяло б пошуку істинного сенсу життя» [230, c. 1].
Образність і фрагментарність праць Ніцше, насиченість їх парадоксами, афоризмами та міфами ускладнюють тлумачення його філософії. Але ця особливість стилю
й стала «комунікативною революцією», яку здійснив
Ніцше. «Демістифікувавши основні поняття та уявлення
метафізики й етичні та естетичні начала, що беруть у ній
початок, Ніцше сприяв поверненню риторичного у філософію, де переконаність вища за докази. Наслідком його
літературних експериментів із подолання мови мислення,
яка задана метафізикою, стало використання символів,
алегоричних фігур, пародії, парадоксу, афористичного
стилю, який є невід’ємною ознакою його комунікативної
стратегії» [334, c. 8].
Ніцше поділяв ідею Шопенгауера про несправжність,
ілюзорність світу, який відчуває та уявляє людина, однак
він зробив із цього інші висновки. Якщо позиція
Шопенгауера – це проповідь відмови від усіх форм соціальної активності, від життя через заперечення волі до
життя, то концепція Ніцше про волю до влади – це позиція
бунтівного негативізму. Найголовніша відмінна риса «надлюдини» від людини сучасної – воля до влади, що означає,
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за Ф. Ніцше, імпульс, який керує нашим світом. Ніцше
розділяє волю на чотири види для того, щоб показати, що
воля конструює наш світ, без неї неможливий рух і розвиток. На його думку, воля поділяється таким чином:
1. Воля до життя: кожна людина має інстинкт самозбереження.
2. Внутрішня воля: у цілеспрямованої людини всередині є «стрижень», який допомагає їй зрозуміти те, чого вона
хоче. Коли у людини є внутрішня воля, її неможливо переконати і неможливо нав’язати їй чужу думку, з якою вона
не згодна. Цей «стрижень» і є внутрішньою волею: «Те, що
не вбиває нас, робить нас сильнішими» [218, с.127].
3. Несвідома воля: до неї належать всі пристрасті, афекти, неусвідомлювані потяги, інстинкти, які керують людиною. Люди далеко не завжди є розумними істотами. Часто
в діях людей присутні позараціональні моменти.
4. Воля до могутності реалізується у кожної людини
більшою або меншою мірою, оскільки всі хочуть підпорядковувати собі іншого. Ця властивість притаманна всім
живим істотам. Воля до могутності – це не те, чим ми володіємо, а те, чим ми є насправді. Цей різновид волі є, на
думку Ніцше, найголовнішим. Саме він властивий надлюдині. Ідея волі до могутності пов’язана зі зміною внутрішнього світу. Якщо людина хоче досягти вищого рівня розвитку, їй потрібно змінити свій внутрішній світ.
З точки зору Ніцше, воля до влади може бути як активною, так і реактивною, спрямованою проти себе. У слабких людей вона пригнічується, витісняється, змінює
форми, стає несвідомою. Кожна людина прагне до набуття
і реалізації влади, а воля до влади, за Ф. Ніцше, є критерієм
поведінки будь-якого індивіда, будь-якого явища. Отже,
саме життя і є волею до влади, якою наділені сильні особистості, котрі «через визнання життя як волі до влади формують здатність до самоствердження» [217, с. 327].
Як і Шопенгауер, Ніцше критикував пізнавальні можливості інтелекту, вважав його лише інструментом, який
допомагає людині пристосуватися до умов буття. Замість
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пізнання філософ закликав до корисної інтерпретації
світу, виявлення його справжнього сенсу для людини.
Проблема істини та можливості її осягнення в даній концепції відсувалися на другий план, а на перше місце виступало питання про сенс людських уявлень, про те, яке практичне значення вони мають для суб’єкта пізнання.
Справжнім критерієм сенсу і корисності знання в політичній філософії Ніцше було те, чи допомагають вони
своєму носієві самоствердитися в суспільстві – отримати
владу та уникнути підкорення. Ніцше розвинув концепцію волі до влади, яка, на його думку, є справжнім мотивом і рушієм будь-якого буття. Оскільки життя – це і є
безперервна воля до влади, прихована за мороком людських знань та суспільної моралі, то інтелектуальним
завданням людини, політичного лідера є не з’ясування
правди (яку неможливо з’ясувати), а вибір такого світогляду, який сприятиме виживанню в світі прихованої, але
жорстокої боротьби за владу.
Закон життя, проголошений Ніцше, полягає в тому, що
сильні підкорюють слабких, поневолюють їх та живуть за
їх рахунок. Воля до влади виражається в обороні від сильніших та у нападі на слабших. Соціальне життя Ніцше
змальовує за аналогією з біологічним, головним законом
якого є боротьба особин та видів за виживання. Людське
суспільство – це лише механічна сукупність індивідів, які
борються за владу за законами дикої природи. У цій
боротьбі перемагають сильніші, тобто ті, кого наділено
більшою волею до влади, а передумовою успіху є усвідомлення справжнього стану речей та вольовий, незатьмарений пересудами світогляд [216].
Як вважав Ніцше, Європа перебуває напередодні кризи,
що зумовлена раціоналізмом. «Ніцше негативно ставився
до влади розуму, який не зміг сприяти щастю та духовному збагаченню людини. Німецький філософ вважав, що
всі проблеми тогочасної культури виникли через те, що
вона була зорієнтована на науку, яка суперечить природному вияву життя з його необхідними відчуттями.
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Життя у філософії Ніцше було спрямоване у майбутнє,
тому він виступав проти ностальгії просвітників за історичною спадщиною людства. У праці Ніцше «Про користь
та шкоду історії для життя» йдеться про те, що історія
паралізує волю до дій, не залишає місця для інстинктів. Він
мріє про можливість потрапити у неісторичне середовище, де людина мала б змогу піднятися до над-історичного
рівня. За даних обставин особа звернула б увагу на мистецтво, яке робить буття вічним та стабільним. Ніцше сподівався, що прийде час, коли людина буде стояти осторонь
від подій історії, жити з вірою у кращих представників
людського роду» [230, c. 10–11].
Окрім раціоналізму, вважав Ніцше, є й інша причина
європейської кризи – «рабська мораль», котра пригнічує
«мораль аристократів». Мораль аристократів «виростає із
торжества самоствердження» як неприборкана сила природи. Основою аристократичної моралі є воля до влади.
Вона вища за будь-які норми життя. Носієм цієї моралі є
надлюдина – шляхетна й фізично досконала.
Ніцше піддав жорсткій критиці християнство з його
закликами до покори та смиренності, прагнув довести, що
у людини повинна бути така сила духу, яка допоможе їй
жити без сподівання на Бога. На думку Ніцше, всі догми
християнства спрямовані на підтримку слабких і невдах,
які не здатні жити самостійно. Вони лише заважають
іншим, впливають своєю негативною енергетикою на здорових людей, зазіхають на їх силу та повноту життя. Вища
людина не повинна забувати про свою самоцінність, а
також про те, що вона є центром Всесвіту. Тому Ніцше
закликав своїх сучасників стати по той бік добра і зла, встановити нову мораль, докорінно змінити себе, ставши такими, які здатні самі творити нові цінності. Однією із найвеличніших подій, на думку Ніцше, була смерть Бога, яка
відкрила шлях до повного розвитку творчого потенціалу
людини [230, c. 11]. Виходячи з цього, Ніцше епатажно
зауважував: «Християнство стало на бік усіх недолугих,
ницих і безпорадних, створило ідеал, який суперечив
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потужним інстинктам виживання, загидило навіть совість
духовно сильних натур, оголосивши гріховними й облудними найвищі духовні вартості й прозвавши їх спокусами» [219, c. 333].
До характерних ознак «рабської моралі» Ніцше відносив: стадність (мораль захищає суспільство, а не особистість, така мораль знеособлює людину); бездуховність
(дотримуючись моралі, людина погоджується бути маленькою, жалюгідною, нікчемною); надіндивідуальність
(мораль відчужена, репресивна щодо почуттів й інстинктів, інтелект паралізує волю); рефлексивність (мораль
постає в людині її альтер-его, що навіює почуття провини,
прирікає на сумніви); лицемірність (співчуття є протилежністю палких поривань, які посилюють життєве завзяття,
воно виснажує силу, вже й так підірвану життєвими стражданнями). Аналізуючи аморальні ідеї Ніцше, російський
мислитель В. Соловйов зазначав: «Істина й омана не має в
цій доктрині й двох окремих слів; у цій «дивній доктрині»
одне й те саме слово суміщує і брехню, і правду» [328,
c. 628].
Мораль, вважав філософ, може бути проявом або позитивної творчості (аристократична мораль), або негативної
(рабська мораль) [176, c. 13]. Надлюдина Ніцше не вступає
у відношення до світу, за якого явища оцінюють як добрі
чи злі, проте вона розрізняє позитивне та негативне, гарне
та погане. Щоб стати надлюдиною, повинен змінитися
людський дух, який для цього проходить певні стадії.
Перша стадія – це стан верблюда, який на своїх плечах
несе тягар усіх зобов’язань, що диктує йому мораль тогочасного суспільства. Він почуває себе рабом тих доброчесностей, які вже давно стали нормою. На другій стадії
людина не хоче більше так жити, вона скидає з себе ці
моральні пута і стає гордим левом. Така людина вже може
сама творити нові цінності. Потім лев перетворюється на
дитину, котра є символом нового життя. Проте це перетворення є справою тимчасовою. Воно є ключовим моментом
на шляху людини як нового творця моральних цінностей,
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які повинні мати автономний характер, бо інакше усі старання людини будуть даремними і вона знову повернеться до стадії верблюда. Людина, котра прагне вийти за межі
своєї індивідуальності, подолати себе і стати надлюдиною,
повинна розвивати свою волю до могутності, полюбити
своє власне «Я». Ніцше наголошував на тому, що становлення надлюдини відбувається всередині кожного з нас
[230, c. 15].
У контексті оцінки спадщини Ф. Ніцше варто звернути
увагу на міркування В. Соловйова, висловлені ним у статті
«Ідея надлюдини»: «Хибний бік ніцшеанства впадає в очі.
Презирство до слабкої й хворої людини, язичницький
погляд на силу та красу, привласнення заздалегідь якогось
виняткового надлюдського значення – по-перше, собі особисто, а потім собі колективно, як обраній меншості «кращих», тобто сильніших, даровитіших, владніших, чи
«панівних», натур, котрим все можна, адже їхня воля є
верховним законом для інших, – от очевидна омана ніцшеанства» [328, c. 628].
У праці «Виправдання добра. (Моральна філософія)»
В. Соловйов висловлюється ще жорсткіше: «Нещасний
Ніцше в останніх своїх творах спрямував свої погляди в
нестямну полеміку проти християнства, виявивши при
цьому такий нікчемний рівень розуміння, який більше
нагадує французьких вільнодумців XVIII століття, аніж
сучасних німецьких філософів. (…) У своїй полеміці проти
християнства Ніцше на подив «мілко плаває», і його претензія на значення «антихриста» була б вельми комічною,
якби не закінчилася такою трагедією» [327, c. 632].
Суто з політичних позицій волю у своїх дослідженнях
розглядав Макс Вебер. Він не надавав особливого значення
такому поняттю, як «воля народу», оскільки вважав його
лише ідеологічним концептом. Вебер визнавав політичну
волю основним засобом влади. У його розумінні влада є
можливістю суб’єкта нав’язати свою волю об’єкту, навіть
долаючи опір, незалежно від того, на чому така можливість заснована.
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Макс Вебер насамперед говорив про те, що владу (Macht)
слід відрізняти від панування (Herrschaft). У першому
випадку підпорядкування грунтується на простому
насильстві, не обов’язково заснованому на законності.
У другому випадку об’єкт влади визнає свій нижчий статус
законним і підкорюється в силу існуючих норм. У їх відносинах присутнє легітимне обґрунтування підпорядкування і панування [45]. Пануванням же він називав владу, яка
набула інституційної легітимної форми. На думку Вебера,
політична влада – найсильніша форма влади з огляду на
те, що вона підкріплена відповідними соціальними інститутами і передбачає можливість не тільки віддавати накази, а й обов’язок підкорятися їм. Якщо підпорядкування
відсутнє, то можна говорити про що завгодно, тільки не
про панування.
Макс Вебер дав класичне визначення терміна «могутність». Це «здатність одного або декількох стверджувати в
загальній дії свою волю проти волі інших, що беруть
участь у тій же дії» [45]. Згідно таким визначенням могутність суб’єкта виявляється виключно у взаємодії конкуруючих воль й може бути обмеженою лише діями інших
суб’єктів. Могутність також має відносний характер. За
Вебером, можна говорити про відносну могутність двох
суб’єктів, але не про могутність взагалі. Отже, влада – це не
тільки обмеження волі інших осіб, а й важлива регулятивна константа функціонування будь-якого соціального
організму. Вольова поведінка в політиці власне означала
політичну владу. Її Вебер протиставляв засадам раціональної бюрократії, керованої чіткими нормативними приписами. Політичний волюнтаризм, на його думку, є ознакою
харизматичного типу лідерства.
Особливе місце в дослідженні проблематики політичної
волі належить російському цивілісту, теоретику і філософу права Льву Петражицькому. До цієї проблематики він
звертається у працях «Передмова і вступ до науки політики права» (1896), «Звичаєве право на народний дух» (1899),
«Нариси філософії права» (1900) «Вступ до вивчення права
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і моральності» (1907), «Теорія права і держави у зв’язку з
теорією моральності» (1907), «До питання про соціальний
ідеал та відродження природного права» (1913).
Петражицький розробив теорію права, згідно з якою
реальність є дуалістичною і включає, з одного боку, фізичні об’єкти та живі організми, а з іншого – психологічні
феномени. Право він розглядає як особливу форму психічних переживань, покликану виконувати дистрибутивну функцію (спрямовану на розподіл предметів, наділених певною економічною цінністю) та організаційну
функцію (передбачає право одних осіб наказувати іншим).
Крізь призму пізнання психології людини Петражицький
розглядав і сутність держави.
Він, зокрема, розробив концепцію державної влади як
явища, заснованого на психологічних проекціях прав і
обов’язків, що, в свою чергу, продукують відносини влади
між правлячими особами і підлеглими. Держава, на думку
Петражицького, – це лише ідея, яка спонукає до суспільно
корисної поведінки і знесилює поведінку суспільно шкідливу. Український правознавець О. Мережко, який глибоко дослідив творчу спадщину вченого, зазначає:
«Петражицький зробив відкриття, що в одних випадках
поведінка людини уявляється їй абсолютно вільною, коли
вона не відчуває себе чимось зв’язаною у виборі того чи
іншого варіанту поведінки; тоді як в інших випадках поведінка людини передвизначена певним «внутрішнім голосом» або «совістю», які наказують їй зробити те чи інше,
внаслідок чого вона відчуває зв’язаність своєї волі, що знаходить вираз у таких словах, як «борг», «віддача», обов’язок», «зобов’язання» і т. ін.» [200, с. 33].
Петражицький поділяв право на інтуїтивне та позитивне. Інтуїтивне право є виключно особистісним психологічним явищем, що полягає у переживанні імперативно-атрибутивного обов’язку, який кореспондується праву
іншої особи. При цьому імперативна природа вбачалася в
усвідомленні свого обов’язку, атрибутивна – в усвідомленні свого права. У наявності атрибутивності Петражицький
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вбачав відмінність права від моралі. Мораль є узагальненим поняттям. Право – завжди конкретне, у зв’язку з чим
Петражицький ставив його вище моралі. Інтуїтивним правом, вважав він, регулюються певні відносини між людьми.
Натомість позитивне право обмежене дією правових норм
і тому є універсальним. Перевагу Петражицький надавав
інтуїтивному праву, проголошуючи пріоритет усвідомлення правових явищ, в їх психологічному розумінні, над
формальним вивченням правових норм.
У ході досліджень у галузі цивільного права під кутом
зору відродження природного права Л. Петражицький
обґрунтував необхідність створення в рамках правознавства «політики права» –– нової науки, яка б вивчала психічні особливості правового регулювання людської поведінки на основі глибокого проникнення в особливості її
мотивації та специфіку розвитку людського характеру.
Вчений вважав, що законодавча політика, як основа нової
науки, покликана слугувати прогресу й удосконаленню
існуючого правопорядку, неодмінно повинна спиратися
на методологічні розробки природноправових проблем.
Політика права покликана очищати психіку людей від
антисоціальних нахилів і спрямовувати їх поведінку на
досягнення спільного блага. Базис нової науки вчений
вбачав у становленні й розвитку правової педагогіки.
Створення такої науки – справа майбутнього. Умовою ж
просування цим шляхом є виявлення природи політико-правового мислення, раціональне вивчення масової та
індивідуальної поведінки, вдосконалення людської
психіки в напрямку її очищення від антисоціальних
схильностей.
Теорія Петражицького набула поширення на початку
ХХ століття, справивши значний вплив на розвиток вітчизняної і світової філософсько-правової, психологічної і
соціологічної думки, оскільки відкрила можливості для
більш глибокого з’ясування мотиваційних властивостей
права. Оцінюючи значення теорії Л. Петражицького,
О. Мережко зауважує: «Говорячи в цілому, теорія Петра59
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жицького антропоцентрична, оскільки вважає істинним
джерелом права людину. Водночас людина для Петражицького – це той матеріал, над яким право може й повинно працювати у напрямку подальшого вдосконалення
людини. Правова система, переконаний Петражицький,
має бути розрахована не на ідеальну, а на реальну людину, повинна, з одного боку, бути пристосована до рівня її
психологічного і культурного розвитку, а з іншого – має
сприяти її подальшому розвитку» [200, с. 49].
Проблематика свободи волі є центральною і в метафізичній філософії російського мислителя Миколи Бердяєва.
Свобода для нього – це беззаперечна, абсолютна цінність,
бо саме вона утворює найбільш фундаментальну онтологічну реальність – абсолютне «начало», справжній онтологічний світ, до якого має прагнути будь-яка людина як до
справжнього й істинного. М Бердяев у своїй праці
«Філософія нерівності», в листі четвертому «Про нації»,
аналізуючи питання національної самосвідомості, національної політики, націоналізму, культурного будівництва
тощо крізь призму релігії, підняв проблеми, які актуальні
й у наші дні. Філософ наполягає: «Дух нації завжди виражається через якісний добір особистостей, через обрані
особистості. Жодна раціональна демократія з її механікою
кількості не може бути виразником духу нації» [33, с.101].
Але дослідження природи нації не закінчується аналізом її «духу». Мислитель характеризує волю нації – інший,
не менш ірраціональний її компонент: воля нації також
невимовна арифметично, в кількостях вона не є волею
більшості: «У волі нації говорять не тільки живі, а й ті, що
померли, говорить велике минуле і загадкове ще майбутнє. До нації входять не тільки людські покоління, але
також камені церков, палаців і садиб, могильні плити,
старі рукописи і книги. І щоб вловити волю нації, потрібно
почути ці камені, прочитати зотлілі сторінки» [33, с.101].
Свобода для М. Бердяєва означає позитивний аспект
людського буття, який може виявлятися у найрізноманітнішому досвіді людини: творчому, релігійному, морально60
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му, філософському тощо [31, с. 65]. Як прихильник онтологічної теорії, російський науковець був переконаний у
тому, що основою буття є свобода, яка сама по собі є беззасадовою, не маючи жодних основ. Отже, аби вивчити
буття, потрібно дослідити свободу, тому М. Бердяєв називає себе «філософом свободи». Свобода для мислителя –
це те, що царює над усім у світі. Досвід свободи зберігає
своє значення як у минулому та сьогоденні, так і в майбутньому; її походження утаємничене та пов’язане з
Божественною волею, Логосом. Втім для людини джерело
свободи може бути не обов’язково божественного походження, воно має широку позаприродну і позабожественну онтологічну природу [136, с. 506].
Для російського мислителя проблема свободи людини
тісно пов’язана з творчим самовизначенням особистості.
При цьому не існує протиставлення, дилеми «фаталізму-волюнтаризму»,
«детермінізму-індетермінізму».
Відповідно до базових ідей його метафізики свобода волі
людини можлива тільки за умов її творчого самовизначення, самореалізації. Адже у протилежному випадку свобода
може стати основою зла, джерелом закріпачення, рабства
людини. І хоча, аналізуючи історію людства, російський
філософ визнавав, що доля творчої і вільної особистості
завжди і скрізь була «безнадійно і невиправно» трагічною,
мислитель підкреслює потужний потенціал свободи волі
людини, який він бачить у майбутньому: «Настають часи
у житті людства, коли воно має допомогти саме собі, усвідомивши, що відсутність трансцендентної допомоги не є
неспроможність, бо безкінечну іманентну допомогу віднайде людина у самій собі, якщо насмілиться розкрити в
собі творчим актом усі сили Бога та Світу» [136, с. 507].
Таким чином, вирішення дихотомії свобода – воля для
видатного мислителя уявляється можливим лише в одному напрямку – творчості. Причому філософ не відкидає і
не заперечує негативного досвіду застосування творчих
зусиль з метою досягнення або розширення сфери свободи у минулому. Він зауважує, що результатом «великих
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невдач» культури впродовж усієї історії людства постало
вироблення «екзистенціального досвіду творчості», в
результаті чого людство дістало можливість входження в
«новий еон», в якому свобода волі буде реалізована повною мірою [30, с. 25, 161]. Поняття волі у цьому контексті
набуває нових значень. Воля, у тому числі політична,
пов’язується не лише з такими феноменами, як авторитет,
сила, могутність, а й вибір. Саме вільний вибір людини, з
одного боку, робить її по-справжньому вільною (проблематика свободи), а з іншого – відповідальною за свій вибір
(проблематика волі). Отже, дихотомія свобода – воля, спираючись на онтологічно-екзистенціальні роздуми
М. Бердяєва, може бути розширена до тріади свобода –
воля – відповідальність, в якій саме поняття волі є ключовим, сполучним елементом.
Один із найбільш яскравих представників російської
філософії початку XX століття, дослідник, якого зазвичай
відносять до течії правого неогегельянства, – Іван Ільїн
присвятив проблемі політичної волі низку фундаментальних досліджень. У його соціальній філософії ключове
місце належить осмисленню вольової сутності владарювання. Але це особливе розуміння волі є таким, що спирається на традиції православного богослов’я, для якого
характерне розуміння волі не як чогось пасивного, а як
способу творення світу й управління ним. Теологічне
коріння подібного тлумачення сутності волі полягає у
тому, що вона розглядається як сутнісна властивість духовної природи людини, а відтак воля – це не свавілля, а
довільний вибір. Відповідно і воля до влади, на переконання І. Ільїна, також має духовну природу, а справжньої
цілісності й повноти воля до влади може досягти тільки
шляхом єднання з Божественною волею. В основі самої
держави, як писав російський філософ, лежить політична
воля, що пов’язує «безліч людей... їх ставленням до загального і єдиного джерела позитивного права». Політична
воля, у свою чергу, нерозривно пов’язана з волею до права.
Це пояснюється тим, що значущість права, встановленого
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державою, може стати дієвою силою у внутрішньому і зовнішньому житті людини тільки тоді, коли воно визнане
волею людини. Адже основне завдання права в тому і
полягає, щоб «створити в душі людини мотиви для кращої
поведінки», тобто розвивати її правосвідомість, тренувати
її волю. Розвинена правосвідомість, у свою чергу, зумовлює
посилення впливу права на духовне життя людини [366].
У сучасній політичній науці особливу увагу вирішенню
питання про співвідношення феноменів свободи, політичної волі та відповідальності приділяють представники
контрактивістського напряму в розумінні політики. Саме
у такому контексті здійснив дослідження політики авторитетний американський політичний соціолог, фундатор
системно-функціональної теорії Толкот Парсонс (у праці
«Соціологічна теорія і сучасне суспільство»). Науковець
переконаний, що стійкість і постійність, так необхідні у
політиці, досягаються тільки тоді, коли застосовується
владний примус, який перетворюється на узагальнений
символ функціонування. Такими символами у політиці
стають ресурси насильства і визнане у конкретному
суспільстві право їх використовувати.
Власне, проблема співвідношення сили і права із найдавніших часів і до наших днів не втратила свого значення. Ще давньогрецький історик Плутарх описує напад
галлів на Римську імперію і захоплення її власності. Коли
обурені римляни запитали: «Але за яким правом ви відбираєте землі у їх законних власників?», вождь галлів Бренн
відповів: «Наше право ми носимо на кінці нашого меча.
Сильним належить весь світ!». А пізніше додав: «Горе
переможеним!» [98].
У зв’язку з тим, що в ринкових умовах відбувається жорстка конкурентна боротьба не тільки в сфері бізнесу і
влади, а й у сфері праці, фактор сили і надалі набуватиме
особливого значення. Світові й локальні економічні кризи,
які досить часто повторюватимуться, будуть загострювати
ситуацію в окремих країнах і світі в цілому, що сприятиме
посиленню фактора сили. У цілому ХХI століття прохо63

Розділ 1. Політична воля як об’єкт наукового дослідження

дить під істотним впливом права сильного на державному
та міжнародному рівні. Політика, у свою чергу, являє
собою своєрідну форму соціальної взаємодії. «Сила – це
«спосіб», але не завжди «засіб», за допомогою якого один
елемент системи соціальної взаємодії (чи то індивід, чи
колектив) може впливати на інший», – зазначає вчений
[129, с. 292]. Послідовники Т. Парсонса, прихильники
контрактивістського напряму, переконані: оскільки людина є первинним суб’єктом політики, то відповідно політика неможлива без активної взаємодії людей як суб’єктів і
акторів соціально-політичних дій.
Нині особливий інтерес становить політична онтологія
сучасного американського представника аналітичного
напряму в філософії Дж. Серля, в рамках якої поєднуються питання про природу раціональності, політичної дії та
умови здійснення свободи волі [353, с. 577]. Своє бачення
політичного буття Серль виклав у статті «Соціальна онтологія і політична влада» (2003). На його думку, по-перше,
бажання і переконання не відіграють ролі справжньої
причини або не мають достатніх підстав для вчинення
раціональної дії. Між бажаннями і переконаннями, з одного боку, і раціональною дією – з іншого, існує розрив.
По-друге. Слабкість волі (акразія) є природним наслідком
розриву, який створює невизначено велику кількість варіантів, відкритих у кожен момент часу для суб’єкта, і багато
із них можуть здаватися однаковою мірою привабливими.
Всупереч класичній моделі акразія не є чимось винятковим, а часто являє собою вже пережитий досвід.
Серль стверджує, що «особистість є одним із найбільш
слизьких понять» [294, с. 97] і що на ній лежить тягар багатьох метафізичних спекуляцій. Щоб бути особистістю,
істота має не просто діяти, а й бути здатною свідомо оцінювати свої дії, використовуючи відчуття, пам’ять, переконання, бажання, умовиводи і взагалі пізнавальні здібності.
Особистість, за Серлем, – це живий свідомий агент дії. Це
істота, яка володіє здатністю ініціювати і вчиняти дії в умовах свободи як вихідної передумови. Саме ця жива свідома
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істота своїм вольовим зусиллям перетворює одну з підстав
для дії (наприклад, конкретне переконання або певне
бажання) на причину самої дії.
Цей момент є ключовим у критиці Серлем класичної
моделі раціональності, яка передбачає, що наші бажання і
переконання вже самі по собі є достатніми підставами для
наших дій, і раціональний вибір має місце тільки відносно
засобів досягнення поставлених цілей, але не самих цілей
[294, с. 87].
Питання про основи дії є ключовим при аналізі вчинку.
Як уже було показано, це питання поєднує проблеми раціональності, волі й особистості. Саме відсутність жорсткої
детермінації бажань і переконань уможливлює процес
обмірковування дії. Ігнорування цих розривів і призводить до того, що обговорення будь-яких питань, що стосуються свободи волі, стає вкрай складним. Однак без свободи волі сама раціональність ставиться під сумнів. Для того,
щоб раціонально приймати рішення, «ми повинні заздалегідь знати, що маємо свободу волі в будь-якій раціональній діяльності. Ми не можемо уникнути цього припущення, оскільки навіть відмова від раціонального рішення є
для нас відмовою тільки в тому випадку, якщо ми розглядаємо його як прояв свободи» [294, с. 28–29]. Якщо свобода
волі – ілюзія, то людина не може називатися «політичною
твариною», і вся розмова про існування особливого політичного виміру людського буття втрачає сенс. Отже, за
Серлем, раціональність пов’язана не тільки з пізнавальними здібностями, а й з вольовими актами. Аналіз останніх
виявляє неодмінний компонент раціональності – наявність розриву. Розрив уможливлює свободу волі, а остання
робить можливим вчинок, або свідоме вольове втручання
індивіда в політичні відносини.
Таким чином, незважаючи на солідне «щеплення позитивізму», сучасні політичні теорії зберігають генетичний
зв’язок із стародавньою традицією практичної філософії.
Про це свідчать бурхливі дебати, які розгорнулися в останні десятиліття, навколо проблеми справедливості та відпо65
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відальності. Виходячи з вищезазначеного, тріада свобода –
воля – відповідальність може розглядатися крізь призму
реалізації таких функцій політики, як цілепокладання і
ціледосягнення.

1.3. Концепт політичної волі
в українській політичній думці
В умовах розбудови української державності надзвичайно важливого значення набуває проблема реалізації політичної волі українською елітою. Проте подекуди політична воля відзначається надмірною суб’єктивізацією, що
властиво антидемократичним політичним режимам, коли
воля окремих привілейованих акторів домінує над прагненнями соціальних груп. Звідси постає питання раціоналізації політичної волі та ефективності отриманих від її
потенціалу політичних дивідендів.
У філософії прояв волі протягом багатьох століть розглядався як свобода волі на рівні прийняття рішення або
свобода вибору і відповідальності за прийняте рішення.
Розпочинаючи діяльність, людина ставить мету, будує
план дій, заздалегідь має образ можливої їх реалізації.
Свобода вибору рішення залежить від знань про умови
майбутньої діяльності, про власні можливості. Категорія
абсолютної свободи волі втрачає свій сенс, якщо врахувати, що людина не може існувати поза відносинами з іншими людьми: її воля залежить від їх волі, від суспільних відносин.
Зазначене питання потребує нагального вирішення,
зокрема, у процесі новітніх соціально-політичних перетворень в Україні. Одним із алгоритмів у цьому контексті
виступає детальне вивчення історичного досвіду реалізації
політичної волі у підходах вітчизняних науковців та встановлення особливостей інтерпретації її практичних проявів в українській науковій традиції.
Питання волевиявлення та його взаємозв’язку з індивідуальною свободою і свободою вибору було предметом
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дослідницької уваги українських мислителів та науковців
різних епох, одним із пріоритетних напрямів становлення
української політичної думки. Проте подекуди політична
воля розглядається не як окремий предмет наукових досліджень, а в контексті розвитку інших політичних процесів,
таких, як здійснення народовладдя та державотворення.
У цьому аспекті політичну волю знаходимо у сфері наукових напрацювань С. Оріховського-Роксолана, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Старосольського, В. Липинського,
Д. Донцова та інших мислителів. Серед сучасних дослідників зазначеного соціально-політичного явища в його
практичних проявах варто візначити доробок О. Кучабського, М. Лесечко, А. Чемериса, В. Юрчишина,
В. Горбатенка, О. Костенка та ін.
Для глибокого осмислення функціональних можливостей політичної волі необхідно визначити різні напрями
застосування даного концепту в поясненні тих чи інших
політичних явищ. Якщо на початкових етапах розвитку
української політичної думки головний акцент робився на
вивченні закономірностей розвитку політичної системи,
то в рамках зародження національної політико-правової
ідеології – під час проникнення західних ідей Реформації.
Одним із перших в історії вітчизняної політичної думки
проблему свободи людини та свободи вибору розглядав
філософ і полеміст XVI століття Станіслав ОріховськийРоксолан. Він відзначав важливе значення людської волі у
державотворчих процесах. С. Оріховський був переконаний, що усі мають дотримуватися закону природи, який і
є мірою їхньої свободи і рабства, прав і обов’язків [364,
с. 37]. Мислитель пояснює становлення держави через
залежну від соціальних потреб волю індивіда та прагнення до суспільного буття [348]. У даному значенні політична воля виступає «громадським прагненням» до колективної єдності та спільного досягнення визначених цілей.
Крізь призму державного моделювання воля інтерпретується вченим як інструмент, наданий народом гідному
державцю для реалізації політичного курсу і забезпечення
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суспільних благ: «Держава є об’єднанням багатьох домів,
поселень, міст, повітів, земель, вільних людей, які одному,
родом найславнішому, волею найяснішому, справедливістю найпохвальнішому і мужністю найславнішому зверхникові, обраному вільним голосом вільних людей, для
спільного добра добровільно піддані» [67, с. 240].
З огляду на зазначене твердження політичну волю
можна інтерпретувати як здатність суб`єкта, наділеного
владними повноваженнями, правом ухвалювати конструктивні управлінські рішення. «Воля найяснішого» – спроможність суверена до ініціювання якісних змін та реалізації громадських інтересів, а народ у цьому випадку делегує
свої повноваження привілейованому управлінцю для реалізації державної політики.
Згодом, у XVII столітті, ректор Києво-Могилянського
колегіуму, мислитель і полеміст Лазар Баранович писав,
що людина наділена розумом і свободою волі [25, с. 38].
Інший мислитель, Феофан Прокопович зазначав, що
характер діяльності людини пов’язаний зі свободою, яка є
пануванням над собою, її здатністю керувати своїми діями,
пристрастями й емоціями. Завдяки розуму людина здатна
усвідомлювати свою свободу. Завдяки ж волі й розуму
людина здатна обирати між добром і злом [255, с. 241,
18–46].
Видатний філософ Григорій Сковорода також відводить важливе місце поняттю «воля» у своїх наукових дослідженнях. Характерною особливістю розуміння автором
зазначеного явища є його ототожнення зі свободою.
«Вольність» постає незамінною цінністю та основою національного самовизначення [256]. Мислитель утвердив підхід, згідно з яким в українській науковій традиції концепт
«воля» має досить широке змістове наповнення та поліваріантний діапазон конструктивних значень, одним з яких
виступає свобода та здатність до самостійних дій. Загалом
погляди вітчизняних мислителів XVI – XVIII століть на
проблематику, пов’язану з дихотоміями свободи і волі,
свободи і вибору, суттєво відрізнялися релігійно-етичним
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наповненням, що було обумовлено специфічним зв’язком
філософського і теологічного знання в Україні цього
періоду.
Характерною рисою української суспільно-політичної
думки ХІХ століття було дослідження філософського підтексту поняття волі та патріотичні звернення до народу,
щоб спонукати його до активних дій та вираження власної
волі. Зокрема, Тарас Шевченко неодноразово у своїй творчості звертається до концепту волі, визначаючи її як свободу громади та можливість для особистісного самовизначення. У творах українського мислителя відсутня цілісна
політична концепція, проте не можна оминути увагою
ціннісно-духовний потенціал, закладений у змісті його
текстів. Саме волю покладено в основу національної ідеї,
яку підносить Шевченко, розширюючи її до соціального
феномена, що детермінує становлення незалежної нації.
Термін «воля» використовує у своїх наукових дослідженнях Микола Костомаров. У праці «Две русские народности» він звертається до осмислення вольового аспекту у
визначенні суспільної самосвідомості українського і російського народів. Дослідник відзначає, що в характері української нації домінує особиста воля, на відміну від російської, де домінує колективна воля. Соціальна консолідація
та встановлення внутрішніх зв’язків українців відбуваються завдяки взаємній згоді й можуть бути порушені за наявності громадської волі. Російському суспільству на той час
було притаманне злиття волі господаря та підлеглого, що
призвело до підміни індивідуальної волі окремого громадянина нижчих прошарків волею привілейованої соціальної еліти [256]. В рамках зазначеної концепції воля розглядається не тільки як середовище формування власних
інтересів та світогляду, а й як індикатор моделювання
громадського устрою. Вільне вираження власних поглядів
та громадська взаємодія на основі паритетності та взаємного самовираження з пошуком консенсусу означають політичну волю демократичного суспільства. Водночас жорстка централізація осередків генерування політичних іні69
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ціатив, позиціонування волі еліти понад громадські інтереси з наступною підміною суспільної волі бажаннями
управлінських верств детерміновані політичною волею
авторитарної системи.
Особливу увагу осмисленню політичної волі приділяла
Леся Українка. Усвідомлюючи важливу роль провідної
верстви нації у формуванні державної політики, вона
писала, що необхідність становлення національної еліти,
яка, в свою чергу, займатиметься реалізацією громадської
волі, може здійснюватися лише «країною свідомою і готовою прийняти ті завдання, які їй поставить політична
воля» [346, с. 214]. Окрім того, Леся Українка вибудовує
політико-правову концепцію, в якій відводить важливе
місце волі, наділяючи її властивостями втілення громадських прав: «Природне право реалізується через свободу
волі. Воля ж – це право кожної людини робити все, що їй
заманеться, аби тільки не заподіювати шкоди іншим
людям. Свої природні права, серед яких головними є
право на життя і свобода, людина повинна обороняти всякими засобами, і навіть «збройною рукою». Люди, які не
розуміють чужих прав, не вміють поважати чужої волі,
дбають лише про свої права, а чужими нехтують, – злочинці. Проти них, на охорону прав людини, мають стати
закон, право і суд. Політична та економічна воля (свобода)
зв’язані між собою, залежать одна від одної, їх реалізація
залежить від державного ладу, а позаяк у різних країнах
він різний, то люди не скрізь мають однакові права, однакову політичну волю» [346, с. 324].
Звертається до концепту волі і Михайло Драгоманов.
Він розцінює зазначене явище переважно як свободу щодо
прийняття рішень і самостійних вчинків. Мислитель використовує дане поняття для обгрунтування ефективного
соціально-політичного устрою: «... щоб спілки людські,
великі й малі, складались з вільних людей, котрі по волі
посходились для спільної праці й помочі у власні товариства, – це й єсть та ціль, до котрої добиваються люди і
котра зовсім не подібна до теперішніх держав, своїх, чи
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чужих, виборчих чи не виборчих. Ціль та зветься безначальство: своя воля кожному й вільне громадянство й товариство людей і товариств» [67, с. 296]. Таким чином, воля
може бути інтерпретована як здатність до участі у політичному житті громади та право на індивідуальне самовизначення й ініціювання громадських змін. Водночас
Драгоманов ставиться обережно до необмеженої народної
волі, що може виникнути у зазначеному контексті. На його
думку, «народна воля» – майже протилежне «політичній
свободі» поняття та на практиці є не чим іншим, як домінуванням волі більшості. При цьому абсолютизація політичної волі та цілковите домінування частини громадських інтенцій може призвести до формування диктаторських режимів у межах окремої політичної системи [12,
c.157–160].
На основі вчення М. Драгоманова в українській політичній думці політична воля сприймається не тільки у
позитивному контексті реалізації суспільних ініціатив, а й
у небезпечному вимірі тотального домінування інтересів
більшості над інтересами меншості в рамках демократичної моделі суспільного устрою. Йдеться про те, що в разі,
коли не функціонуватимуть механізми регламентації суспільної взаємодії у форматі більшість –меншість, політична воля може перетворитися з інструмента ініціювання
громадського самовизначення на інститут нав`язування
суб`єктивних інтересів. Саме тому політична воля може
продукувати й негативне значення.
Теоретичним обґрунтуванням практичних прагнень
української спільноти є праця В’ячеслава Липинського
«Листи до братів-хліборобів». У ній обгрунтовується
залежність у розбудові української державності від ініціативи громадянського суспільства: «Ніхто нам не збудує
держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не
зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути»
[180]. Зазначене твердження чітко апелює до активності
громади як основи ефективного суспільно-політичного
устрою. Виключно ініціативність громади спроможна
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забезпечити досягнення належного результату від модернізації, що теоретично знаходиться в системі координат
суспільної свідомості, в умовній схемі намір – воля – дія –
результат. Отже, політична воля, на думку Липинського,
виступає важливою детермінантою якісних політичних
зрушень.
Одна з найбільш розроблених концепцій політичної
волі у вітчизняній політичній науці належить ідеологу
українського націоналізму Дмитру Донцову. Він вважав,
що в сучасному суспільстві ключовим рушієм є воля.
Відтак реальною владою володіють не більшість населення (він був противником демократії) і не ті, хто займають
провідні економічні позиції, а активна, вольова меншість.
Вона веде націю, яку тодішні націоналісти вважали етнічною, а не політичною спільнотою, на завоювання життєвого простору. Інструментом завоювання є централізована
партія, а очолювати її та державу має диктатор.
У праці «Націоналізм» він виклав власну інтерпретацію
національного волюнтаризму. На думку багатьох дослідників, головною хибою ідей Донцова була відсутність різниці між свідомими і неусвідомленими виявами психічної
енергії [13, с. 58]. В основі його погляду на «вольовитість»
лежить поняття «непогамованої емоційності», за якою
криється «…воля до життя без санкцій оправдання, без
умотивування» [94, с. 223]. Відтак в уявленні мислителя
політична воля є ірраціональною чи навіть аморальною, а
особистість у процесі волевиявлення не має керуватися
етичними принципами і нормами. Власне, такі контраверсійні погляди Донцова не сприймалися і не сприймаються
більшістю представників ліберально-демократичного
напряму, що певним чином обумовило неврахування ідей
дослідника при висвітленні проблематики реалізації політичної волі в подальших наукових розвідках вітчизняних
науковців.
Д. Донцов визначає волю як головну чесноту людини,
що має перевагу над інтелектом. Хоча він сприймає волю
крізь психологічно-емоційну призму, розцінюючи її прак72
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тичні прояви у вигляді самолюбства, прагнення, бажання,
ненависті чи любові, проте воля в його націоналістичній
теорії виступає ключовим креативним індикатором людської поведінки, який зумовлює формування громадського політичного світогляду [94]. Націоналізм Донцова
можна сприймати крізь призму боротьби суперечностей,
де воля до життя і влади протиставляється інтелектуальному прагматизму, романтичний ірраціоналізм – раціональному знанню, а фанатична віра у власні переконання –
консервативним засадам суспільного сприйняття. Воля
акселерує процес формування громадської політичної
свідомості та спонукає людину до ідеологічно детермінованих політичних вчинків, неоднозначність яких виправдовується ідеалістичним спрямуванням та національними
інтересами. Основою концепції інтегрального націоналізму Д. Донцова виступає вольовий принцип, який виражається у фанатичному прагненні до боротьби. Саме тому
українському націоналізму притаманна дещо романтична, до певної міри ірраціональна інтерпретація політичної
волі як емоційного поштовху людини до креативних дій та
сміливих вчинків.
Саме слово «воля» в українській ментальній історії було
синонімом свободи. В українській публіцистиці початку
ХХ століття переважно розвивається аспект «свободи від
чого», що диктується політичною ситуацією – прагненням
до національної незалежності. Саме ця ідея – визволення
від чуземного гніту – визначила духовну домінанту преси
порубіжжя, де слова «свобода» і «воля» сприймаються
синонімічно. Україна прагне скинути старі пута, для неї
важлива воля від гноблення. Проте свобода для нації починається також зі свободи особистості, бо саме на ґрунті
загальнолюдської свободи формуються право вільного й
широкого розвою, самобутній національний поступ.
Українці впродовж багатьох років неволі виробили у своєму характері негативне ставлення до влади, оскільки вона
завжди була інодержавною, чужомовною, інонаціональною, навіть чужорелігійною.
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У новітню публіцистику концепт політичної свободи
приходить у зв’язку з ідеєю самовизначення. Преса засуджує звичку до тривалої залежності від чужоземних заступників, наслідком чого стали почуття власної неповноцінності, брак єдності, волі, особливо в часи відстоювання
національної гідності. Окрім того, публіцистичний дискурс актуалізує зазначений концепт у плані свободи
соціальної, духовної, творчої. Він має свої іманентні параметри, такі, як свобода духу, совісті, думки, слова. Смислове
наповнення поняття деталізується різноплановими контекстуальними біномами: воля – терор, вибір – примус,
право – безправ’я, тісна стріха – широкі лани, світло – темрява, скута крига – велика ріка народного життя тощо, у
тому числі образно-символічними: «воля блискавкою промайнула» – «темний морок вкрив усе». Інтерпретуються
такі важливі фундаментальні поняття, як «полон», «насильство», «неволя», «гніт», «рабство», «камінь», «тягар» тощо.
Концепт широко корелює як з негативними конотаціями
(непогамовний абсолютизм, кайдани, гніт, утиски, вікова
неправда, нове безправ’я, тюремна неволя, поліційно-самовладні глухі мури, заслання, в’язниці, тюремні університети, холодні та темні заґратовані мури), так і з позитивними (вільний голос з-за кордону, вільний лад, вільні
народи Європи, демократизм, гідність, рівність, децентралізація, національна воля, політична воля, Західна
Україна – найвільніший закуток нашої землі).
Концепт волі в неволі, притаманний публіцистиці цього
періоду, – загальнолюдський і близький до екзистенційної
філософії, за яким людина протиставляється масі, змертвілому світу. Це воля в обмежених імперських рамках, звуження внутрішньої свободи, протиставлення тюремного і
так званого вільного світу. Через усі ці аспекти розкривається широке концептуальне поле свободи як духовної
категорії українського буття початку ХХ ст.
У сучасній українській політичній думці концепт «політична воля», разом з деталізацією теоретичного вивчення
практичного виміру політичного процесу, набуває більш
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акцентованого значення. Позбавляючись власного духовно-філософського підтексту, що об`єднував волю із свободаою та незалежністью, він повністю переносить її у
площину політичного моделювання та державного будівництва.
Політична воля починає вивчатися не тільки на рівні
ідеалістичного виміру громадської самосвідомості, а й при
розгляді матеріальних процесів формування політичної
системи. Зокрема, сучасний український дослідник
О. Кучабський розглядає роль політичної волі як соціального механізму вдосконалення адміністративнотериторіального устрою України: «Соціальний чинник
відіграє головну роль у перебігу трансформаційних процесів кожного суспільства. Отже, правомірно стверджувати, що становлення адміністративно-територіальної організації в Україні визначається, насамперед, соціальними
механізмами. В умовах трансформації адміністративно-територіальних структур важливо враховувати цілу низку
чинників соціального спрямування, серед яких чільне
місце належить політичній волі до здійснення реформ»
[173]. Звідси політична воля виступає основним елементом
ініціювання політичного реформування та рушійною
силою на шляху політичних зрушень. Водночас автор відзначає важливість інших факторів, які посилюють значення політичної волі: «Політична воля є необхідним чинником успішної реалізації адміністративно-територіальної
реформи. На нашу думку, серед чинників соціального
спрямування, крім політичної волі, доцільно ґрунтовно
проаналізувати такі, як суспільна підтримка, обізнаність
експертів та наявність провайдера реформ. Це дасть змогу
комплексно дослідити весь соціальний механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України
та виявити реальний рівень готовності вітчизняного
суспільства до кардинальних змін у цій сфері» [173].
У своєму дослідженні О. Кучабський звертається до аналогічних теоретичних напрацювань інших українських
науковців - М. Лесечка та А. Чемериса, які закріпили за
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політичною волею пріоритетну роль при практичному
втіленні адміністративно-територіальної реформи, що
відповідає за динаміку ефективного впровадження необхідних конструктивних управлінських зрушень [179,
с. 103–104].
Досліджуючи значний науковий доробок сучасних
представників української філософської і політичної
думки, можна дійти висновку про багатовимірність поняття «політична воля» в теоретичних рамках осмислення
соціально-політичного буття. Тривалий період формування української політичної свідомості та різноманітні об’єктивні й суб’єктивні чинники, які перманентно здійснювали свій вплив на зазначений процес, зумовили становлення різних інтерпретацій представленого терміна. Якщо на
початкових етапах розвитку української наукової думки
для більшості підходів був притаманний яскраво виражений філософсько-ціннісний підхід, що полягає у змістовому співставленні волі зі свободою й незалежністю у прийнятті рішень, то з більшою інтеграцією політики у громадське життя концепт «воля» еволюціонував у політичну
площину, набувши відповідних значень. Політична воля
починає розглядатися як детермінанта генерування політичних змін та основа для ініціювання якісних політичних
зрушень у державотворчих процесах.
Важливе місце в реалізації політичної волі в українській
науковій традиції відведене народу. У низці концепцій
волелюбність громади та практичні аспекти її прояву
виступають індикатором консолідації демократичного
політичного режиму й визначення рівня залучення
суспільства до прийняття політичних рішень. При цьому
політична воля народу повинна співпадати з готовністю
до здійснення відповідних кроків з метою модернізації
політичного виміру суспільного буття. Таким чином, політична воля має функціонувати на рівні не тільки громадських ініціатив, а й її пректичного впровадження управлінськими елітами країни. Послідовне застосування політичної волі неодмінно зумовить появу якісних зрушень і
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трансформацію конструктивних ідей у реальні дії.
Належний перехід політичної волі з виміру загальних
декларацій в систему зваженого моделювання політичного курсу може забезпечити ефективну модернізацію, а
свобода громадянського суспільства самостійно виражати
власні політичні інтереси стане основою формування
демократичного політичного режиму. Зазначене твердження об’єднує різноманітні підходи представників української політичної думки.
Політична воля є незамінною чеснотою народу та ключовим елементом, який відрізняє демократичне громадянське суспільство з чітко побудованою структурою міжособистісної кореляції від соціуму з низькими показниками
громадської участі у політичному житті та мінімальним
залученням до прийняття політичних рішень і вироблення політичного курсу країни. Часте застосування терміна
«свобода» в політичній думці відображає демократичну
природу українського народу та акцентує увагу на важливості формування громадянського політичного світогляду
як основи державного процвітання.
Політична воля – незамінний компонент суспільних
модернізацій, який не тільки виступає провідним індикатором якісних змін у соціально-політичному вимірі державного функціонування, а й відповідає за динаміку розгортання політичного процесу. Саме тому концепт політичної волі постійно перебуває у центрі наукових досліджень як одне з найбільш багатогранних понять політологічного тезаурусу.
Досліджуючи основні етапи еволюції осмислення
поняття «воля» в українській науковій традиції, варто
відзначити, що з часом ця категорія набула більш самостійного значення та наукової ваги. До того ж конкретизація механізмів перебігу політичних явищ та їх ключових детермінант зумовила виокремлення політичної волі
у самостійний науковий концепт, який вивчається не
тільки у взаємозв’язку з іншими політичними явищами, а
й як самостійний соціальний феномен, що позиціонує на
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одному рівні з іншими важливими політологічними категоріями.
Одним із ключових структурних елементів, властивих
сучасним українським науковим підходам, які стосуються
визначення змістового наповнення поняття «політична
воля», можна вважати здатність інтенсифікувати якісні
політичні перетворення. Створення чіткої політичної
структури, навіть на рівні органів місцевого самоврядування, неможливе за відсутності реального суспільного
компромісу та належного порозуміння між громадянським суспільством та органами державної влади.
Особливої актуальності питання ефективного співставлення політичної волі із структурно-політичним реформуванням набуває на сучасному етапі становлення української державності. Саме тому в умовах, коли українське
суспільство постало перед нагальною необхідністю ініціювання ефективних перетворень, додаткової ваги набувають теоретичні напрацювання українських дослідників,
які подекуди виправдано звертаються до міжнародного
досвіду.
До прикладу, вивчаючи практичний аспект політичного реформування, В. Юрчишин підкреслює потребу в
адаптації закономірностей застосування політичної волі,
характерної для шведської моделі політичної системи. На
думку політолога, ключовими аспектами високого шведського добробуту є відповідальність, політична воля і професійність уряду, який завдяки відкритості й прозорості
своєї політики користується високою суспільною довірою і
підтримкою [380]. За умови активної участі громадян у
державотворчих процесах політична воля виступає індикатором осмислення громадою важливих політичних категорій та виражає її готовність до ініціювання продуктивних змін.
У сучасній українській політичній думці виокремлюється ще один важливий рівень реалізації політичної
волі, який виражається на рівні прийняття політичних
рішень та формування політичної свідомості еліти. В кон78
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тексті такого підходу політична еліта – це впливове середовище реалізації політичної волі, завдяки якому ідейна ініціативність здатна трансформуватись у конструктивні,
конкретні рішення. Такий підхід до осмислення функціональних можливостей політичної волі, зокрема, притаманний українському науковцю В. Горбатенку. Досліджуючи
закономірності здійснення ефективного реформування в
умовах державного моделювання, він відзначає важливість
ініціювання «реформаторського імпульсу згори», який
можливий «завдяки політичній волі правлячих сил внаслідок усвідомлення ними необхідності кардинальних змін»
[75]. Враховуючи зазначене, політична воля може стати
впливовим критерієм оцінювання успішності здійснення
управлінської функції політичною владою. Системне
застосування продуктивних реформаторських інтенцій
політичної еліти може стати запорукою ефективного державного управління та позиціонувати як невичерпний
модернізаційний ресурс.
Інший важливий чинник втілення політичної волі,
який неодноразово потрапляв до сфери інтересів сучасної
української політичної думки та знаходив своє практичне
відображення в процесі становлення української державності, – це створення передумов для реалізації інтересів
громадянського суспільства. У зазначеному контексті концепт політичної волі сприймається як платформа для
координації управлінських рішень із суспільними ініціативами, що матеріалізується у перманентний владно-громадський діалог. Прихильники такого підходу М. Лесечко
та А. Чемерис ідентифікують політичну волю як «гармонізацію інтересів громадян, політичних сил, інших суб’єктів цього процесу» [179, с.104].
Політична воля покликана бути центром консолідації
громадських очікувань та потреб, які у рівноправному
поєднанні здатні інтенсифікувати ефективну модернізацію політичного сегмента суспільного буття. У гіршому
випадку дисонанс владних рішень із соціальними інтересами спроможний викликати деструктивні соціальні кон79
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флікти та призвести до розриву комунікаційних зв’язків
між політичною елітою і населенням країни. На думку
О. Кучабського, проблема політичної волі у вітчизняному
контексті набуває специфічного змісту – «такого рівня гармонізації інтересів, який би спромігся генерувати реформаторську політичну волю, в Україні досягти ще не вдалося». До того ж «вітчизняний політикум виявися фактично
не готовим до реальних демократичних змін» [173].
Практичний аспект теоретичного осмислення питання
координації політичної волі залишається актуальним в
Україні й дотепер. Наразі виникла проблемна ситуація, за
якої український соціум потребує впровадження кардинальних змін й ініціювання ефективних модернізаційних
рішень. Проте українська еліта не забезпечує повноцінної
матеріалізації у практично-політичному середовищі демократичних імпульсів та реформаторських потреб.
Подекуди політична воля спільноти, спрямована на ініціювання кардинальних прогресивних перетворень, знаходиться не у рівнозначній системі координат з індивідуальними інтересами управлінських кіл Української держави.
Результатом таких умовних суперечностей виступає соціальна нестабільність та відсутність чіткого взаєморозуміння між представниками управлінських структур та громадського сектора, що відзначається у вищезгаданих підходах українських дослідників, пов’язаних із вивченням
концепту політичної волі.
Проблемний аспект кристалізації політичних рішень
впливових акторів політичного процесу знайшов відображення в науковому підході А. Колодій, яка, розглядаючи
різноманітні варіанти поведінки політичної еліти при
отриманні владних повноважень, дійшла висновку, що
така діяльність може мати негативний характер та перерости із політичної волі лідерів громадянського суспільства в
своєрідне свавілля привілейованих верств громади [138,
с. 250–256]. Зазначені обставини сприятливі для формування специфічного класу економічної олігархії, індивідуальні інтереси представників якої домінуватимуть над
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суспільними очікуваннями й потребами громадян.
Централізація політичної влади, що супроводжується
домінуванням інтересів окремих політичних акторів, ставить під сумнів можливість ефективної політичної модернізації, яка є одним з основних пріоритетів практичного
втілення політичної волі. У разі низького рівня управлінської компетенції чи бажання концентрації владного
ресурсу в одних руках політична воля може порушити
баланс соціально-політичного буття та деструктивно
позначитися на механізмах державного функціонування й
розвитку суспільного діалогу.
Провідне місце при дослідженні закономірностей прогресивної реалізації політичної волі в сучасній українській
політичній думці відводиться розвитку громадянського
суспільства як ключового інституту генерування політичного процесу. «….Належний рівень політичної культури
суспільства, що виражається у політичній ідентифікації,
ідеологічному спрямуванні й ціннісних орієнтирах, створює сукупність внутрішніх якостей і стану соціуму як
політичного суб’єкта, що дає змогу послідовної реалізації
поставлених цілей у сфері політичної влади. У свою чергу,
регулятивні інстанції, такі, як нормативно-правова база й
суспільно-політичні інститути, регламентують норми
політичної поведінки і формують канали реалізації політичної волі громади у політичних рішеннях. Даний алгоритм аналізу політичної участі громади відображає принцип реалізації суспільних ініціатив у рамках кореляції
органів державної влади з громадянським суспільством як
окремим елементом політичної системи» [316, с. 20–27].
Таким чином, концепт політичної волі в українській
науковій традиції розглядається як дієвий інструмент
формування політичної свідомості громади, активізації
демократичної форми політичного мислення та забезпечення каналу реалізації суспільних ініціатив. У разі нормативно-правового регулювання механізмів практичного
втілення суспільних інтересів створюється сприятливе
середовище для перманентного розвитку громадянського
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суспільства з високим рівнем політико-правової культури,
здатного брати активну участь у виробленні державної
політики. Створюється конструктивний взаємозв’язок,
коли політична воля фундаменталізує соціум як окремого
впливового політичного актора, а суспільство, в свою
чергу, збалансовує канали реалізації політичної волі, завдяки чому остання не переростає у суб’єктивне політичне
свавілля. Іншими словами, громадянське суспільство може
здійснювати контроль за політичними рішеннями управлінської еліти, не дозволяючи їй вести власну політику
поза межами соціального консенсусу. Оскільки трансформація політичної волі у політичний волюнтаризм привілейованих суспільних прошарків населення підриває не
тільки базові принципи демократичного політичного
режиму, а й критично позначається на функціонуванні
каналів практичного втілення політичної волі громади, то
соціум зобов’язаний ініціювати правовий тиск на органи
державної влади з метою гармонізації платформи владно-суспільної взаємодії.
У цьому контексті сучасна українська наука наділяє
політичну волю властивостями моделювання каналу реалізації суспільних інтересів та забезпечення функціонування механізмів втілення громадського контролю за органами державної влади. При цьому варто відзначити, що
політична воля, виражена у громадській думці, не є хаотичним джерелом суспільної супереречності чи непокори
владі, здатним призвести до безконтрольності народного
самовираження. Свобода суспільних ініціатив – це радше
плюралізм політичної волі соціуму, який знаходиться у
площині конструктивної багатоманітності та колективної
поліваріантності. З цього приводу О. Бабкіна відзначає:
«Демократична воля до влади – це не агресивність, не
прагнення до панування, не простір для стихії й ірраціоналізму, а перевага раціональної першооснови в політиці,
завдяки якій можна приборкати соціальну стихію» [23].
Право громади на політичну самоідентифікацію та відстоювання власних інтересів – основний принцип реаліза82
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ції політичної волі при демократичних конфігураціях
державного управління. У цьому контексті О. Бабкіна
слушно вважає: «Перехід до демократії – не самоціль, а
шлях створення цивілізованої сучасної системи, стабільної, здатної до саморозвитку і утворюючої усі необхідні
умови для нормального життя людини. Проблема демократії для нашої країни – це проблема формування такої
соціальної і політичної системи, яка б забезпечила керованість суспільством при участі народу, припускала б можливість заміни влади без насильства, гарантувала б дотримання і захист прав і свобод людини» [23].
Саме тому в українській науковій думці політична воля
розцінюється як ключ до становлення демократичної соціально-політичної системи, у якій вона стає основою для
конструктивного владно-громадського діалогу та політичного консенсусу між соціумом та політичною елітою.
Натомість український юрист О. Костенко зазначає:
«Питання про те, чому народ ніяк не діждеться цієї омріяної благодаті – доброї «політичної волі» від можновладців,
чомусь політологами-мрійниками не ставиться і не вирішується. А робити це треба, щоб не лише констатувати
політичну патологію, і зокрема патологізацію «політичної
волі» в Україні, а й усувати зазначену хворобу» [160].
Систематизуючи підходи до розуміння концепту політичної волі та середовища його застосування, притаманні
представникам сучасної української політичної думки,
можна дійти висновку, що зазначений суспільний феномен є незамінним компонентом ефективної політичної
системи. Розвиток реального порозуміння між громадянським суспільством та представниками органів державної
влади («політична воля суспільного компромісу») свідчить
про наявність конструктивних, реформаторських тенденцій у політичній свідомості окремого суспільства, здатних
призвести до прийняття чітких, прогресивних політичних
рішень. Характерною особливістю української політичної
думки є перманентний заклик до громадської консолідації
навколо конструктивних ідей державного будівництва та
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спонукання української громади до активної діяльності.
Квінтесенцією таких звернень до суспільно-політичної свідомості громади через наукову площину є виокремлення
активної громадської позиції як основи державного моделювання та формування єдиної нації, спроможної відповідати численним викликам сучасності. Таким чином, політична воля стає основою для порозуміння громадянського
суспільства з представниками органів державної влади, що
матеріалізується у створенні функціональної політичної
системи з високим рівнем громадської участі та наявністю
інструментів впливу народу на центри прийняття політичних рішень.
Варто відзначити значний доробок українських науковців, які не тільки визначили сутність політичної волі крізь
призму філософсько-психологічного забарвлення, а й
виокремили його в самостійну політологічну категорію.
Більше того, політична воля стала дійовим інструментом
пояснення змістовного наповнення інших політичних
процесів, у тому числі державного моделювання та соціально-політичного реформування. Воля перестала бути
виключно індикатором громадської свободи до здійснення самостійних дій та вчинків, вона втілила нові структурні елементи, серед яких формування демократичної політичної свідомості громади, активізація залучення спільноти до прийняття політичних рішень, розвиток креативного плюралізму суспільних ініціатив та модернізація політичного виміру суспільного буття шляхом диверсифікації
громадських інтенцій. Водночас слід зазначити, що попри
наділення політичної волі важливими функціональними
механізмами при конструюванні соціально-політичного
середовища дане явище має значний дослідницький
потенціал у сфері практичного застосування. Адже залишається відкритим питання діапазону впливу політичної
волі на закономірності перебігу політичного процесу, що
відкриває нові рамки вивчення зазначеного концепту.
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1.4. Методологічні аспекти
теоретичного осмислення
і практичного втілення політичної волі
Словосполучення «політична воля» є часто вживаним у
публічній політичній сфері, журналістиці й публіцистиці – переважно у контексті обговорення поведінки суб’єктів владних відносин та суспільства. Поняття «політична
воля» є похідним від більш широкого і багатозначного
поняття «воля», яким оперують намперед у філософських
і психологічних дискурсах. Концептуальне наповнення
цих двох понять базується на етимології та семантиці
слова «воля». В українській мові воно є багатозначним (як
не має свого однозначного еквівалента і в деяких інших,
зокрема у романо-германських, мовах). Переклад цього
поняття на іноземні мови є здебільшого контекстуальним,
а отже, в українській (та інших слов’янських мовах) воно
має власне унікальне смислове наповнення, що відбивається на специфіці вживання і ментальному ставленні до
явищ, які воно позначає.
В українській мові слово «воля» разом із похідними від
нього словами вживається принаймні у трьох значеннях.
По-перше, «воля» є синонімом слова «свобода». У цьому
сенсі похідними словами-поняттями є такі: «вольності»,
«неволя», «звільняти», «визволяти». В англійській мові є
два слова на позначення волі-свободи: «freedom» та «liberty»
(ці поняття, у свою чергу, в широкому сенсі синонімічні,
проте мають власні нюанси розрізнення, які не відображені в українській лексиці). По-друге, «воля» є більш сильним відповідником слів «бажання», «рішення», «наказ».
Похідними поняттями від даного смислового нюансу є
такі: «воліти», «сваволя», «волевиявлення». В цьому контексті також вживаються вирази: «воля народу», «божа
воля» і т.ін. Англомовними відповідниками в даному
випадку є слова «volition», «wish». По-третє, «воля» вживається у значенні психологічної якості, яка включає показ85
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ники витривалості, рішучості, цілеспрямованості носія
волі. Звідси такі поняття, як «сила волі», «безвольність»,
«слабовілля». Найбільш адекватним англомовним відповідником даного значення є слово «will».
Усі три значення не є строго синонімічними, однак
вони мають спільний семантико-аксіологічний фундамент в архетипах та ментальності носіїв мови, який проявляється, зокрема, в специфічній політичній свідомості,
культурі та поведінці. Інтегрованість понять «свобода»,
«бажання» та «психологічна стійкість» в одному понятті
«воля», його пов’язаність з поняттями «володіти» та «влада»
демонструє примат позитивної свободи, влади, не обмеженої приписами харизматичного типу лідерства. Унаочнити
ці конотації можна формулою: «вільні ті, хто може повелівати, оскільки мають велику силу волі». Відповідна ментальна конструкція прочитується в семантиці поняття.
Поява такого семантичного коду, на нашу думку, пов’язана не лише з домінуванням патріархальної політичної
культури в часи, коли формувалася мова, а й з етнокультурною специфікою носіїв деяких слов’янських мов, на
противагу, наприклад, носіям романо-германських мов.
Категорія «політична воля» вживається переважно у
значенні спроможності, бажання і розуміння того, що і як
треба робити повноважним суб’єктам у політичній сфері.
Наприклад, існує таке визначення: «політична воля – це
здатність до вибору мети діяльності і внутрішніх зусиль,
необхідних для її здійснення» [336, с. 66]. Відповідно ми
маємо справу з третім зазначеним нами випадком вживання поняття «воля» – тобто якістю, властивістю, умовою. В
цьому ж руслі політичну волю трактує і марксистська теоретична парадигма: «Політична воля являє собою суб’єктивно-об’єктивну форму організації суспільного буття, що
забезпечує соціальну інтеграцію суспільства у боротьбі за
виживання» [54].
У політичному лексиконі поняття «воля» вживається
також у якості імперативного рішення, наказу. Наприклад,
В. Соловйов визначає політичну волю як «духовно-прак86
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тичний акт, спрямований на встановлення панування,
впливу певної політичної групи або лідера, що спирається
на систему нормативно-ціннісних спрямувань та рішень,
які ініціюють та спрямовують політичні дії референтних
їм груп (підлеглих або тих, хто ідентифікує себе із суб’єктом волі) та підтримуються соціальними інститутами, які
володіють можливостями мотивації, контролю та соціальних санкцій» [328, с. 146–148]. Сучасна політична традиція
(декларування відданості принципам свободи і демократії) роль виразників волі визнає за колективними суб’єктами – владою в цілому або народом, чи якоюсь із його
частин. Вважається, що конкретні репрезентанти влади
діють у межах закріплених функцій та повноважень,
виконуючи колективну волю, а не намагаючись реалізувати за рахунок посади волю власну. В протилежному
випадку поведінку представників влади визначають як
сваволю або волюнтаризм. Натомість у розумінні політичної свободи поняття «воля» наразі вживається не так
широко, тим більше в академічному та експертному
середовищі політологів.
Російська дослідниця О. Крижановська запропонувала
розрізняти три основні парадигми, в рамках яких
здійснюється розробка проблеми волі: інтелектуалізм,
волюнтаризм та емотивізм [166]. Традиція інтелектуалізму
розглядає волю як діяльнісну складову розуму, інтелект у
дії. Бенедикт Спіноза – один із представників даного
напряму – стверджував, що «воля і розум є тотожними
поняттями»; воля є самостійною причинною сутністю
людської психіки і поведінки [381, с. 136]. Парадигма
волюнтаризму розглядає волю як формотворчу складову
індивідуальної та соціальної психіки і поведінки. У центрі
даного дискурсу – воля до влади, як один із визначальних
чинників соціальних трансформацій та практичного
волюнтаризму в ХХ столітті. Воля як активна основа протиставляється розуму – рефлексивному за своєю сутністю.
Наприклад, Ф. Суарес провів таке розмежування між інтелектом та волею: інтелект передбачає необхідність в об’єк87
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ті, а воля, у свою чергу, наділяє об’єкт необхідністю, яка
йому не притаманна [166]. Мотиваційна парадигма змістила акценти – замість дослідження волі як самостійного
предмета вона розглядає її в структурі діяльності. Як зазначають представники цього підходу Д. Міллер, Ю. Галантер,
К. Прибрам, у наші дні категорія волі зникла із психологічних теорій, об’єднавшись із ширшою теорією – мотивації. Дослідження політичного волевиявлення як структурованого процесу дає підстави виділити, за О. Крижановською, шість його основних стадій: 1) технологія створення нових політичних цінностей; 2) розробка політичних цілей та стратегій; 3) консолідація єдиного суб’єкта
політичної волі; 4) пошук референтного об’єкта політичної волі; 5) легітимізація його суб’єкта; 6) реабілітація
вольових витрат [165, с. 25].
Аналіз порушень у процесі виявлення політичної волі
дає можливість вивести поняття аномалій, таких, як політичний утопізм, політична акрасія, політичний популізм,
політичний конформізм, політичний екстерналізм, політичний волюнтаризм, політичний деструктивізм. До
основних теоретичних та практично-політичних проблем,
пов’язаних із феноменом політичної волі, належить визначення її ролі (конструктивної та деструктивної) у політичному житті, причин її сплеску та пригнічення. Звідси
варто розглянути позитивні аспекти впливу політичної
волі на політичний процес, а також такі її негативні аспекти, як макіавеллізм, фанатизм, волюнтаризм, акрасія
(безвольність).
Узагальнено політична воля розглядається як «важливий і необхідний компонент діяльності суб’єкта політики,
мотиваційно зумовлений головною метою, стратегією і
тактикою її здійснення; вибір шляхів розв’язання тих чи
інших суспільних суперечностей, засіб ідейно-ціннісного
самовизначення, свідчення про рівень певної політичної
культури» [251, с. 91]. Отже, політична воля є проявом свідомості, який акумулює в собі знання, досвід і бажання
досягати поставлених цілей.
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Вона наділена здатністю до політичного резонансу,
можливостями досягнення організованого алгоритму
політичної діяльності, забезпечення її життєздатності.
Політична воля є компонентом суспільної свідомості й
визначається поєднанням буття даного суб’єкта і його свідомості, а також якістю його ідеології як системи теоретичного відображення його інтересів. Йдеться про те, що для
реалістичного вирішення проблеми одного лише розуму
(інформаційної обізнаності) мало. Необхідна інша особистісна характеристика свідомості – сила волі.
Вольові якості вкрай необхідні для морального вибору і
прийняття рішення в тих випадках, коли треба діяти завзято й холоднокровно, проявляючи «тонкі» інтелектуальні
здібності особистості, всупереч вторгненню в процес вибору сильних емоційних чинників. Воля припускає здатність
регулювати свою поведінку на підставі розумно обґрунтованих загальних принципів, переконань, ідей. Сила волі
проявляється в умінні не тільки підтримувати здійснення
своїх бажань, а й самому свідомо придушувати деякі з них,
або підпорядковувати одні з них іншим, і будь-яку з них –
завданням і цілям, що стоять перед суб’єктом.
Вольовий фактор у політиці традиційно замкнений на
політичному лідері та політичній еліті, зокрема на їх ініціативності, суспільній авторитетності та впливовості,
оскільки політична воля насамперед характеризується рівнем культури, особистісними і психологічними якостями
суб’єкта. Останнє «вимагає від політичних лідерів далекоглядності й витримки, вимогливості до себе й відповідальності, такту й дипломатичності, здатності справлятися із
різними ситуаціями, долати труднощі та робити з них
правильні висновки, зважувати на різні точки зору, вступати у діалог, йти на ризик, демонструючи неодмінно
оптимізм, вірність своїм політичним пріоритетам» [251,
с. 91].
Політична воля передбачає готовність брати на себе
відповідальність за політичні рішення. Ця важлива риса
притаманна сміливим, рішучим політикам, які швидко
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знаходять вихід із критичної ситуації і беруть на себе відповідальність за свої дії, підлеглих, народ. Вироблені особистістю моральні цінності виступають в якості критеріїв
при порівнянні мотивів, якими особистість керується не
тільки в конкретному випадку, а й постійно у своїх рішеннях і діях. Особливо напружену боротьбу викликають
порівняння особистісно та соціально значущих мотивів,
доводів почуттів і розуму. Якщо ця боротьба не призводить до зламу моральних критеріїв, то в процесі прийняття рішення альтернативи підводяться під одну домінуючу
ціннісно підставу, відбувається вибір, обирається той
мотив, який отримав найвищу оцінку.
Вольовим якостям властива саморегуляція, що виявляється в конкретних специфічних політичних умовах, обумовлених характером подоланих труднощів. Л. Гозман та
Є. Шестопал підкреслюють, що політичну волю визначає
здатність долати дрібні особисті та групові інтереси в ім’я
національних: «Без політичної волі не можна вийти за
межі політичних стереотипів та подолати інерцію мислення» [69, с. 190].
Свідомі, розумні дії і вчинки людей з необхідністю
пов’язані з цілепокладанням, тобто із заздалегідь передбачуваним
результатом
здійснюваної
діяльності.
Загальновідоме положення К. Маркса, яке він висловив ще
в ранніх творах, про те, що в суспільстві «ніщо не робиться
без свідомого наміру, без бажаної мети», що «діяння без
мети є безцільним, безглуздим діянням» [194, с. 258].
Цілепокладання завжди пов’язане з передбаченням, моделюванням результату як наслідку випереджаючого відображення свідомості. «Через цілепокладання сучасне як
момент діяльності й пов’язується з майбутнім. Саме тому
вибір цілей і засобів їх досягнення виконує регулятивну
функцію в поведінці людини. Цей вибір неможливий без
урахування реальних умов життя і діяльності людини»
[260, с. 20].
Отже, політична воля, з одного боку, пов’язана із свідомою цілеспрямованістю політичного лідера, з умисністю
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його вчинків і дій, тобто з мотивацією, із самоініціацією
політичних дій і самоврядуванням при їх здійсненні.
З іншого боку, найбільш яскравий прояв політичної волі
можна спостерігати при подоланні труднощів, при реалізації плану з досягнення поставлених політичних цілей.
Хоча, на нашу думку, зазначене потребує додаткового
методологічного пояснення. Сучасна інтерпретація категорії мети ґрунтується на розумінні її як суб’єктивної
характеристики діяльності окремого індивіда і груп людей.
Мета є бажаним станом у майбутньому, репродукцією,
ідеальним образом очікуваного результату. Мета діяльності відображає її передбачувані результати і є сконструйованою в свідомості інформаційною моделлю майбутньої поведінки. Мета, з цієї точки зору, є передбачуваним
і бажаним результатом реалізації суб’єктом обраних ним
можливостей, які підлягають практичному здійсненню.
Вона виступає відображенням, уявленням можливої дійсності, але при цьому формується на основі реальних життєвих ситуацій, в яких перебуває і діє соціальний суб’єкт.
Будь-яка діяльність починається з усвідомлення об’єктивної мети [241, с. 80].
Німецький вчений Рудольф фон Ієрінг вважав, що «світовим двигуном є не причина, а мета... З мети може виходити закон причинного зв’язку, але не навпаки». Під людським життям Ієринг розумів не що інше, як «сукупність
людських цілей», певним чином структурованих і супідрядних. При цьому він виходив з того, що цілі людського
існування розпадаються на дві великі групи: цілі індивіда
і цілі суспільства [109, с. 46].
Вольовий акт закорінений у структурі особистості, має
характер духовного явища і виражає повинність. Таким
чином, виявляється зв’язок вольового компонента з етичним, ціннісним. Етичній оцінці у вольовій політичній
поведінці підлягає її мотив, а зовсім не прояв вольового
зусилля. Слід відзначити, що емоції і політична воля є
неодмінними компонентами управління і регуляції політичним лідером своєї поведінки, спілкування з політични91
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ми опонентами, колегами і прихильниками, а також політичної діяльності. Прийнято вважати, що мотив – це усвідомлене спонукання до певної дії. З цієї точки зору, він
являє собою ідеальне явище, суб’єктивне за формою і
об’єктивне за змістом. Мотивом є усвідомлене і оцінене
спонукання, прийняте особою в якості ідеальної підстави і
виправдання своєї поведінки [18, с. 27].
Водночас Л. Петражицький вважав основним у мотиві
не раціональний, а саме емоційний аспект. У його розумінні «істинними мотивами, двигунами нашої поведінки є
емоції» [239, с. 37]. Такий підхід має чимало прихильників
серед правознавців. Так, у кримінально-правовій літературі зазначається, що «мотив – це емоційний стан особи, що
виражається в прояві волі, пов’язаної з розумінням необхідності даної поведінки і бажанням його здійснення»
[358, с. 44]. При цьому емоції і політична воля можуть проявляти себе як антагоністи, зокрема, коли політична воля
пригнічує сплеск емоцій (іноді стає очевидним, що сильна
емоція подавляє політичну волю).
Разом із конструктивними проявами волі в політиці можливі також негативні, пов’язані з надмірною роллю політичної волі, або з її браком чи відсутністю. Ставка на домінування політичної волі загрожує вольовим підкоренням
усього політичного процесу кінцевій меті (не рахуючись із
втратами), що виражається у таких явищах, як макіавеллізм
та фанатизм. Надмірне покладання на власну політичну
волю може також призвести до волюнтаризму – ігнорування експертного знання, а часом і заперечення аргументів
здорового глузду та віри у власну непогрішимість і талант
самостійно розв’язувати найскладніші проблеми.
Ідейну течією, що схвалює формулу «мета виправдовує
засоби» прийнято називати макіавеллізмом. Цей термін
походить від прізвища вже згадуваного нами Н. Макіавеллі,
який начебто обґрунтував другорядність моралі у державній політиці, хоча насправді узагальнив реальний досвід
необтяженої етичними приписами політичної боротьби і
закликав використовувати його у патріотичних цілях.
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Світогляд, названий пізніше макіавеллізмом, заснований на переконанні, що для здійснення політичної програми лідеру необхідно зберігати сильні владні позиції,
задля утримання і зміцнення яких не варто відмовлятися
від нестандартних, часом аморальних та незаконних, засобів. Так само для реалізації визначеної політичної мети
потрібна сильна воля, здатна вгамувати сентименти та
гуманні почуття, що стоять на заваді успіху. Відтак сама
мораль трансформується і починає ігнорувати все, що
потенційно відштовхує чи гальмує наближення визначеного імперативного блага.
Однак, як свідчить досвід, використання аморальних
засобів у процесі політичної діяльності для досягнення
політичних цілей у кінцевому підсумку призводить до
спотворення мети і спустошеності, безперспективності
самої діяльності. Історія практичного втілення засад макіавеллізму лідерами авторитарних і тоталітарних режимів
продемонструвала неможливість перемоги ідеалів, які втілюються в життя екстремальними засобами з численними
людськими жертвами та колективними психологічними
травмами.
На відміну від макіавеллізму фанатизм передбачає таку
міру відданості поставленій політичній меті, що задля її
досягнення існує готовність пожертвувати не лише моральними нормами, а й усім, включно з власним добробутом,
здоров’ям і навіть життям. Здатність до самопожертви є
одним із найвищих проявів волі, однак вона не гарантує
успіху. Фанатики схильні неадекватно оцінювати власні
можливості, втрачати відчуття цінності навколишнього
простору, а в результаті часто отримують «піррові перемоги», збитки від яких перевершують отримані здобутки.
Іншим прикладом небезпечної абсолютизації політичної волі є волюнтаризм, на який ми вже звернули увагу при
аналізі розвитку світової суспільно-політичної думки.
Короткий енциклопедичний словник «Філософія політики» дає таке визначення цього явища: «волюнтаризм у
політиці – позиція суб’єкта політики, згідно з якою голов93
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ним фактором досягнення поставленої мети є воля, особисті прагнення та політичні наміри» [352, с. 125–126].
У довіднику з політології зазначено, що для волюнтаризму характерний спонтанний політичний процес, переривчастий, ірраціональний, де основна увага акцентується
не на програмах, а на прямих діях, часто безцільному політичному тиску, довільних рішеннях. Об’єктивні закономірності при цьому ігноруються. «Найчастіше волюнтаризм у політиці має своїм наслідком авторитаризм або
тоталітаризм, надреволюційність або анархізм.
Основою стає сваволя: правителя над представницькими установами і навіть державною машиною (бонапартизм), групи – над соціумом (диктатура пролетаріату,
партії, олігархії), маси – над законом. Терміном «волюнтаризм» (поряд із суб’єктивізмом) позначають помилки політичної діяльності». Водночас, у дусі парадигми інтелектуалізму, зазначається, що проблема волюнтаризму в політиці – це дилема розум – пристрасті, а не мислення –воля, і
це часто дія ірраціональних сил, що деформують політичні структури [222, с. 103].
На відміну від інших негативних проявів волюнтаризм
не відзначається цілеспрямованістю, він є реактивним і
непослідовним, імпульсивним і безвідповідальним. Тим не
менше, не існує принципових перешкод для одночасного
поєднання макіавеллізму, фанатизму і волюнтаризму; такі
приклади траплялися в політичній історії, наприклад, усі
ці якості демонстрував Адольф Гітлер.
Зазначені негативні прояви політичної волі справили
сильне враження на мислителів та політиків періоду після
1945 року, що спричинило активний пошук і розробку
альтернативних засад організації суспільства – від ліберальної демократії до наукоємної технократії. Ханна
Арендт у своїй праці «Між минулим та майбутнім» підсумувала цю тенденцію таким чином: «Культивування соціально-вольових проявів спричинило серію політичних
наслідків, які змінили суспільну думку від великих очікувань та надій на роль вольової сфери у перебудові сус94

1.4. Методологічні аспекти теоретичного осмислення і практичного…

пільства до її повного неприйняття після тоталітарного
соціального експерименту» [14, с. 95].
Поряд із проблемою надлишку вольових проявів існує
поняття політичної акрасії (відсутності політичної волі),
яке означає неготовність політиків брати на себе відповідальність за реалізацію політичного курсу. Мотивом утриматися від прийняття очікуваних політичних рішень є
побоювання супутніх труднощів: необхідності робити
складний вибір; знаходити шляхи вирішення старих і
нових проблем; втримати підтримку виборців, оточення
та керівництва під час реалізації непопулярних заходів
та інші.
Окрім бездіяльності, наслідком браку чи втрати політичної волі можуть бути самоусунення від керівництва
політичними процесами у критичний для цього час, або
свідоме згортання попередніх досягнутих успіхів. Для
виправдання такої поведінки знаходять аргументи ризикованості, недоцільності, несвоєчасності, нереальності
визначених завдань. Наслідком політичного безволля є
потрапляння політичних лідерів під маніпулятивний
вплив різноманітних дорадників або груп тиску, втрата
політичної харизми і зрештою влади [68, с. 87].
Політична воля не є статичною данністю, притаманною
політикам. Вона може як набуватися, загартовуватися, так
і ослаблюватися та зникати. Як зазначають автори
Психологічного енциклопедичного словника, «формування та зміцнення волі досягається наполегливим та систематичним подоланням труднощів у досягненні погоджених
суспільством цілей, завершенням справ за будь-яких обставин, запобіганням найменшому прояву безволля та безвідповідальності» [261, с. 39].
Феномен волі проявляється в складних і кризових обставинах, у моменти необхідності зробити вирішальний
вибір на користь одного з можливих рішень, у ситуації,
коли жоден варіант не здається безумовно кращим. Вольове
рішення в політиці означає вибір між альтернативними
моделями поведінки, наслідком якого є схвалення однієї із
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суперечливих тенденцій та заперечення іншої. У цьому
контексті О. Костенко зазначає: «Політична воля» може
бути спотворена (патологізована) двома способами: або
бути слабкою, або перетворюватися на «політичну сваволю» [160].
У призмі практичної значимості політична воля виступає як діяльнісна активність, спрямована або на конструктивні, соціально ціннісні перетворення (добра воля), або
на деструктивні дії (зла воля, сваволя). Ця активність може
бути гетерономною (залежною від зовнішнього впливу)
або самостійною. Концепції політичної волі передбачають
як механізми стимулювання позитивно спрямованої волі,
її розвиток, гарантування, так і засоби утримання, нейтралізації, придушення небажаної, руйнівної волі (інгібіція).
Еріх Фромм поділяє волю на ірраціональну та раціональну. Ірраціональна воля є проявом пристрастей та спонтанних спонук, які захоплюють і підкорюють людину, змушують її рабськи реалізовувати неконтрольовані пориви.
Натомість раціональна воля виявляється в цілеспрямованій, реалістичній, дисциплінованій поведінці й енергійних зусиллях, спрямованих на досягнення раціональної
мети [257, с. 59].
Зміст політичної волі визначається передусім світоглядною позицією політичного суб’єкта, його ціннісними уявленнями та орієнтаціями, прийнятними соціальними
настановами. Наявність глибоких переконань робить
людину помітним громадським діячем, лідером. Єдність
волі, розуму і переконань набуває особливого значення у
ситуації конфлікту особистих, групових і суспільних цілей,
на етапі вибору нових пріоритетів політичного життя, в
умовах, коли суспільство гостро потребує порядку, стабілізації [352, с. 127–128]. Високоморальна особистість, як правило, володіє сильною волею, та не кожна вольова людина
має високі моральні якості. У сфері владних відносин і
практичної політики, де відбувається постійне узгодження
різноманітних інтересів, які часто суперечать загальнонаціональним, інтереси генеруються у рішення в більшості
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випадків соціально безвідповідальними політиками,
гостро постає проблема браку доброї волі і супровідних
ознак – відповідальності, утилітарності, цілеспрямованості. Українська політична еліта, на жаль, не є взірцем
соціально відповідальної політичної волі. Замість активної
конструктивної доброї волі, спрямованої на реалізацію
суспільно корисних політичних програм, часто доводиться мати справу з брутальним волюнтаризмом, протиставленням корпоративних інтересів національним, цинічним
макіавеллізмом, або із розчаруванням внаслідок кричущого безволля наших політиків.
Таким чином, у понятті «політична воля» знаходять
відображення свобода, бажання, психологічна стійкість,
здатність до послідовної реалізації визначених цілей з усвідомленням усієї повноти власної відповідальності за свої
дії. У цьому сенсі політична воля, з одного боку, є передумовою будь-якої результативної політики – реалізації
реформ, творення економічного дива, ведення переможної військової кампанії тощо. З іншого боку, вона повинна
бути збалансованою іншими важливими якостями – досвідом, знаннями, мораллю. У випадку, коли політична воля
виходить на перший план і відсуває зазначені якості на
маргінес політичних цінностей, з’являється небезпека її
виродження до таких екстремальних проявів, як макіавеллізм, фанатизм, волюнтаризм.
Натомість брак політичної волі веде до політичної акрасії – пасивної, безвідповідальної, капітулянтської поведінки владних суб’єктів. Відповідно до різних класифікацій
політична воля може бути доброю і злою, раціональною та
ірраціональною. Зокрема, в українській політиці спостерігається дефіцит доброї раціональної волі з боку владної
еліти, що є великою проблемою, без вирішення якої
неможливий прогресивний розвиток країни.
Політична воля як предмет політологічних досліджень
являє собою дуалістичний феномен. З одного боку, починаючи з часів античності на необхідність вивчення цього
явища політичного життя звертали увагу найбільш авто97
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ритетні мислителі. Втім такі дослідження зазвичай мали
загальнотеоретичний характер і майже не робили акцента
на значущості розгляду прикладних аспектів та форм прояву політичної волі. З іншого боку, і до сьогодні ще не
подоланий певний науково-культурний стереотип, сутність якого полягає в тому, що категорія «воля» тлумачиться значною частиною вчених з філософських позицій, при
цьому ігноруються особливості її психологічних, політологічних, соціологічних трактувань. Відтак не викликає сумнівів актуальність досліджень, що мають за мету розширення науково-методологічних засад аналізу феномена
політичної волі, насамперед завдяки більш детальному
розгляду базових форм вияву через прикладні аспекти її
функціонування, що, в свою чергу, передбачає: з’ясування
специфіки розуміння політичної волі як особливого виду
авторитетного впливу в царині владних відносин; визначення сутності політичної волі та форм її вияву, виходячи
з провідних позицій сучасної теорії комунікативістики;
вивчення вольового компонента політичної влади як
суб’єкт-об’єктних відносин; виокремлення ключових
напрямів дослідження політичної волі у контексті дискурсу політичної етики; означення прикладних форм вияву
політичної волі та можливих напрямів подальших досліджень з означеної проблематики.
Проблематика дослідження феномена політичної волі
також є дуалістичною за своєю природою, адже політична
воля може розглядатися і як універсальна наукова категорія, зміст котрої вивчається у межах філософії, психології,
політології, соціології та інших напрямів соціогуманітарного знання, і як цілком прикладне поняття, що характеризує особливості функціонування політичної та державної влади у тій чи іншій країні, вказує на певні форми
вияву політичного лідерства тощо, які мають важливе
теоретико-методологічне значення для нашого дослідження. Ці аспекти аналізуються в працях українських і зарубіжних дослідників. До них, зокрема, належать: монографічні дослідження О. Вітченка «Теоретичні проблеми
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дослідження державної влади»; О. Кольєва «Нація і держава. Теорія консервативної реконструкції»; П. Рахшмира
«Ідеї та люди. Політична думка першої половини XX століття»; П. Шашкіна «Аксіоми вольової влади філософії й
політики І.А. Ільїна»; Є. Подмазка «Загальна теорія політики як метатеорія» (одне з найбільш фундаментальних
українських досліджень у царині загальної теорії політики
останніх років); В. Кривошеїна «Політичне світосприйняття як система: структурно-компонентний аналіз». Працями
прикладного спрямування є дослідження О. Гугніна та
Т. Гугніної «Маркетинг у політиці – інструменти й технології» (представлена робота є цікавою, бо акумулювала
досвід і наукової, і викладацької роботи авторів в Україні
та за кордоном), В. Ладиченка «Гуманістичні основи організації державної влади» (проаналізовано як теоретичні
засади, так і функціональні механізми здійснення державної влади за сучасних умов) та В. Недбая «Сучасні політичні комунікації: медійно-технологічний аспект» (дослідження, присвячене системному вивченню сучасної теорії
комунікативістики як одного з найбільш перспективних
напрямів політологічних досліджень).
Розгляд прикладних аспектів політичної волі має спиратися насамперед на вивчення специфіки владно-вольових відносин. Виходячи з цієї позиції, категорія «політична воля» знаходить відображення у праві, правовій і організаційній діяльності держави, що є осердям владно-вольових відносин.
В управлінській практиці цінності не лише перевіряються, в ній вони народжуються й формуються. Тому в
колективних формах діяльності багато що залежить від
авторитету. Авторитет як характеристика – спосіб владарювання, заснований на повазі, що виключає конфлікт
між керівною волею й тими, хто підпорядкований їй.
Водночас авторитет – це явище суперечливе: чим слабкіша
правова система, нормативна база, що регулює стосунки
між людьми, тим впливовішим є феномен авторитету.
В організаціях, які побудовані за принципом одноосібного
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керівництва, лише керівник повинен бути джерелом розпоряджень для підлеглих. Тільки перед ним повинні нести
відповідальність за свою діяльність службовці певної організації або члени трудового колективу. Наявність іншого
джерела, з якого могло б виходити подібного роду розпорядження, зазвичачай призводить до розколу колективу і
дезорганізує його роботу. Однак розпорядження, що віддаються підлеглим, можуть по-різному ними сприйматися: або як наказ, виконання якого забезпечується можливістю застосування покарання, адміністративного стягнення, або як ініціатива керівника, знайдена ним й спрямована на вирішення поставлених перед колективом завдань.
У такій якості управлінські доручення можуть виступати
лише тоді, коли особа, що їх дає, користується не тільки
належним авторитетом (займає певну посаду), а й особистим. Саме їх збіг робить авторитет керівника дійсним. Що
стосується авторитету формального, що випливає із займаної керівником посади, з права давати розпорядження і
застосовувати заходи адміністративного впливу для забезпечення виконання таких розпоряджень, то він базується
на правових приписах, які визначають статус керівника.
Що ж до особистого авторитету, то це питання значно
складніше. Такий авторитет базується на декількох складових: наявності у керівника ясної програми діяльності,
концепції; особистій компетентності, знанні проблем,
пов’язаних із реалізацією програми і готовності нести відповідальність за методи і результати роботи; вмілому підході до підпорядкованого персоналу (поєднання добозичливості з вимогливістю і справедливістю) [100, с. 28].
Однією з базових форм владно-вольових відносин є вплив –
особливий різновид авторитету, «під яким розуміють гідність, що визнається за певною особою оточуючими, перевага у судженнях, знаннях…».
Авторитет у владно-вольових відносинах має таку специфіку: справжнім він стає тоді, коли підкріплений силою,
адже тільки у поєднанні із силою воля суб’єктів влади стає
справді значущою, загальною, обов’язковою для всіх гро100

1.4. Методологічні аспекти теоретичного осмислення і практичного…

мадян. На думку російського дослідника О. Вітченка, саме
сила «матеріалізує владу» [52, с. 90]. Погоджується з наведеним тлумаченням владно-вольових відносин і вітчизняний науковець В. Ладиченко, який зазначає, що влада
(насамперед державна) – це синтез права, сили та волі [174,
с. 54]. Російський політолог А. Кольєв, у свою чергу, зауважує, що «влада означає встановлене вольовим чином панування за допомогою держави» [139, с. 142].
Таким чином, можна стверджувати, що основою вивчення прикладних аспектів політичної волі має бути трикутник: воля – влада – держава, який зумовлює наступну
залежність: воля – авторитет – сила (примус). Вказані
залежності можуть бути розширені шляхом деталізації
владно-вольових відносин. Скажімо, парламент як найвищий орган законодавчої влади у державі, ухвалюючи ті чи
інші закони, реалізує таким чином волю держави від імені
народу, а отже, здійснює вольову владу держави. Якщо
продовжувати цю логіку, то можна віднайти у функціонуванні виконавчої влади волю держави, що спирається на
силу (примус), а в діяльності органів судової влади – волю
правової природи.
За такою логікою дослідження владно-вольових відносин В. Ладиченко пропонує три базові різновиди цілісної
влади. Перший – влада права. «Це її панування по відношенню до сили та волі, які організуються та обмежуються
правом» [174, с. 82]. За цих умов право стає базовим джерелом влади, а суб’єкт владних відносин саме за допомогою
права повною мірою здатен реалізувати свою волю. «Право
«пробуджує» його волю, а воля, у свою чергу, концентровано реалізує, спрямовує активність суб’єкта, виявляючи
його силу», – пише український науковець [174, с. 83].
Другий різновид влади – влада сили – виявляє вектор
активності суб’єкта від сили до права за умов, коли сила
організовує волю та формує суб’єкт права. Третій різновид – влада волі – «формується як механізм, що спрямований на організацію та оптимізацію балансу права та сили,
який у цьому виді влади є безпосереднім її джерелом».
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В. Ладиченко підкреслює домінуючий характер саме цього
різновиду влади: «Влада волі розподіляє ресурси права та
сили, забезпечуючи для суб’єкта впливу необхідну їх збалансованість» [174, с. 83]. Як бачимо, політична воля у прикладному аспекті дослідження має розглядатися передусім
в якості ключового джерела влади (як політичної, так і
державної), однієї з її базових форм, що утворюють змістовну основу влади, владних відносин.
Ще одним важливим прикладним аспектом вивчення
політичної волі є дослідження цього соціопсихологічного
феномена крізь призму сучасної теорії комунікативістики.
Адже значна частина сучасних політологів розглядають
політичну владу як систему комунікаційних відносин, що
здійснюються між різними соціальними і політичними
суб’єктами. Один з ідеологів наукового дискурсу інформаційного суспільства, американський соціолог Мануель
Кастельс визначає владу як структурну здатність одного
соціального актора нав’язувати свою волю іншим соціальним акторам. Відповідно політична воля – це особливий
ресурс соціальної та політичної комунікації.
Так, за словами науковця, усі інституціональні системи
відображають відносини влади, як і межі цих відносин, що
формуються протягом історії в протистоянні влади й тих
соціальних акторів, котрі прагнуть до її обмеження [212,
с. 241]. Отже, можна дійти висновку про те, що політична
воля за таких умов має подвійне комунікативне спрямування: вона застосовується як особливого типу ресурс
впливу й суб’єктом влади з метою її утримання та розширення сфери застосування, й об’єктом владних відносин,
аби запобігти подібному впливові чи максимально обмежити царину його дії.
Саме спираючись на представлений підхід до розуміння владно-вольової природи соціальних відносин у царині політичного життя суспільства, цілком логічним уявляється розгляд як політичної влади, так і політичної волі
в якості категорій політичного маркетингу. Скажімо,
польський вчений Я. Мушинський пропонує досліджува102
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ти владну діяльність як можливість ефективного нав’язування однією групою людей своєї волі іншим. При цьому
нав’язування волі іншим може бути безрезультатним,
якщо дані дії не супроводжує можливість певного владного вчинку. Відтак структура подібної владної дії повинна включати наступні складові: а) нав’язування волі;
б) ефективність даного тиску; в) можливість певної владної дії [81, с. 53]. Як бачимо, вольовий компонент найчастіше є вихідним в алгоритмі владної діяльності, саме він є
одночасно спонукальним джерелом і базисом соціальних
та політичних вчинків, у основі яких – відносини панування – підпорядкування. З іншого боку, вольові засади
владної діяльності можуть суттєво визначати ступінь її
легітимності, авторитету, життєздатності – тих її ознак,
які є найбільш показовими для системної характеристики влади.
Вольовий компонент влади у більш вузькому тлумаченні може розглядатися в якості вольового мотиву – здатності
одних суб’єктів нав’язувати свою волю іншим за допомогою різних важелів – примусу, переконання, підпорядкування. Одним із найбільш ефективних за сучасних умов є
такий важіль, як маніпуляція – психолого-політична
«обробка» людей ззовні, яка дозволяє непомітно нав’язувати їм волю суб’єкта влади. Ефективність владного впливу,
що має в своїй основі маніпуляцію, пояснюється тим, що
саме подібна стратегія владної діяльності дозволяє її суб’єкту уникнути конфронтаційності, а відтак – якомога повніше реалізувати (нав’язати) свою політичну волю.
Процес реалізації (нав’язування) політичної волі суб’єктом влади нерозривно пов’язаний з особливостями моделі
політичного світосприйняття, що лежить у його основі.
В. Кривошеїн розглядає політичне світосприйняття як
дворівневу онтофілогенетичну модель взаємозв’язку індивіда та соціуму. Вказана модель має такий вигляд: 1) філогенетичний рівень (рівень архетипу) формується в процесі
філогенезу людини і складається з певних архетипних за
своєю природою уявлень про політичний світ; 2) онтогене103
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тичний рівень (рівень культурно-виховних нашарувань)
формується в процесі онтогенезу конкретної людини на
базі політико-культурного потенціалу всього людства [162,
с. 12]. Науковець підкреслює, що система політичного світосприйняття в її структурно-компонентному вимірі є
сукупністю пов’язаних між собою компонентів – репрезентантів об’єктів політичного світу, яка характеризується
єдністю її інтегральних властивостей та функцій цієї множини. Трьома засадничими вимірами цієї системи є: політичний світ як внутрішнє середовище; компоненти як
репрезентанти об’єктів політичного світу; інтегральні
властивості як системотворчий фактор [162, с. 13].
На нашу думку, розгляд системи політичного світосприйняття є вкрай важливим для більш комплексного
вивчення проблематики політичної волі. Адже подібно до
того, як В. Кривошеїн пропонує досліджувати модель політичного світосприйняття, у структурі політичної волі,
якщо аналізувати прикладні аспекти й форми її прояву,
можна виокремити філогенетичний (архетипічний) рівень
її функціонування. Це індивідуальні особливості кожного
конкретного індивіда, що дають йому змогу або нав’язувати свою волю іншим, або підкорятися волі сильніших
індивідів. З іншого боку, вивчення онтогенетичного рівня
(рівня культурно-виховних нашарувань) політичної волі
безпосередньо пов’язане з дослідженням проблематики
волюнтаризму. Причому волюнтаризм має тлумачитися
не тільки як суто негативне явище політичного життя.
Адже суто негативний погляд на волюнтаризм як на
політичне явище та наукове поняття не цілком обгрунтований. За словами російського дослідника П. Шашкіна,
«знак рівності, який досить часто ставиться між поняттями
«волюнтаризм» і «свавілля», належить радше до сфери
соціальних міфів і не відображає реального змісту цього
терміну» [366]. Так, основною проблемою, над вирішенням якої працювали філософи і політологи, які займалися
дослідженням природи волюнтаризму, як і раніше, залишається співвідношення природної, інстинктивної волі й
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волі свідомої, раціональної при прийнятті політичних
рішень. Втім, як зауважує П. Шашкін, нині серед дослідників поширене уявлення про те, що в науці (мається на увазі
російська наука. – В. С.) проблема співвідношення імпульсу і розрахунку, інстинктивної волі й волі усвідомленої,
розумної і тієї, яку вони відіграють у суспільних процесах,
практично не досліджувалася» [366].
Відхід від суто негативного тлумачення волюнтаризму
у філософській, а пізніше політичній науці пов’язаний з
дослідженнями у царині соціальної та політичної етики.
Це можна пояснити тим, що воля, насамперед політична, –
це той соціопсихологічний феномен, який має безпосередній зв’язок з політичною діяльністю людини як суб’єкта
соціальних відносин, яка має підпорядковуватися певним
правилам та нормам як офіційного, так і неофіційного
характеру. Останні, у свою чергу, формуються під значним впливом політичних традицій, національних, культурних, конфесійних моделей взаємовідносин, які визнаються у тому чи іншому суспільстві прийнятними, бажаними або еталонними. Таким чином, можна прослідкувати такий логічний зв’язок: воля – політична діяльність –
соціальні та політичні відносини – офіційні та неофіційні
норми життя суспільства – політична етика.
Український науковець Є. Подмазко сформулював таку
матрицю аналізу владних функцій політики, серед яких
владно-вольовий примус посідає одне з чільних місць.
1. Влада і в державі, і в громадянському суспільстві
повинна коригувати свої дії/взаємодії з політичною етикою, її вимогами, здійснюючи функції політичного контролю та політичного управління.
2. Функція контролю, що об’єктивно належить і державі, і громадянському суспільству, має кореспондувати і з
моральною, і з політичною свідомістю.
3. Функція управління повинна кореспондувати з політичними і моральними принципами та нормами.
4. Функції переконання, згоди і незгоди мають кореспондувати з політичною філософією, політичною культуро105
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логією та політичною ідеологією між державою і громадянським суспільством.
5. Функції примусу, підпорядкування й опору повинні
кореспондувати з вимогами, які висуваються перед державою і громадянським суспільством для того, аби були збалансовані їх політичні та етичні відносини, етична і політична діяльність.
6. Функції захисту справедливості, захисту або ігнорування інтересів громадян, захисту інтересів особи, груп
населення, інтересів громадянського суспільства і людства
в цілому повинні кореспондувати з етикою політичних
лідерів, політичної еліти, політичних інститутів державної
влади, етикою політичної опозиції, політичних партій і
об’єднань, етикою електорату [242, с. 108–109].
Наведена матриця аналізу владних функцій політики,
на нашу думку, дозволяє виявити і в подальшому проаналізувати такі прикладні аспекти здійснення політичної
волі. По-перше, зосередити увагу на розгляді специфіки
форм прояву волі у здійсненні політичної діяльності в
межах держави та громадянського суспільства. По-друге,
з’ясувати особливості взаємодії у структурі політичної волі
дії власне політичних та моральних принципів і норм.
По-третє, розгорнути новий напрям досліджень політичної волі міждисциплінарного спрямування, який має охоплювати своїми евристичними пошуками політичну філософію, політичну культурологію, політичну етику, політичну історію, теорію держави та права.
Близькою до зазначеного вище науково-дослідницького
підходу є, на наше переконання, теорія політичного
німецького філософа Карла Шмітта, якого називали сучасним Макіавеллі. Найважливішим принципом «політичного», за словами вченого, є воля, а носієм волі – народ як
колективний організм. До рівня політичного, на його
думку, піднімаються тільки ті народи, які мають достатню
волю і силу. Воля, таким чином, для К. Шмітта є якісною
ознакою політики. Оригінальність авторського підходу до
визначення сутності політичної волі, сформульованого
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німецьким дослідником, полягає також у принципі аккламації – масового схвалення без голосування тих чи інших
суспільно важливих рішень. Аккламація є особливою формою волевиявлення народу [268, с. 47, 65].
І хоча багато хто з науковців критично ставиться до теорії політичного, вважаючи її антидемократичною, на нашу
думку, визначення волі як одного з базових принципів
політики має неабияке значення. Воля як вихідна умова
функціонування суб’єктів у світі політики є визначальною
характеристикою політичної та державної влади, тому що
обумовлює межі можливості та ступінь нав’язування своєї
волі одними суб’єктами владних відносин іншим.
Таким чином, розгляд деяких методологічних аспектів
теоретико-прикладного вияву політичної волі являє
собою один із найбільш перспективних напрямів досліджень у царині сучасної політичної науки. Подальші
науково-евристичні пошуки у вказаній сфері мають бути
присвячені насамперед комплексному аналізу як теоретичної спадщини дослідження проблематики політичної
волі, так і розгляду прикладних аспектів базових форм її
вияву в контексті вивчення політичної влади, політичного лідерства, політичної діяльності тощо.

***
Політична воля є ключовим елементом трансформації
політичного середовища, ініціювання якісних структурних змін, модернізації соціально-політичних інститутів та
основою для прийняття дійових рішень суб`єктами політичного процесу в умовах реформування політичної системи, налагодження владно-суспільних комунікацій чи
вирішення можливих суперечностей за інтенсифікації
ідейного плюралізму. Без політичної волі будь-яка конструктивна реформаторська програма вдосконалення
соціально-політичного розвитку здатна лишитися на рівні
перманентних очікувань та індивідуальних інтенцій, не
перейшовши до стадії практичної імплементації.
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Аналіз наукових праць, що становлять джерельну базу
нашого дослідження, дає змогу стверджувати, що влада є
найбільш концентрованим виразом політичної волі в різних її іпостасях. Адже саме влада є найбільш ефективним
ресурсом реалізації політичної волі, з одного боку, та
метою, заради якої здійснюється волевиявлення, – з іншого. Тому проблематика реалізації політичної волі може
досліджуватися у контексті розгляду питань державного
управління і самоврядування, вивчення правосуб’єктності
громадян та аналізу відповідних теорій і концепцій.
Політична воля є також важливим соціополітичним та
психологічним феноменом, оскільки це не тільки політологічна категорія, а й особлива якість індивіда або соціальної групи як соціального і політичного актора, суб’єкта
політики, яка обумовлюється, окрім усього іншого, і політичними традиціями, і політичною культурою, й політико-ідеологічною системою, що домінують у певній країні в
той чи інший період її розвитку.
Історія філософсько-політичної і політико-правової
думки свідчить про інтерес до явища волі в політиці, починаючи з епохи Античності. Проблема обґрунтування
основних параметрів і характеру реалізації політичної волі
була центром наукової уваги неодноразово. Частина досліджень зосереджувалася на висвітленні загальнофілософської проблематики свободи особистості, свободи волі, свободи вибору, сваволі, волюнтаризму. Інші мислителі вивчали особливості волевиявлення в тій чи іншій країні, зокрема
їх залежність від політичного волевиявлення, типу політичного режиму, специфіки національної політичної культури, від перебігу політичної історії в конкретній країні.
Теоретичне осмислення даної категорії привело мислителів
до різних концептуальних висновків. Серед проблем, які
піднімалися ними, були такі: що є джерелом волі і який її
сенс, чи залежить воля від свідомості та матеріального
буття, чи, навпаки, їх визначає, чи існує колективна воля?
Конструктивні теоретичні підходи до розуміння волі
стали складовими політичних ідеологій та дороговказами
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для видатних політичних лідерів, що вплинуло на політичну теорію і продовжує відігравати визначну роль у
політичній практиці, формуючи культуру, свідомість і
поведінку народу та влади. До таких підходів слід віднести
ідейно-теоретичні позиції Т. Гоббса, Дж. Локка, І. Канта,
Г. В. Ф. Гегеля, М. Вебера, Л. Петражицького, М. Бердяєва,
Т. Парсонса та ін.
Переважно деструктивний вплив на розуміння змісту і
ролі поняття політичної волі справили філософські концепції Н. Макіавеллі, А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. Зокрема,
вчення Н. Макіавеллі породило спотворене тлумачення
політичної волі, що виявилося на практиці у так званому
макіавеллізмі. Що стосується вищезазначених німецьких
філософів, то вони протиставляли волю раціональному
мисленню.
Ідея домінування волі над розумом була засвоєна теоретиками і практиками радикальних політичних рухів.
Такого роду політичні рухи були поширеним явищем;
вони покладали на себе завдання, з якими, на думку їхніх
ідеологів, не впоралися попередні генерації політиків.
Спираючись на волюнтаристські трактування, політичні
радикали вбачали причини поразок в інтелектуальному
мисленні та обмеженій ним практичній політичній поведінці. Натомість своєю перевагою адепти радикальних
рухів вважали готовність до вольових зусиль всупереч уявним об’єктивним обставинам. Кінцевий ідеал Шопенгауера – послідовний нігілізм, заперечення самого буття.
Ніцше наблизився до соціального утопізму й абсурдизму,
вважаючи, що гідність людини полягає в тому, щоб досягти ідеалу надлюдини, але шлях до цього ідеалу – опозиція
до соціального середовища.
В українській суспільно-політичній думці політична
воля перетинається з правовими основами, виступаючи
середовищем реалізації прав і свобод людини, отриманих
від народження та сформованих під час інтеграції у політичну спільноту з чітко визначеною системою правових
координат. У процесі еволюції української суспільно-полі109
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тичної думки інтерпретації концепту волі мали досить
глибоке значення, яке полягало не тільки в розумінні
досліджуваного суспільного феномена як рушійної сили
політичних зрушень, а й синонімічному співставленні волі
зі свободою та незалежністю формування нації. Зазначена
тенденція була зумовлена як історичними передумовами
та контекстуальним виміром, так і особливостями тогочасних уявлень про зміст цієї соціально-політичної категорії.
Питання політичної волі стало предметом вивчення відомих українських мислителів – Г. Сковороди, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Липинського, Д. Донцова.
Проте поняття волі має диверсифіковане значення у наукових концепціях зазначених авторів. Воля сприймається
або як незамінний соціальний феномен, співставний з
категорією свободи, котрий спонукає людину до самостійних дій, або вивчається крізь призму більш поширених на
той час концептів – народовладдя, демократії, державного
будівництва.
Політична воля – невід’ємний компонент ініціювання
політичної модернізації та реалізації політичного реформування. В ланці суспільної організації, яка складається з
громадських інтенцій, генераторів політичної ідеї та
політиків, здатних до імплементації розробленого трансформаційного проекту, воля виконує важливу роль
інтенсифікації взаємопов`язаних процесів та забезпечує
втілення конструктивних рішень на стадіях суспільного
ініціювання, експертного моделювання та практичної
реалізації різних програм. Застосування політичної волі
на зазначених рівнях політичного процесу дає змогу
забезпечити впровадження ефективних реформ та здійснити фундаменталізацію політичного рішення. Водночас
сучасна українська політична наука не виключає негативних відтінків практичного прояву функціональних
можливостей політичної волі. Більше того, не залишається поза увагою варіант, за яким безконтрольність процесу
прийняття політичних рішень та авторитарна свідомість
уповноважених владою державних управлінців може
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вилитись у деструктивну політику, спрямовану на пригнічення суспільних ініціатив та безальтернативне нав’язування волі еліти, що трансформується у політичне
свавілля.
Розгляд методологічних аспектів теоретико-прикладного вияву політичної волі являє собою один із найбільш перспективних напрямів досліджень у царині сучасної політичної науки. Подальші науково-евристичні пошуки у вказаній сфері мають бути присвячені насамперед комплексному аналізу як теоретичної спадщини дослідження проблематики політичної волі, так і розгляду прикладних
аспектів базових форм її вияву в контексті вивчення політичної влади, політичного лідерства, політичної діяльності
тощо. При цьому слід враховувати, що у подібних дослідженнях необхідно вивчати не тільки приклади реалізації
політичної волі, а й теоретичне обґрунтування практики
політичного волевиявлення, позаяк це сприятиме більш
комплексному висвітленню названих питань. З огляду на це
варто прослідковувати процес осмислення поняття «політична воля», спираючись насамперед на порівняльний та
історико-ретроспективний аналіз основних підходів у
визначенні природи і сутності реалізації політичної волі.
Аналіз владних функцій політики дозволяє в подальшому
зосереджувати увагу на розгляді специфіки форм прояву
волі у здійсненні політичної діяльності в межах держави та
громадянського суспільства, з’ясуванні особливостей взаємодії у структурі політичної волі дії власне політичних та
моральних принципів і норм. При цьому методологія
дослідження політичної волі має спиратися на міждисциплінарний підхід, який охоплює своїми евристичними
пошуками в соціогуманітарній сфері політичну філософію,
політичну культурологію, політичну етику, політичну історію, політичну соціологію, теорію держави та права. Саме
цей підхід є запорукою всебічного осмислення такого складного феномена, яким є політична воля.
У першому розділі використані матеріали, оприлюднені у попередніх публікаціях автора: «Особливості розумін111
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ня сутності політичної волі у науковій спадщині європейських мислителів» (2010) [314]; «Вчення Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше про волю» (2011) [298]; «Деякі
особливості філософських та кратологічних досліджень
проблематики політичної волі» (2011) [300]; «Дослідження
політичної волі крізь призму концепту «свобода волі»»
(2011) [302]; «Проблемне поле реалізації політичної волі в
теорії і на практиці» (2011) [317]; «Основні напрями дослідження прикладних аспектів політичної волі» (2012) [313];
«Основні напрями вивчення прикладних аспектів реалізації політичної волі соціальних суб’єктів» (2012) [312];
«Політична воля: теоретико-практичні детермінанти»
(2013) [315]; «Осмислення поняття «політичної волі» в історії української політичної думки» (2015) [311]; «Теоретичне
обгрунтування проблематики реалізації політичної волі:
історія та сучасність» (2015) [321]; «Концепт «політичної
волі» в наукових підходах української політичної науки»
(2016) [306].
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Розділ 2
Політична воля
як необхідна умова
державотворчої діяльності
2.1. Можливості й межі застосування
політичної волі в державотворчій діяльності
Проблема дослідження волевиявлення, на перший
погляд, є достатньо розробленою у масиві соціогуманітарного знання загалом (а не тільки політичної науки),
з одного боку, та досить одновимірною, простою для
вивчення – з іншого. Втім нині, за умов надзвичайно динамічних політичних трансформацій, які спостерігаються як
у різних регіонах світу, так і в сучасній Україні, вказана
проблематика набуває особливого значення й актуальності. Адже волевиявлення у політиці – це не лише голосування громадян на виборах, це складний соціополітичний
феномен, безпосередньо чи опосередковано пов’язаний з
не менш складними явищами політичного життя.
Питання реалізації політичної волі, здійснення волевиявлення може розглядатися, виходячи принаймні з декількох дослідницьких позицій. Одна з найбільш дискусійних – висвітлення проблематики забезпечення волевиявлення крізь призму концепту свободи політичного вибору. Діяльність акторів у царині політики найчастіше стикається з низкою викликів як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Напевно, найскладніший виклик – дилема
необхідності здійснення вибору, основою якого завжди
виступає акт політичної волі соціального актора, а наслід113
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ком – його політична відповідальність. Таким чином, дискурс реалізації політичної волі варто, на нашу думку,
висвітлювати за допомогою таких понять, як: «політична
влада», «політичний вибір», «свобода вибору», «волевиявлення», «політична відповідальність», «політична активність», «громадянське суспільство», «культура громадянськості».
Так, в основі здобуття, реалізації й утримання політичної та/або державної влади завжди є вибір – індивідуальний чи колективний, усвідомлений чи спонтанний, вільний чи вимушений. Як зауважує С. Бульбенюк, «категорію
«влада» у представленому контексті варто розглядати в її
тлумаченні як «policy», тобто в розумінні управлінського
дискурсу, стратегії діяльності і програми конкретних заходів. При цьому окрема увага має бути зосереджена саме на
питаннях розробки, прийняття та реалізації політико-управлінських рішень, впливу на зазначені процеси і
процедури суб’єктів (носіїв, акторів) влади як державної,
так і політичної та соціальної» [37, с. 66–67].
Отже, дискурс владного вибору (інакше кажучи, вибору, який реалізує політична та/або державна влада)
у концепті дослідження політичної волі загалом та волевиявлення зокрема слід конкретизувати, на нашу думку,
через дослідження її управлінсько-діяльнісних складових.
Управлінсько-діяльнісні складові політичної волі й
волевиявлення цілком коректно характеризувати як «техніку влади», в якій важливими елементами є і процедурно-методична царина, і питання співвідношення форми
та змісту, й теоретико-методологічне обґрунтування.
Відтак звернемося до останнього елемента як базисного.
«Влада, на відміну від здобуття влади, в соціокультурному
контексті є передусім раціональна символіко-інформативна діяльність, що усталює порядок вибору людьми засобів
виробництва і життєзабезпечення, правил спілкування,
норм відносин у суспільстві та з довкіллям тощо», – пояснює свою позицію В. Шевченко, висвітлюючи проблемати114
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ку дихотомії вибору влади і відчуження влади в однойменній статті [369, с. 47]. Іншими словами, у контексті представленої в цій статті проблематики політичну владу варто
тлумачити як розмаїття виборчих (у широкому, а не у
вузько електоральному сенсі. – В. С.) процесів, процедур,
технологій та дій соціальних акторів у царині політики.
Методологічна перевага названого підходу полягає в тому,
що він передбачає всеохопний погляд на питання владного вибору, коли політична та/або державна влада (її
суб’єкти, носії, актори) розглядається не тільки як суб’єкт,
активна основа політичних перетворень, пов’язаних з процесами волевиявлення, а й в якості їх об’єкта – реального
чи символічного.
Власне, квінтесенція політичного волевиявлення – електоральний процес – це дуже часто вибір громадянами не
тільки і не стільки конкретних політиків або конкретних
політичних програм, скільки політичних символів, а в
найгіршому варіанті – симулякрів. У такому разі виникає
загроза перетворення політичного волевиявлення на своєрідну лотерею, адже результат вибору символу/симулякру стає відомим значно пізніше, коли виборці можуть
об’єктивно оцінити, чи справдилися їх очікування хоча б
частково. За цих умов, як влучно зазначає В. Шевченко,
сама цінність вільних виборів перетворюється на самооману, що призводить до відчуження між виборцями та владою. З одного боку, виборці, голосуючи за символи/симулякри, прагнуть обрати радше універсально-компетентну
владу, а не реальних людей. З іншого боку, предмет вибору громадян – кандидатів та їх програм неможливо привласнити виборцями, але самі кандидати фактично привласнюють своїх виборців, відчужуючи волю громадян в
обмін на обіцянки, тому що немає і не може бути критеріїв встановлення правдивості передвиборчих обіцянок [369,
с. 47]. Таким чином, дискурс політичного волевиявлення в
його прикладному аспекті має надзвичайно важливе значення і пов’язаний насамперед з проблематикою політичної відповідальності.
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Поняття «політична відповідальність» є, на нашу думку,
одним із найбільш дискусійних у політичній науці. Адже
політична відповідальність – це не лише безпосередня відповідальність (юридично-правова, соціальна, політико-управлінська) соціально-політичних акторів і суб’єктів
за свої дії або бездіяльність. Це також складний соціополітичний і соціокультурний феномен; її можна розглядати,
у тому числі, як один із суттєвих критеріїв зрілості політичної системи тієї чи іншої країни, ступеня її реальної
демократичності, наявності або відсутності політичної
волі вищого порядку в ключових суб’єктів політики.
Водночас політична відповідальність – це поняття, яке має
характеризувати «політичну якість» не тільки базових
політичних інститутів і суб’єктів певної держави, а й таку
якість громадян-виборців та громадянського суспільства.
Отже, політична відповідальність означає і наявність політичної волі з боку істеблішменту та його готовність звітувати за свої політико-управлінські рішення, і розуміння
самими громадянами власної відповідальності за здійснений політичний вибір.
Авторитетні українські дослідники В. Торяник та
П. Макушев пропонують розглядати політичну відповідальність на перетині політики й етики та в її триєдності:
як відповідальність за сприйнятливість до викликів часу і
викликів суспільства; як відповідальність за прийняті
рішення; як відповідальність за сам політичний дискурс.
При цьому вчені підкреслюють: «Політичну відповідальність треба відрізняти від відповідальності політиків.
Політичну відповідальність можуть нести не лише окремі
політичні актори, але й суспільство, певні суспільні групи
і верстви…» [338, с. 51].
Відтак політична відповідальність – це комплексний
феномен, який зачіпає специфіку політичної діяльності,
волевиявлення та прийняття рішень як індивідуальних,
так і колективних акторів. До того ж політична відповідальність дуже часто є об’єктивним індикатором професійного рівня суб’єктів політики (правлячого класу, істеб116
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лішменту, політичної еліти), а також показником затребуваності у суспільстві політичної волі у цих суб’єктів політики. Власне ставлення суспільства (громадськості) до
розуміння змісту політичної відповідальності й визначення в її структурі місця та значення політичної волі суб’єктів політики виявляє зазвичай еволюцію від її розуміння як
суто індивідуального, персоніфікованого явища до більш
складного соціополітичного феномена. В. Торяник та
П. Макушев зауважуть: «Імператив відповідальної поведінки приходить до людини не тільки ззовні, але й виробляється у ній самій, створюючи ряд стійких стереотипів:
свідомість боргу, честі, гідності й провини» [338, с. 123].
Таким чином, невід’ємною (а в ідеалі – обов’язковою. –
В. С.) складовою політичної відповідальності є наявність у
соціального актора, політичного суб’єкта політичної волі,
що спирається на певну систему морально-етичних принципів і норм.
Політична воля і політична відповідальність є нерозривно пов’язаними ще й тому, що обидва ці соціополітичні
феномени вказують на активність соціальних акторів і політичних суб’єктів різних рівнів – особистостей, соціальних
груп і верств, суспільства, політичних інститутів й організацій. І політична воля, і політична відповідальність вказують
на такі характеристики суб’єктів політики, як високий
рівень свідомості й самосвідомості, ініціативність, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість. За словами О. Шестопал, на індивідуальному, персоніфікованому рівні людина
дуже часто приймає рішення брати активну участь у політиці, аби стати частиною соціальної спільноти, осмислити
почуття спільності та позбутися самотності, відчути свої
сили і здібності впливати на перебіг соціальних та політичних процесів. Названі потреби, як пише російська дослідниця, обумовлюють політичні настанови – активне, дійове
ставлення індивіда до різних політичних інститутів, політичних проблем, подій тощо [118, с. 10].
До цього, на нашу думку, варто додати такі важливі
соціопсихологічні характеристики, які не можуть не впли117
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вати на реалізацію волевиявлення індивіда в тих чи інших
політичних ситуаціях в електоральній та неелекторальній
площинах, як переконання у можливості власними зусиллями покращити політичну систему, сприяти активізації її
модернізації, бажання і вміння мотивувати інших на політично активну діяльність. Окрім того, за влучним спостереженням вітчизняного науковця О. Карпяка, «особистість
у політиці, адаптуючись до правових й інших норм, починає будувати власні відносини за принципом індивідуальної й колективної зацікавленості» [127, с. 116].
Отож, можна вивести таку формулу: політична воля +
політична відповідальність = усвідомлена політична активність (особистісна мотивація + політичні настанови + індивідуальна й колективна зацікавленість та/або політичні
інтереси).
Представлена формула в її прикладному втіленні, за
умов функціонування демократичного політичного режиму, найбільш оптимально реалізується у практиках культури громадянськості. Адже громадянськість – це не лише
особливий політико-правовий зв’язок індивіда і держави,
що накладає на них взаємні особливі обов’язки та визначається оформленим і загальновизнаним колом прав та
свобод, а й обізнаність (зрозуміло, перш за все з боку громадян) про свої права й обов’язки та політична воля щодо їх
активного захисту і відстоювання. Підкреслюючи значення
вищевказаного чинника, О. Костенко зауважує: «Протидіяти
зловживанням «політичною волею, яку «слуги народу»
перетворюють на «політичну сваволю», народ може лише
тоді, коли він має розвинену політичну культуру» [160].
Власне витоки ідеї (або ідеології) культури громадянськості ми можемо побачити в Арістотеля в його славетній
«Політиці». «...Людина є істота політична більшою мірою,
ніж бджоли і всякого роду стадні тварини…», — писав
великий мислитель, обґрунтовуючи свою позицію про
політичну (суспільну) природу людини, а отже, про її
можливості й навіть обов’язок брати участь у вирішенні
суспільно значущих проблем заради загального блага і
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справедливості [17, с. 18]. Нині ж розуміння громадянськості як особливого політичного феномена, безумовно, зазнало змін під впливом трансформації як самого поняття
«політика», так і її цінностей та ідеальних типів, таких, як
демократія, громадянин, політична участь, політична
діяльність тощо. Російські політологи О. Демидов та
А. Федосєєв сформулювали таке визначення громадянськості: «Громадянськість – готовність і здатність людини,
громадянина до активної участі у справах суспільства і
держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав і
обов’язків; антипод – аполітичність, абсентеїзм, соціально-політична індиферентність та синонім – соціально-політична активність, патріотизм» [89, с. 122]. Ключовим, з
огляду на досліджувану проблематику, є поняття усвідомленої готовності людини брати участь у політичному
житті, що вказує на вольовий потенціал особистості, без
якого такої готовності бути не може. Зрозуміло, така готовність не завжди обумовлюється вродженими особливостями психологічного складу індивіда. Найчастіше її становлення і поширення у тому чи іншому суспільстві – це
результат колективних зусиль різних соціальних і політичних суб’єктів, можливо, і кількох поколінь, внаслідок чого
у критичної маси громадян формується відчуття необхідності власної причетності до прийняття політико-управлінських рішень на різних рівнях функціонування органів
державної влади.
Культура громадянськості є підґрунтям для розвитку
демократії участі, різноманітні концепції якої в останні
десятиліття входять до авангарду політологічних досліджень (скажімо, це теорії партисипаторної демократії,
концепції e-урядування й електронної демократії, нових
соціальних рухів). Відповідно до вказаних політологічних
напрямів громадянин – не тільки і не стільки соціальна
роль і політико-правовий статус особистості, скільки сутність сучасної людини, без якої вона не може повноцінно
існувати в інформаційному суспільстві. Наприклад, один
із найбільш авторитетних теоретиків партисипаторної
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демократії (в нашому тлумаченні – індивідуалістичної
демократії. – В. С.) американський науковець Б. Барбер
вважає, що політична участь є імперативом, бо виключно
вона формує спільні інтереси і загальну волю, а також
колективну дію, що у єдності неминуче призводять до
легітимності політики [387].
Відтак можна дійти висновку, що партисипаторна демократія не лише сама є результатом наявності політичної
волі у громадян і найширших можливостей їхнього волевиявлення позаелекторального характеру, а й обумовлює
формування загальної політичної волі в інформаційному
суспільстві.
Ідеологія політичного індивідуалізму, або активного
громадянства, є однією з демократичних ідеологій постсучасності. Вона базується на визнанні пріоритетної ролі
нових соціальних рухів (НСР) як дійових і ефективних
соціально-політичних акторів низового і середнього рівня.
Ідеологія політичного індивідуалізму, або активного громадянства, змінює базові підходи до розуміння деяких
ключових понять політології. Так, за словами італійської
дослідниці С. Равазі, «політичний індивідуалізм при такому баченні виступає не синонімом егоїзму, установки на
задоволення суто особистого інтересу, а як поняття, спираючись на котре, можна регулювати і стимулювати включення громадян у царину вироблення рішень» [175,
с. 44–45].
Отже, починає формуватися якісно новий погляд на
свободу вибору як важливу складову волевиявлення і політичної участі. Свобода вибору стає усвідомленою і відповідальною діяльністю індивіда щодо своїх обов’язків перед
іншими громадянами та суспільством. Виходячи з такої
парадигми, дослідники зазвичай визначають чотири засадничі принципи взаємодії органів державної влади і громадянського суспільства, які є основою, у тому числі, культури громадянськості. По-перше, принцип соціального
партнерства – налагодження конструктивної взаємодії
держави і громадянського суспільства з метою оптимізації
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процесу прийняття і реалізації політико-управлінських
рішень. По-друге, принцип рівних можливостей – створення органами виконавчої влади однакових умов для
діяльності правозахисних інститутів громадянського
суспільства та інститутів і організацій, пов’язаних з наданням соціальних послуг. По-третє, принцип взаємної відповідальності – усвідомлення органами виконавчої влади й
інститутами громадянського суспільства спільної відповідальності за рівень їх взаємодії. По-четверте, принцип відкритості й прозорості – забезпечення органами виконавчої
влади максимально можливого доступу до соціально значущої інформації інститутам громадянського суспільства
[77, с. 91–92].
Таким чином, культура громадянськості залежить не
тільки від, так би мовити, низового рівня активності, а й
від політичної волі істеблішменту, правлячої еліти. Адже
якщо в країні побудована демократія для еліти (визначення політичного режиму в Україні на 2010 р., запропоноване вітчизняними науковцями у монографії «Світогляднотеоретичний вимір сучасної української політики») [291,
с. 130], то й громадянське суспільство залишається багато в
чому радше декорацією, аніж впливовим соціально-політичним актором, однією з головних соціальних функцій
якого є контроль за діяльністю органів державної влади.
Коли громадянське суспільство є більше декоративним, а
не дійовим, то й про еволюційний шлях формування культури громадянськості не варто вести мову: таке суспільство приречене стати підданським, у протилежному
випадку його найактивніші (пасіонарні) представники
змушені будуть вийти за межі легітимної і легальної політико-правової системи, що склалася за цих умов, зруйнувавши її цілком або частково. Фактично подібна ситуація
склалася на кінець 2013 р. в Україні, результатом чого є
формування нині в нашій державі досить потужних осередків громадянського суспільства, становлення культури
громадянськості. С. Бульбенюк зазначає: «…Поширення
практики демократії участі на місцевому рівні, зростання
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індивідуальної й групової політичної активності громадян
на основі усвідомлення ними своєї відповідальності за
власну долю і долю держави (що, власне, стало моральною
силою і головною передумовою перемоги Євромайдану) –
це те, що може «зцементувати» вітчизняне суспільство,
сприяти інтеграції, а в подальшому (хочеться вірити, що в
найближчий перспективі!) й консолідації української нації
як державницької, а не суто етнічної соціополітичної
спільноти» [36, с. 114]. На нашу думку, висвітлення проблем становлення громадянського суспільства та формування культури громадянськості в сучасній Україні в контексті розгляду політичної волі та волевиявлення є одним
з перспективних напрямів подальших досліджень представленої проблематики.
Демократія як універсальна модель політичного режиму становить основу сучасних тенденцій державного моделювання. Демократичний формат улаштування політичних конфігурацій взаємодії громадянського суспільства з
інститутами державної влади виступає єдиним джерелом
раціонально-легальної легітимації політичного правління.
Політичну систему, сформовану в теоретичному полі ліберальної ідеологічної матриці, прийнято вважати квінтесенцією ефективної модернізації державної влади і становлення форми суспільно-політичних відносин. Фундаментальним принципом функціонування демократичного
політичного устрою виступає домінування вибору більшості у визначенні курсу державної політики. Даний
аспект пов’язаний з декларативним закріпленням суверенної влади за громадянським суспільством й одночасною
диверсифікацією векторів політичної ідентифікації громади в рамках становлення політичного плюралізму в
правовому полі реальної демократичної моделі державного правління, що відображається у частковому нівелюванні можливостей одночасної реалізації варіативного набору
суспільних інтенцій.
У контексті з’ясування можливостей і меж застосування
політичної волі в державотворчій діяльності слід звертати
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першочергову увагу на наступні питання: обґрунтування
принципу домінування колективної волі громади в рушійних процесах моделювання державної політики; виявлення закономірностей досягнення компромісу між політичною волею більшості й політичними інтересами меншості;
з’ясування загальних тенденцій реалізації колективної
волі громади в рамках становлення української державності.
Підвищена динаміка поширення демократичних засад
державного правління в глобальних масштабах детермінувала поступове заміщення авторитарних моделей державного устрою, в основі яких лежав політичний інтерес окремої привілейованої елітарної групи, демократичним форматом організації політичної влади, де ключовою детермінантою політичних зрушень виступає колективна воля
громадянського суспільства. Принцип закріплення політичної влади за суспільством став основою сформованої в
епоху Просвітництва ліберальної матриці формування
соціально-політичних конфігурацій держави і матеріалізувався в ідеях народного суверенітету. Французький мислитель Ж.-Ж. Руссо відзначав незаперечність належності
політичної влади суспільству. Народ виступає не тільки
єдиним джерелом здійснення влади, а й може на власний
розсуд змінювати умови суспільного договору, що фігурує
в основі створення держави і правових засад соціальних
відносин [419]. Таким чином, політична воля спільноти –
незамінний елемент детермінації політичного процесу,
надійний ресурс концентрації політичної влади.
Виявлення та аналіз ресурсів необхідні для глибшого
розуміння поділу влади в суспільстві, оскільки це допомагає виділити різні форми влади та оцінити її основні параметри і характеристики. Ресурси можуть застосовуватися
для заохочення, покарання, переконання або отримання
конкурентних переваг. У процесі їх реалізації суб’єктом
вони можуть трансформуватися у владу, що і являє собою
здатність перетворювати певні ресурси в стійкий вплив у
рамках певної системи. Ресурси влади зазвичай визнача123
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ються як засоби, за допомогою яких суб’єкт (носій влади)
може вплинути на об’єкт. Ресурси влади можуть мати як
матеріальний, так і нематеріальний характер. Це часом
стимулює спроби визначити всі можливі ресурси влади і
включити їх у загальну класифікацію [161, с. 19]. В основі
безальтернативного наділення соціуму владними преференціями лежить мета досягнення загального блага та
забезпечення реалізації прав і свобод кожного представника громади.
Принцип народного суверенітету надалі слугував ключовим архетипом фундаменталізації варіативних моделей
демократичного політичного устрою. Якщо еволюція політичного процесу поставила під сумнів реальність практичного втілення прямої демократії у її класичній інтерпретації, створені в рамках адаптації демократичних основ до
політичних реалій модернізовані форми державного правління не заперечують ідею народної влади, а лише реформують її під власну структуру і функціональні орієнтири.
Зокрема, теорія представницької демократії, що стала продуктом еволюції демократичних уявлень в рамках реакції
на численні виклики сучасного політичного процесу,
оптимізує канали артикуляції суспільних інтересів та реалізації суспільного вибору завдяки імплементації механізмів громадського представництва в проекті моделювання
державного правління [387]. Обрані на основі демократичних процедур політичні сили отримають преференції
щодо реалізації політичної влади, проте виключно зобов’язуючись відстоювати інтереси спільноти.
Зазначені особливості структурних конфігурацій політичного правління знайшли втілення в концепції поліархії
Р. Даля, який вбачає в ідеальному державному устрої наявність механізмів забезпечення політичного плюралізму та
рівноправного впливу груп суспільних інтересів на процес
ухвалення політичних рішень [396, с.63–90].
Проте даний формат політичної організації, що набув
наразі найбільшого поширення, не виходить за межі ключового принципу демократичної моделі державного
124

2.1. Можливості й межі застосування політичної волі…

устрою – орієнтування на політичну волю більшості як
каталізатор політичних зрушень. Як наслідок, актуалізується питання практичної реалізації прав громадян різної
політичної ідентифікації й ігнорування потенційних утисків політичних інтересів меншості в умовах домінування
політичної волі більшості. Дане питання стало об’єктом
досліджень Дж. Сарторі, який, вивчаючи закономірності
консолідації реального політичного устрою на основі
колективної політичної волі, відводить ключову роль
гарантуванню свобод меншості й забезпеченню їх реального впливу на процеси формування державної політики:
«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»
[90, с.38].
Загалом перманентний процес модернізації форм демократичного державного правління у практичному вимірі
політичного моделювання наділяє фундаментальним значенням низку актуальних питань: 1) діапазон реального
впливу громадянського суспільства на вектори реалізації
політичної влади в умовах представницької демократії;
2) збалансування ідейної диверсифікації спільноти в умовах політичного плюралізму; 3) конструктивність домінування колективної волі мас у сфері формування державної
політики.
В рамках першого положення в науковій царині виникає дискусія щодо практичних механізмів тиску громадських груп на обрану в межах демократичної процедури
політичного волевиявлення управлінську верхівку суспільства. Сумніви щодо практичної імплементації політичної
волі більшості в програму державного моделювання
обґрунтовує Й. Шумпетер: «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»
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[405, с.143]. На його думку, громада може здійснювати
активний вплив лише на процеси циркуляції політичних
еліт, проте реальна участь у затвердженні векторів державної політики залишається поза межами функціональних
можливостей спільноти. Таким чином, політична воля
колективної більшості набуває значною мірою ознак політичного міфу, сфера якого поширюється виключно на
етап формування органів державної влади і завершується
на стадії здійснення політичної влади привілейованою
соціальною групою.
Інший комплекс питань, що стосується раціональності
домінування волі більшості у політичному житті громади,
включає координацію плюралістичних інтересів суспільства. Дана проблема актуалізується з огляду на вищезгадані погляди Дж. Сарторі щодо різноманіття політичної
ідентифікації громадянського суспільства. Підтримуючи
різні політичні сили та поширюючи власні політичні
погляди, громада може перебувати у стані ідейної конфронтації, оскільки в рамках механізму виборності передбачається урахування політичної волі більшості. За даних
обставин відсутність належного представництва політичних орієнтирів меншості здатна детермінувати суспільні
суперечності й дисонанс колективної волі громади.
Порушення суспільного балансу в рамках політичного
плюралізму може спричинити деструкцію процесу консолідації реального демократичного устрою. Відсутність
координації владних прерогатив політичних сил, що артикулюють поліваріантні громадські інтереси, призводить
не тільки до появи суспільного конфлікту, а й до обмеження функціональних преференцій політичної опозиції з
подальшою централізацією політичної влади в руках окремих політичних сил і створенням передумов для встановлення авторитарного політичного режиму.
Наступний елемент критичного підходу до впливу
колективної політичної волі громади на формування політики знаходиться у площині теоретичного підходу Х.
Ортеги-і-Гассета, який він представив у філософському
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трактаті «Бунт мас». Дослідник розцінює сучасний політичний устрій як своєрідну «гіпердемократію», у якій
«маса діє безпосередньо без закону, з допомогою матеріального тиску, накидаючи свої прагнення й смаки». Автор
ставить під сумнів реальність існування представницької
демократії, де народ наділяє владними преференціями
окремий суспільний прошарок, і обґрунтовує новий формат політичного улаштування, де маса здатна вільно й
безапеляційно нав’язувати власні примітивні міркування,
що відрізняються в плані якісних показників від політичних рішень професійних політиків, навіть з урахуванням
їх вад і можливих прорахунків [418].
Таким чином, домінування колективної волі народу в
теоретичних рамках наведеної концепції оцінюється
достатньо критично і пояснює цей феномен як завершальний етап поширення й тотального нав’язування регресивного світогляду недостатньо компетентної у політичних
питаннях спільноти. Забезпечення процесу державного
моделювання передбачає урахування функціональної свободи окремої суспільної групи з належним рівнем політичної свідомості, здатної до ухвалення ефективних політичних рішень. Крізь призму такого підходу лібералізм
інтенсифікував поширення масової культури, що, на
думку американського дослідника Ф. Зігеля, сприяло розширенню середнього класу та нівелювало високий рівень
його політичної компетенції [421].
Значне різноманіття критичних підходів до розуміння
ролі колективної політичної волі в процесах формування
політичного ладу суперечить узгодженій реалізації громадських інтересів. Комплексний аналіз основних суперечностей демократичної моделі політичного устрою відкриває безліч механізмів регулювання суспільних конфліктів, непорозумінь між владою і громадськістю та
відображає оптимальні ознаки матеріалізації суспільних
інтересів у рамках формування державної політики.
Заперечення необхідності орієнтації державної політики
на громадські очікування – квінтесенція становлення тота127
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літарного політичного режиму. Відсутність реальних механізмів впливу мас на діяльність політичної еліти та реалізацію вимог громади в рамках формування політичного
середовища – основа для централізації політичної влади й
трансформацій необмеженого потенціалу колективної
політичної волі в політичний волюнтаризм окремих привілейованих політичних акторів.
У сучасних суспільно-політичних умовах ефективним
середовищем втілення демократичних принципів управління виступає представницька демократія. Фундаментальна основа даного формату – конструктивна взаємодія політичних сил з метою артикуляції різноманітних
суспільних інтересів [396, с.123]. Державним інструментом реалізації колективної політичної волі виступає законодавчий орган – парламент. Ключова мета цього інституту полягає в інтеграції громадських ініціатив у площину політичного моделювання за допомогою посередництва виборчих політичних сил, які, в свою чергу, за допомогою узгодження власних політичних поглядів формують спільне рішення щодо вектора державної політики,
яке не тільки набуває властивостей домінування більшості, а й забезпечує урахування політичних очікувань меншості. Важливим аспектом реального впливу громадянського суспільства на центри прийняття політичних
рішень виступає ефективний канал владно-суспільної
взаємодії, де органи державної влади підзвітні громадськості. В рамках зазначених обставин створюються
реальні передумови для формування «відкритої» політичної системи, що функціонує на засадах гарантування
індивідуальних прав і свобод громади, а діяльність державних органів стає об’єктом неупередженого дослідження ЗМІ, вільних від суб’єктивного втручання [393, р.387].
Представлена модель організації соціально-політичного
середовища відображається у класичних уявленнях про
правову державу, здатну генерувати політичну волю
суспільства в системний, функціональний політико-правовий механізм.
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Ключовим механізмом залучення політичної волі
суспільства до процесу здійснення політичної влади є
політичний компроміс. Збалансування політичних поглядів громадськості та порозуміння під час трансформації
політичної волі у загальний вектор державної політики
лежать в основі політичного компромісу в його універсальному тлумаченні [403, р. 200–201]. Компроміси між суспільними групами і представниками управлінської верхівки
позитивно впливають на процес демократизації політичного режиму. Досягнення консенсусу між громадянським
суспільством та політичними силами – основа механізмів
артикуляції суспільних інтересів, що виступають квінтесенцією теорії представницької демократії.
Важливим аспектом функціонального потенціалу політичного компромісу є спроможність координувати взаємозв’язок громадських очікувань з діяльністю політичних
акторів. Поряд із цим незамінним принципом політичного
компромісу є здатність регулювати ідейну диференціацію
громадської ідентифікації. Можливість досягнення загального консенсусу – це основа для обмеження потенційних
конфліктів, що виникають в умовах політичного плюралізму щодо становлення демократичної моделі державного
устрою. Компроміс дозволяє забезпечити порозуміння між
суспільними групами, матеріалізуючи колективну політичну волю в конструктивний механізм прийняття політичних
рішень з паралельним нівелюванням описаної Дж. Сарторі
«диктатури більшості», у якій політичні права меншості
або не реалізуються достатньою мірою, або знаходяться під
постійним тиском у зв’язку з переважанням кількісного
складу іншої суспільної групи [90, с. 38]. Компроміс сприяє
виробленню універсальної системи національних цінностей і створює додаткові передумови для раціональної реалізації колективної волі громадянського суспільства.
Плюралістичне розуміння спільнотою політичних процесів
стає сприятливим середовищем для виокремлення і прийняття ефективного політичного рішення, генеруючим
імпульсом якого стає саме громадська потреба.
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Невід’ємним елементом осмислення політичної волі
громади залишається применшення інтелектуальних можливостей мас в рамках формування ними політики. Проте
такий підхід залишає поза увагою негативні аспекти альтернативного політичного режиму, де прерогативи здійснення політичної влади лежать не у площині реалізації
суспільних інтенцій. Адже виключна орієнтація на колективну волю громади в рамках процесів прийняття політичних рішень – єдиний механізм обмеження концентрації політичних ресурсів у руках окремих привілейованих
політичних акторів. Реальний контроль спільноти за
діяльністю владних інстанцій та можливість забезпечення
громадянського тиску на центри прийняття політичних
рішень – ефективний інструмент попередження консолідації антидемократичних політичних сил у процесі моделювання державного апарату.
За даних обставин важливим критерієм, що визначає
ефективність народного волевиявлення, виступає високий
рівень політичної свідомості та компетентності. Належний
рівень політичної культури – суттєва ознака, що трансформує політичний устрій з примітивної влади мас у
площину демократичного залучення розвинених структур громадянського суспільства. Громада перестає бути
рефлексивним суспільним утворенням, що орієнтується
виключно на внутрішні імпульси, характеризується
нездатністю до належної самоорганізації, і набуває властивостей цілісного функціонального колективу, спроможного знаходити реальні компроміси, приймати ефективні
політичні рішення та здійснювати контроль за діяльністю
уповноважених державних інституцій. Формування активного громадянського суспільства, що характеризується
високою політичною свідомістю, – ключовий аспект консолідації функціонального політичного режиму, сприятливого для реалізації політичної волі громади через узгодження ідейного різноманіття.
Г. Алмонд та С. Верба, досліджуючи фундаментальні
аспекти успішного функціонування політичного устрою,
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відзначили політичну культуру як акселеруючий механізм ефективної модернізації державного ладу [400, с. 23].
Зокрема, на думку науковців, політичні системи США і
Британії, як найбільш розвинені структури з демократичною традицією, продовжують зберігати власний потенціал. Основою їхньої стабільності виступає баланс між
активними і пасивними прошарками громадськості
[400, с.23]. Фактично дана модель стає повноцінним втіленням представницької демократії, де раціональна реалізація політичної волі відбувається завдяки закріпленню
політичних повноважень за окремими політичними
суб’єктами і можливістю повноцінної реалізації громадського контролю за діями обраних політиків. Окрім того,
консенсусний принцип регулювання соціально-політичних відносин дозволяє уникати конфліктів між політичною більшістю і суспільними групами, що підтримують
опозиційні політичні сили. Таким чином, зазначені формати організації соціально-політичного устрою сприяють
консолідації демократичного режиму й унеможливлюють
централізацію політичної влади в привілейованих суспільних групах, а отже, не дозволяють безконтрольне домінування волі більшості й зберігають цінності політичного
плюралізму.
Після отримання незалежності в Україні були створені
умови для консолідації демократичного політичного
режиму із закріпленням політичних преференцій за громадянським суспільством. Проте внаслідок боротьби
представників політичних сил за владу українське суспільство поступово диференціювалося не тільки за вектором політичної ідентифікації, а й за формою культурної
свідомості та ціннісними орієнтаціями. Як результат,
політична воля спільноти виступала не єдиною цілісною
матрицею державного розвитку, а набором різноспрямованих інтересів громадських груп, що не координувалияь
належним чиномув рамках загальної концепції державного моделювання. Дані обставини стали основою для
централізації політичної влади в руках окремих привіле131
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йованих прошарків, індивідуальні інтереси яких домінували над національними. Саме так були створені передумови для значного суспільного імпульсу і прояву політичної волі спільноти з подальшою зміною політичної
влади.
Слід зазначити, що концепція улаштування соціально-політичного простору з позиціонуванням політичної
волі народу в центрі цілісної структури залишається найбільш ефективним форматом правління. Феномен колективної волі громадянського суспільства виступає конструктивною альтернативою маргінальним політичним
моделям, заснованим на авторитарних принципах домінування привілейованих політичних еліт. З огляду на наукове осмислення даного поняття закріплення політичної
влади за суспільством має амбівалентну природу. З одного
боку, воно може стикнутися з низкою ризиків та небезпек.
Основними з них виступають надмірне домінування волі
більшості над меншістю, виникнення конфліктів між
суспільними групами, деструкція каналу владно-суспільної взаємодії та можливість панування громади з низьким
рівнем політичної свідомості й компетенції. Проте практичний досвід імплементації демократичних цінностей в
процеси державного моделювання вказує на ефективний
характер консолідації політичної волі громади. Важливими
критеріями матеріалізації громадської думки в конструктивне політичне рішення виступають:
– становлення функціональної представницької демократії, де обрані політичні інститути орієнтуються на
артикуляцію суспільних інтересів, а не на виключно індивідуальні пріоритети;
– належне функціонування механізмів громадського
контролю за діяльністю суб’єктів політичного процесу, в
тому числі завдяки існуванню реального каналу владно-суспільної взаємодії;
– забезпечення балансу взаємодії між громадськими
групами в рамках забезпечення політичного плюралізму і
різних векторів політичної ідентифікації громади;
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– зростання політичної компетенції, свідомості і культури громадян, що дозволяє створити передумови для фундаменталізації громадянського суспільства.
Таким чином, політична воля суспільства як ключовий
інструмент детермінації соціально-політичних перетворень виступає фундаментальною основою модернізації
політичного устрою. Наявність політичного плюралізму,
активного громадянського суспільства, здатного досягти
колективного компромісу, позитивна динаміка зростання
демократичної свідомості громади забезпечують матеріалізацію хаотичних імпульсів народних інтересів у єдину
систему ефективних політичних рішень.
Аналіз суперечливих і неоднозначних політичних процесів, що відбуваються в останні десятиліття в усіх без
винятку регіонах світу, які багато хто з дослідників характеризує як «провали модернізації», «цивілізаційні пастки»,
«відкати демократизації», «архаїзацію національних політичних систем», потребує подальшого поглибленого
вивчення, адже з упевненістю можна прогнозувати, що
вплив вказаних феноменів у найближчий час тільки зростатиме. Особливо це стосується феномена визначального
впливу відсутності або недостатнього задіяння владно-вольових аспектів в умовах перехідного розвитку від авторитаризму до демократії, так званої «безхребетної політики».
Водночас слід зазначити, що окреслена вище проблема
потребує постійної уваги внаслідок надзвичайно мінливої
і складної динаміки перехідного розвитку.
Виходячи з вищезазначеного, надзвичайно актуальним
є розгляд впливу «безхребетної політики» на поглиблення
деструктивних процесів у сучасному світі, на прикладі
окремих країн і регіонів, висвітлення найбільш показових
випадків здійснення «безхребетної політики» внаслідок
відсутності політичної волі у представників політичної
еліти, що призвела до формування і поглиблення деструктивних процесів.
Поглиблення деструктивних процесів у сучасному світі
варто розглядати, на нашу думку, у контексті аналізу кон133
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цепції стадіально-циклічного розвитку. Адже потреба у
системній модернізації у певний період у тій чи іншій
країні або регіоні світу постає як необхідна складова еволюційного процесу державницького поступу. Розвиток
будь-якої держави, відповідно, умовно можна поділити на
цикли (стадії) піднесення, стабілізації, стагнації й занепаду. Причому останні два цикли не завжди і не обов’язково
мають слідувати після стадій поступу. І навпаки, у багатьох державах і регіонах світу цикли стагнації й занепаду
стають суспільно-політичною і соціально-економічною
реальністю на десятиліття, виражаючи тим самим специфічний прояв стабільності – стабільності занепаду, а
періоди піднесення і розвитку так і не настають.
Прикладами подібних «збоїв» у функціонуванні державницького механізму стають архаїзація політичного і соціокультурного життя, провали модернізації, демократичні
відкати тощо.
Зрозуміло, що головним запобіжником розгортання
деструктивних процесів суспільного і державницького
розвитку має бути ефективно працюючий державно-управлінський апарат на системному рівні, й зокрема
наявність політичної волі на рівні функціонування індивідуальних і колективних суб’єктів прийняття політико-управлінських рішень. Фактично політична воля національної еліти як генератора реформ за умов модернізаційних викликів постає в якості системної характеристики і передумови ефективності роботи державно-управлінської системи загалом. Як зауважує Н. Діденко, «за
допомогою системності в результаті взаємодії управління, влади і держави створюється якісна визначеність певного суспільства… Це дозволяє управлінню зосередити
соціальні процеси в певних рамках, встановити суспільні
пріоритети, визначити можливості реалізації соціальних
цілей і програм» [92, с. 8]. Втім відсутність системності у
взаємодії управління, влади і держави, у свою чергу, призводить до розгортання і поглиблення деструктивних
процесів на національному або (суб)регіональному рів134
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нях, що й стає переконливим доказом браку політичної
волі у суб’єктів прийняття політико-управлінських
рішень і їх потрапляння у пастку приреченості провадити «безхребетну політику».
Оригінальну авторську модель циклічно-ціннісної концепції суспільного розвитку запропонував вітчизняний
науковець О. Радченко. Відповідно до неї трансформація
державно-політичного режиму в суспільстві, яке переживає період системної модернізації, може бути охарактеризована за допомогою чотирьох етапів: формування нової
ціннісної системи, освоєння нових цінностей-ресурсів розвитку, їх вичерпання та ціннісного зсуву, що тягне за
собою формування нової ціннісної системи [265, с. 19].
Однак успішне і послідовне проходження усіх чотирьох
етапів трансформації державно-політичного режиму можливе тільки у ситуації, коли національна політична еліта
усвідомлює свою ключову роль у реалізації названого сценарію, щиро прагне втілити його в життя та володіє вольовим і ресурсним потенціалом для здійснення системних
перетворень. «Авторитарна політична еліта країни, що
свідомо прагне встановлення демократії, спираючись на
силу та авторитет своєї влади, ефективно використовує всі
види ресурсів суспільства задля його стабільного функціонування та поступального розвитку; розробляє та якісно
реалізовує стратегії суспільного розвитку», – так описує
ознаки вольових якостей політичної еліти країн перехідного типу, які потребують політичної модернізації,
О. Радченко [265, с. 20].
У процесі політичної модернізації політична еліта країн
перехідного типу може використовувати чотири основні
механізми трансформації державно-політичного режиму:
1) легітимаційно-інституційний (еволюційний розвиток
демократичної політичної культури); 2) ціннісно-мобілізуючий (формування національної ідеї як рушійної сили
демократичного транзиту); 3) процедурно-інституційний
(реалізація моделі конституційної інженерії, коли рушійною силою системних перетворень є сильна політична
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воля державця та раціонально-логічний стратегічний план
інституційної перебудови держави і суспільства); 4) процедурно-імітаційний (формальні демократичні інституції
наповнюються цілком недемократичним змістом та ментально-владними відносинами) [265, с. 23]. Як бачимо, реалізація моделей модернізації з використанням перших
трьох із вказаних вище механізмів вимагає прояву вольових якостей політичної еліти країн перехідного типу.
Реалізація на практиці четвертого механізму трансформації державно-політичного режиму є яскравим взірцем
здійснення «безхребетної політики» та розгортання
деструктивних процесів на національному або регіональному рівні. Розглянемо найбільш показові, на нашу думку,
приклади здійснення «безхребетної політики» як наслідку
відсутності політичної волі у представників політичної
еліти, що призвела до формування і поглиблення деструктивних процесів у тих чи інших країнах і регіонах перехідного типу.
Аналіз політичного розвитку країн пострадянського
простору в останню чверть століття, тобто після розпаду
СРСР, доводить, що одними з прикладів свідомого обрання представниками національної політичної еліти (точніше, правлячого класу) деструктивного вектора державницького розвитку, які найбільш впадають у поле зору
дослідника, є країни Центральної Азії, де сформувалися
авторитарні (а подекуди авторитарно-тоталітарні або неототалітарні) режими султаністського типу, що супроводжувалося одночасною архаїзацією соціокультурного й
економічного життя цих країн.
Американські науковці у колективній праці «Султаністські режими» за редакцією одного з найбільш авторитетних політичних аналітиків Г. Лінца характеризують такий
режим як «крайню форму патримоніалізму». Якщо султаністські режими в Азії, Африці та деяких країнах
Латинської Америки й Карибського басейну (скажімо, у
Гаїті часів Дювал’є) формувалися на основі військових
переворотів чи політичної демагогії і політичного патро136
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нажу як типових політичних практик країн «третього
світу», то у державах Центральної Азії наприкінці ХХ століття становлення такого типу режимів відбулося фактично з коріння радянської комуністичної номенклатури
брежнєвських і постбрежнєвських часів. Американські
дослідники вказують на відмінності кожного із типів цих
режимів у Туркменістані, Узбекистані й Казахстані та
наявність дилеми: султанізм чи створення дійових державних систем та бюрократій, заснованих на владі закону
[422].
Вибір деструктивного вектора розвитку країн Центральної Азії у формі султанізму засвідчує відсутність політичної волі у представників правлячого класу цих держав
на початку національного державотворення при прийнятті рішення про необхідність зламу як колоніальних, так і
радянських неоімперіалістичних традицій патримоніалізму, клановості, непотизму та переходу до демократичних
практик. Як підкреслює Д. Швецова, «для цих держав
характерна особлива система взаємовідносин суспільства і
влади, яка впливає на всю сукупність механізмів формування владних інститутів. Це складні ієрархічні суспільства, які мають, з одного боку, кланову структуру, а з іншого – неформалізоване територіальне представництво»
[368, с. 153]. На нашу думку, вибір на користь архаїзації
соціокультурного і політичного життя з боку національних еліт країн Центральної Азії був обумовлений насамперед їх острахом перед радикальними системними змінами
як потенційною персональною загрозою безпосередньо
для цих еліт, що цілком коректно можна тлумачити як
прояв «безхребетної політики».
Туркменістан, особливо у часи президентства С. Ніязова
(Туркменбаші), – один із найбільш переконливих прикладів того, що архаїзація соціокультурного і політичного
життя в умовах зміцнення султаністського правління призводить до становлення неототалітарного режиму й навіть
певного цивілізаційного відкату нації. Адже Туркменістан –
це одна з найбільш закритих країн у світі, в якій на почат137
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ку 2000-х років була сформована неодеспотична політична
система з одночасним культом особи, чому слугувало і
відкриття спеціального державного телевізійного каналу,
присвяченого виключно Туркменбаші та його «геніальним» рішенням [417]. Крайні вияви персоналізму в сукупності з досить потужними фінансовими ресурсами зумовили консервацію неопатримоніальних практик, деградацію громадянської активності й примітивізацію соціального життя в країні і після смерті С. Ніязова. Підтвердженням
того, що у сучасному Туркменістані триває архаїзація
політичного і соціокультурного життя, є, наприклад, ухвалення нової Конституції, відповідно до положень якої президент Гурбангули Бердимухамедов отримав можливість
управляти країною довічно [220].
Слід зауважити, що розгортання і поглиблення деструктивних процесів у певних країнах та/або регіонах сучасного світу, подібно до утвердження практик «безхребетної
політики», дуже часто пов’язано зі згадуваним вище феноменом (нео)патримоніалізму.
Як зазначає А. Авксентьєв, одним із перших патримоніальне розуміння влади описав німецький філософ
Людвіг фон Галлер у роботі «Реставрація науки про державу» [4, с. 79]. Визначення, яке Галлер дає владі, наголошує на її недемократичній природі (в тому сенсі, що вона
походить не від «demos»). Владу філософ розуміє не як
делеговане народом повноваження, а як історично здобуте
правителем право [354, с. 152].
Макс Вебер пропонує більш детальний аналіз і конкретне визначення патримоніалізму, відповідно визначаючи
його як різновид традиційного панування, в якому традиційність владарювання доповнюється виникненням особистого адміністративного та воєнного апарату управління (на відміну від інших видів, наприклад, патріархального та геронтократичного). Відмінність від патріархальних
традиційних устроїв полягає в тому, що члени спільноти з
«товаришів» перетворюються на «підданих», право – на
власне право правителя, влада спирається не лише на свя138
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тість традиції, а й на особисту охорону – патримоніальне
військо. Специфіка будь-якого традиційного владарювання, на думку Вебера, полягає в тому, що воно дозволяє
застосовувати свавілля правителя в тих сферах, які традиція оминає мовчанням. Там, де ці традиційні обмеження
мінімальні, виникає крайня форма патримоніалізму – султанізм [47, с. 154].
Отже, неопатримоніалізм є своєрідним соціополітичним симбіозом, спробою поєднання в умовах, коли національній еліті бракує політичної волі здійснити повноцінну політичну і соціокультурну модернізацію, сучасних
форм («фасад») політико-державних інституцій зі збереженням традиційних соціополітичних і культурних практик – відносин, процесів, зв’язків, традицій тощо.
С. Шуляк здійснив у своєму дисертаційному дослідженні фундаментальний аналіз неопатримоніальних диктатур в арабському світі, виділивши дві найголовніші риси
подібних режимів – персоналізацію влади та домінування
патронажно-клієнтельних відносин. За його словами, провідною рисою такого режиму є «персональне правління,
яке спирається на систему сучасних політичних інститутів
та, водночас, – на розгалужену мережу персональних зв’язків традиційного типу (конфесійних, племінних, патронажних), що інтегруються до цієї системи та визначають
способи і принципи її функціонування» [377, с. 3, 7].
Феномен «безхребетної політики» за умов неопатримоніалізму виявляється у тому, що політична еліта (правлячий клас) не спроможна змінити, осучаснити національні
соціополітичні практики і традиції, а тому намагається
пристосувати (адаптувати) новітні (такі, що за формою
відповідають вимогам модернізаційних перетворень) державні інститути до архаїчних норм і цінностей суспільства. На прикладі аналізу баасистської моделі (Ірак у
1968–2003 рр.; Сирія з 1963 р. і донині – територія, контрольована режимом Б. Асада. – В. С.) С. Шуляк виокремлює
такі риси неопатримоніалізму: 1) у подібній державно-політичній системі право на владу приписується радше
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особі, аніж офіційній установі (відбувається крайня персоніфікація державних інститутів, насамперед інституту
глави держави. – В. С.); 2) повнота влади концентрується в
руках глави держави, який контролює діяльність усіх гілок
влади; 3) глава держави посідає усі ключові посади в державно-політичній ієрархії та користується майже необмеженими повноваженнями, які закріплюються юридично
[377, с. 10].
Відтак виникає парадокс: нібито «сильний» державний
лідер у неопатримоніальній системі стає чи не найслабкішою її ланкою, на яку часто зав’язана її життєздатність.
Згадувані вище Ірак часів С. Хусейна та Сирія часів правління династії Асадів – показові приклади названого парадоксу. Певним чином, на нашу думку, подібним прикладом можна вважати і сучасну Росію, де восени 2014 р. була
сформульована своєрідна формула національно-державницького виживання: «Є Путін – є Росія, немає Путіна –
немає Росії» (теза належить главі Адміністрації Президента
РФ В. Володіну) [56].
На нашу думку, «сильний» глава держави за умов неопатримоніалізму – це радше загроза, а не перевага у
суспільствах, які потребують докорінних системних змін і
виходу на якісно новий рівень політичного розвитку.
Адже, як зазначав Р. Інглегарт, потреба у сильному політичному лідері характеризує ті політичні системи, перспективи виживання котрих можна оцінювати як негарантовані [114, с. 21–22].
Неопатримоніалізм як провідна характеристика національної політичної системи спостерігається нині у більшості країн Азії й Африки, у багатьох країнах Латинської
Америки, для яких соціополітичною нормою є чудернацьке поєднання, симбіоз рис, елементів, інститутів, стереотипів мислення, норм та звичаїв, традиційних для цих народів з певними запозиченнями з теорії та практики західного світу. Проявом «безхребетної політики» у такій ситуації
стає, зокрема, формування абсолютно викривленої партійної системи. В неопатримоніальних режимах, як зазна140
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чає А. Авксеньєв, на політичному ринку існують стосунки
партія – кандидат (місце в системі розподілу ресурсів у
обмін на фінансову підтримку), а не партія – виборці (програма й конкретні дії в обмін на голос). Натомість роль
партій виконують бізнес-структури (в російському варіанті це державні корпорації): вони мають власні ЗМІ, центри
соціологічних досліджень, беруть участь у виборах, лобіюють власні інтереси у владних колах [4, с. 82].
У свою чергу, О. Фісун, говорячи про партійність у неопатримоніальних режимах, зазначає: «Не партії контролюють формування та функціонування уряду й інших
державних органів, а навпаки, правляча влада направляє
та контролює діяльність партій та інших суспільних організацій, перетворюючи їх на придаток державного апарату, політичні агентства при неопатримоніальній бюрократії. При цьому партійні органи перетворюються на деякі
різновиди державної адміністрації, а партійна бюрократія
ніби розчиняється у бюрократії державній» [354, с. 171].
Отже, за умов неопатрімоналізму політичні партії утворюються і функціонують не навколо партійної (ідеологічної) платформи, а на грунті відносин патрон – клієнт,
особистих зв’язків між лідерами і рядовими членами на
основі клановості, етноплемінної спільноти, земляцьких
зв’язків, релігійних принципів тощо. Так, в Ірані після
«Ісламської революції» 1978–1979 рр. брак політичної волі
з боку представників світської державної влади призвів до
того, що національні інститути, які обираються демократичним шляхом (президент, парламент), опинилися у повному підпорядкуванні органам, що призначаються рахбаром – вищим духовним керівником Ісламської Республіки
Іран. Ані рішення президента, ані закони, які приймаються парламентом, не можуть вступити у силу без дозволу
(затвердження) рахбара або Спостережної Ради [250, с. 118].
Як бачимо, за умов «безхребетної політики» з боку
представників вищої світської влади в Ірані за останні
майже сорок років відбувся цивілізаційний відкат, внаслідок чого країна набула рис вкрай реакційної ісламської
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теократії, де уся повнота фактичної влади зосереджена в
руках невеликої групи релігійних діячів.
Серед особливостей політичного процесу за умов неопатримоніалізму, які призводять до розгортання деструктивних тенденцій у соціополітичному житті, колектив
науковців під керівництвом В. Бакірова та М. Сазонова
називає наступні. По-перше, провідним агентом політичного процесу стає держава, що є абсолютно незалежною
від суспільства, яке перебуває на периферії соціополітичного життя. По-друге, головне місце у системі влади посідають представники державно-бюрократичного комплексу, які структуруються на основі кланових зв’язків. Власне,
і сам правлячий клас перетворюється на окремий клан
суспільства, який живе автономно. По-третє, решта компонентів політичного поля (парламент, партії, профспілки,
групи інтересів, громадські організації тощо) є структурно
нерозвиненими або перебувають у зародковому стані,
вони не є повноцінним елементом політичного життя.
По-четверте, або відсутнє, або вкрай урізане правило альтернату – принцип зміни уряду залежно від перемоги тієї
чи іншої партії [330, с. 504–505, 508].
Чи не найголовнішим наслідком означених особливостей неопатримоніалізму стає інституціоналізація втручання у політичне життя тих сил та інституцій, які мають
бути політично нейтральними, перебувати поза полем
політичної боротьби. Серед таких сил й інституцій у
більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки
можна виокремити армію. Відтак базові демократичні
інститути держави – парламент, партії, вибори – у неопатримоніальних системах перетворюються на політичну
фікцію, імітуючи квазідемократичні процеси, стаючи
своєрідним прикриттям традиційних та напівтрадиційних суспільних зв’язків: «Поєднані між собою значною
мірою не сучасними, легально-раціональними зв’язками
громадянського типу, а відносинами патронажу і клієнтели, сучасні політичні інститути стають зручним каркасом, у рамках і під ширмою якого відбувається процес
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відтворення традиційних форм патримоніального панування» [330, с. 509].
Таким чином, внаслідок відсутності чи браку політичної волі у представників правлячого класу в країнах з неопатримоніальними політичними системами спостерігається інволюційний державно-політичний процес – від
модернізації вони часто непомітно переходять до контрмодернізації, консервуючи або незавершені соціополітичні перетворення, або публічно відмовляються від будьяких змін як таких, що не притаманні національним традиціям і менталітету народу. Вказані процеси вкрай
деструктивні для національно-державницького розвитку
країн з незавершеною модернізацією, позаяк провокують
непередбачувані наслідки у майбутньому. Причому подібні непередбачувані наслідки можуть бути відтягнені у часі
у середньо- або навіть довгостроковій перспективі, проте
вони роблять національно-державницький розвиток негарантованим у перспективі та неконкурентним порівняно з
країнами, де політична воля представників правлячого
класу дала змогу довести модернізаційні перетворення до
логічного завершення.
Безперечно, представлений аналіз прикладів проявів
«безхребетної політики» за умов браку (відсутності) політичної волі, що призводять до розгортання деструктивних
процесів у суспільствах, які модернізуються, є неповним.
Проте було б помилкою стверджувати, що патримоніальні
конструкції притаманні тільки режимам «не-західного»
світу, з огляду на те, що специфічні неформальні утворення та правила взаємодіють із формальними інститутами у
всіх країнах. На специфіку інституціонального дизайну
пострадянських країн, що певною мірою стосується й
сучасної України, звертає увагу американський вчений
Генрі Хейл. Він підкреслює, що в Росії (а це стосується повною мірою й України) немає політичних партій у західному розумінні, є лише «електоральні проекти». На електоральному ринку квазіпартії виступають у ролі продавця
певних послуг, покупцем яких є кандидат [404, p. 127].
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Тому, наголошуючи на неопатримоніальному характері
політичного режиму, ми лише констатуємо відносно
вищий ступінь впливу традиційних і неформалізованих
практик на політичний процес.
На нашу думку, подальші дослідження мають бути
зосереджені на ширшому висвітленні окреслених проблем, на вивченні класифікаційних характеристик проявів індивідуальної і колективної політичної волі та її відсутності у сучасному світі.

2.2. Мотиваційні чинники вирішення
політичних проблем вольовими зусиллями
олітичний процес – багатогранне середовище кореляції політичних інститутів та взаємодії суб’єктів соціально-політичного простору. В основі розуміння рамок
його перебігу лежить позиціонування індивідуальних
прагнень ключових політичних акторів та громадських
ініціатив як рушійної сили політичних трансформацій.
Відповідно закономірності імплементації політичних
ідей у функціональну матрицю політичного поля, матеріалізація ідеології в політичному режимі, визначення
курсу розбудови державної політики знаходяться у площині втілення політичної волі громадянського суспільства і правлячої еліти. Більше того, мотивована політична воля виступає ключовою складовою генерування
політичного процесу, осмислення сутності перебігу
політичних подій та вироблення механізмів модернізації соціально-політичного життя. Систематизація мотиваційних чинників реалізації політичної волі у політичних рішеннях правлячої еліти та консолідація суспільного світогляду в рамках процесу національної ідентифікації дасть можливість встановити сутність детермінації політичного процесу, а також визначити ключові
проблеми збалансування соціально-політичного середовища та раціоналізації методології розбудови державної
політики.
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Особливої ваги вищезазначена проблема набула в межах
українського соціально-політичного простору. Складність
модернізації управлінських інститутів, регулювання каналів владно-громадської взаємодії та нівелювання конфронтації суспільних ініціатив потребує нагального вироблення алгоритмів трансформації політичного устрою на основі матеріалізації суспільної політичної волі та узгодження
громадських очікувань з функціональними орієнтирами
ключових політичних акторів. Передумовою для таких
прогресивних зрушень виступає теоретичне осмислення
процесів практичного втілення політичних інтересів громадянського суспільства у політичних рішеннях правлячої
верхівки, що можливе за умов вивчення мотивації політичної волі як основи реформування соціально-політичної
сфери та рушійної сили поступового вдосконалення політичного улаштування державної системи.
У цілому проблема структури мотивації політичної
поведінки особистості в політологічній науковій літературі є дискусійною й недостатньо вивченою. Одразу
варто зауважити, що досліджень проблеми мотивації,
проведених у галузі психології, набагато більше, ніж у
політичній науці, яка фіксує лише зовнішні прояви чи
«продукти» мотивації у практичній діяльності в контексті прийняття рішень суб’єктом політичного процесу.
Такі дослідники, як З. Фрейд, Д. Юнг та інші прямо вказували на кореляцію поведінки людини з її підсвідомістю.
Тому філософи, соціологи і політологи змушені підлаштовувати свої концепції під дослідження, здійснені в психології. Водночас дослідження мотивації політичної волі
фігурує у науковому доробку представників різних політичних шкіл та наукових традицій, серед яких варто
виокремити Дж. Барбера, С. Хука, К. Малену, Е. Бріск,
Дж. Велдона, Д. Маклеланда, Д. Аткінсона, Х. Лінца,
А. Степана, А. Пригожина, П. Бурд’є, Є. Шестопал,
В. Іваннікова, А. Лобанової, Т. Вострокнутова, Є. Вострокнутова, А. Леонтьєва, Ш. Чхартішвілі, Л. Столяренко,
С. Савельєва, В. Селіванова.
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Дискусійний характер проблеми у науковій літературі
спонукає до встановлення ключових теоретичних і практичних принципів, що детермінують необхідність вивчення основних складових, сутнісних ознак, векторів застосування та мотивації такого суспільного явища, як політична
воля. Досягненню поставленої мети підпорядковане
розв’язання наступних завдань: 1) визначити розуміння
змісту поняття «політична воля» в смисловій залежності
від мотиваційного підходу; 2) охарактеризувати мотивацію політичної волі як універсального інструмента модернізації соціально-політичного простору; 3) розглянути
спонукальні мотиви діяльності провідних політичних
акторів та з’ясувати її наслідки.
Італійський філософ епохи Просвітництва Дж. Віко
називав три мотиви, які змушують людину творити зло:
гординя, жадібність і гнів. У своїх роботах, аналізуючи
«Іліаду» і «Одіссею», Віко намагався зрозуміти мотивацію
вчинків головних героїв, їх цінностей і зробити з цього
висновки про їх епоху [50]. Н. Макіавеллі, аналізуючи політику роздробленої Італії, відзначав, що в будь-якій політичній дії завжди можна побачити «маленький економічний інтерес» [191]. Однак найголовніше те, що явище, яке
згодом отримало назву «макіавеллізм», за своєю суттю
означає наявність сильної владної позиції державного
діяча, який задля утримання влади не гребує використанням аморальних та незаконних засобів, наявність у нього
сильної волі, яка відкидає гуманні почуття заради досягнення політичної мети. Історія діяльності видатних державних діячів є свідченням цього.
Веберівська теорія соціальної дії також обґрунтовує, що
кожна дія людини має певний мотив, тобто спонукання до
діяльності, що пов’язується з її бажанням задовольнити
якісь конкретні потреби. «Соціальна дія (включно з невтручанням або терплячим сприйняттям) може бути орієнтованою на минулу, теперішню та очікувану в майбутньому
поведінку інших. Вона може бути помстою за колишні
образи, захистом від небезпеки в поточний момент або
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засобами захисту від можливої небезпеки в майбутньому…» [44, с. 625].
Близькою до цього є позиція італійського соціолога
В. Парето. В основі його вчення лежить ідея про «залишки». Суть її полягає у тому, що в основі будь-яких дій або
суджень людини лежить чутливе ядро. Парето виділяє
шість видів залишків: «інстинкт комбінацій», «збереження
агрегатів», «потреба в прояві почуттів до своїх достатків
зовнішніх дій», «залишки, пов’язані з соціальністю», «цілісність індивіда і його залежностей» і «сексуальний залишок» [232].
Розуміння волі як свідомого регулювання людиною
своєї поведінки й діяльності виражається в умінні долати
внутрішні й зовнішні труднощі в процесі здійснення цілеспрямованих дій і вчинків [262]. До вольових якостей особистості, на думку відомого психолога О. Леонтьєва, слід
віднести: цілеспрямованість, рішучість, сміливість, мужність, ініціативність, наполегливість, самостійність,
витримку, дисциплінованість [178]. Саме воля дозволяє
здійснювати контроль спонукання до дії й діяти відповідно до мети. В кінцевому підсумку суб’єктивний вольовий
акт зводиться до прийняття політичного рішення. З іншого боку, однією з найважливіших специфічних складових
цього феномена є вольовий «дефіцит», характерний для
політичних суб’єктів з особистісною безпорадністю. Їм
притаманні такі особливості, як безініціативність, нерішучість, низька організованість, відсутність наполегливості,
недостатня витримка, боязкість, недостатня цілеспрямованість [167]. Це дає змогу стверджувати, що особистих якостей, кваліфікації й професіоналізму суб’єкта політики
(державного діяча, політичного лідера, керівника, менеджера, що представляють владу) недостатньо для прийняття важливого політичного рішення. Тому слід погодитися з вітчизняним науковцем І. Варзарем у тому, що не
кожна особа автоматично є політичною особою; далеко не
кожна політична особа може стати державною особою.
У ланцюжку людина – особа – політична особа – держав147
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ник своєрідним будівничим каркасом є саме політична
воля [42, с. 17].
Отже, воля та її мотивація є найважливішими складовими цілеспрямованої поведінки особистості державного
діяча. Якщо мотивація відповідає головним чином за ініціювання поведінки (формування намірів), то воля відповідає за їх реалізацію. Саме в цьому випадку воля проявляється в здатності подолати перешкоди щодо реалізації
наміру й бажання. Таким чином, воля є більш складним
психічним утворенням, ніж мотивація й мислення [343,
с. 378].
Водночас важливо відзначити ще один аспект: вольовою
слід вважати поведінку (дію), яка може йти всупереч із
власним бажанням, тобто воля завжди проявляється в
ситуації боротьби мотивів. Тут слід розуміти наявність
внутрішнього конфлікту, пов’язаного з боротьбою протилежних або несумісних позицій. У психологічній науці
таке явище характеризується терміном «когнітивний дисонанс». Однак саме він у кінцевому підсумку вимагає відповідного вольового зусилля.
Власне, про вольову поведінку ми говоримо тоді, коли її
реалізація вимагає психологічного зусилля. Причому чим
більшого зусилля вона вимагає від суб’єкта, тим більшою
силою волі ми його наділяємо. Воля проявляється, таким
чином, у тому випадку, коли одна з когніцій (яка, приміром, перешкоджає виконанню бажання) поступається
іншій (пов’язаній із бажанням). Однак якщо різниця між
ними дуже велика, то намір не виникне, вольове зусилля
не проявиться.
На думку Д. Абрамова, існують певні основи вольових
якостей особистості. Він говорить про особистість як таку,
яка, разом з тим, може бути і значущим суб’єктом політики – політичним лідером або важливим політичним діячем, від прояву вольового зусилля якого багато чого може
залежати [2, с. 39].
По-перше, йдеться про біологічні основи існування і
прояву вольових якостей. Встановлено, що прояв деяких з
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них визначається природними задатками людини.
Зокрема, високий ступінь терплячості має зв’язки з інертністю збудження. Боязкість залежить від певного комплексу типологічних особливостей, наприклад слабкої нервової системи. Навпаки, високий ступінь рішучості обумовлюється рухливістю збудження, а в небезпечній ситуації – і
сильною нервовою системою.
По-друге, основою волі слід вважати певний природний
задаток, наявний у особистості, який необхідно постійно
розвивати. Наприклад, Рой Баумайстер і Марк Муравін
силу волі порівнюють із роботою м’язів [360, с. 189].
Подібно до того, як м’язи наділені певною силою, яку вони
можуть проявити, у людини також є сила волі, яку вона
може використовувати. Однак точно так, як м’язи втомлюються і стають менш ефективними після тривалої роботи, сила волі зменшується, коли людина її використовує.
Силі волі, як і м’язам, потрібен певний час для відновлення. Для того, щоб воля стала сильною, потрібно її постійно
тренувати й активізувати.
По-третє, воля як придбана властивість. Щоб вона
сформувалась, її потрібно цілеспрямовано розвивати.
Навіть якщо сильна воля вже сформована, її потрібно
постійно задіювати, інакше вона атрофується як фізична
сила без навантаження на м’язи. Деякі зарубіжні психологи навіть вважають, що волю необхідно підтримувати
щоденним виконанням незначної і навіть, на перший
погляд, марної вправи. Слід систематично здійснювати
«героїчні вчинки» щодо дрібниць, навіть робити щось без
будь-якої особливої причини, а лише заради самої складності їх здійснення. У такий спосіб можна виробити в собі
звичку до концентрації уваги і сильну волю [20, с.127].
Механізмом вольового зусилля, на думку В. Іваннікова,
виступає зміна або створення додаткового сенсу дії, коли
вона реалізується вже не тільки заради мотиву, який виступав її основою, а й заради особистісних цінностей людини,
або інших мотивів, вже залучених до цієї дії [106, с. 113].
Науковець уточнює, що необхідність у вольовому зусиллі
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проявляється в тих випадках, коли: 1) дія не має достатнього спонукання, тому що не пов’язана із актуально пережитою потребою, але реалізується у відповідності із соціальними вимогами або власними ціннісними установками;
2) дія ускладнена чинниками, які знижують або унеможливлюють створення і підтримання необхідного спонукання до неї; 3) дія пов’язана з актуально пережитою, але
соціально небажаною потребою, у зв’язку з чим необхідно
утриматися від неї [106, с. 113]. Принципово важливим є
зауваження В. Селіванова: «Вольове зусилля – один із найголовніших засобів особистості, за допомогою якого вона
здійснює владу над своїми спонуканнями» [293, с. 18].
Проблема модернізації соціально-політичного простору, здатна не тільки успішно задіяти потенціал державних
органів влади, а й забезпечити функціонування каналів
владно-суспільної взаємодії, стала об’єктом дослідження
ще на початкових етапах становлення національних держав. Ключовою особливістю фундаментальних концепцій
організації соціально-політичного простору виступає апелювання до політичної волі. Виокремлюючи теоретичні
засади «ідеальної держави» Платона та Арістотеля, квінтесенцію успішного функціонування різноманітних політичних утворень, можна говорити про матеріалізацію
політичної волі спільноти у правових механізмах регламентації політичного середовища [394, с.125]. Якщо політична воля управлінських структур певної спільноти не
виходить за рамки правового поля, а реалізація суспільних
інтересів лежить у площині правового регулювання, то
функціонування політичної системи має системний, ефективний характер.
За Н. Макіавеллі, незамінним елементом розбудови державного устрою та консолідації структурних елементів
політичної системи виступає послідовна і безапеляційна
реалізація політичної волі правлячого суб’єкта державної
політики. Персоніфікований характер політичного середовища, що полягає у необмеженості можливостей втілення волі державця у політичному моделюванні, постає в
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італійського мислителя фундаментальною обставиною
ефективності політичних конфігурацій державної моделі
[190].
У інтерпретації Ж.-Ж. Руссо політична воля виступає
основою моделі організації державної влади. В рамках ідеальної держави за народом закріплено статус головного
суб’єкта політичного процесу, який «не тільки відповідає
за реалізацію конституційних законів, а й запобігає зловживанню цими законами з боку держави». На своїх зібраннях громада «може видозмінювати форму державного
улаштування за власним бажанням, а також слідкувати за
діяльністю своїх управлінців» [416, р. 107]. Таким чином,
ключовим компонентом державної організації виступає
політична воля суспільства як рушійна сила формування
правової бази консолідації політичного простору.
Політична воля виступає також ключовим інструментом функціонування представницької демократії й лежить
в основі конструктивного архетипу політичного моделювання сучасної демократії [414]. Успішність функціонування каналів владно-суспільної кореляції як незамінних
інститутів державного устрою, що відображається на динаміці взаємодії політичних акторів з громадянським суспільством, визначається крізь призму артикуляції громадських ініціатив й узгодження владних орієнтирів із суспільними інтересами.
У рамках формування правової держави, що керується
виключно правовими нормами у регламентації владно-суспільної взаємодії, під час максимального збільшення функціональних прерогатив і політичних преференцій громадянського суспільства, при моделюванні політичного
устрою з жорстким домінуванням окремого політичного
актора як генератора політичного процесу країни основою
виступає політична воля суб’єктів державної політики.
Позиціонування політичної волі в конструктивній
матриці будь-якої моделі державного устрою актуалізує
необхідність системного аналізу даного соціально-політичного явища і мотивує розширення методології вивчен151
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ня її сутності та складових. Перманентна суспільна потреба в модернізації умов існування, координації продуктивної взаємодії та раціоналізації політичного середовища
детермінує ґрунтовне дослідження політичної волі крізь
призму кореляції інститутів державної влади та громадянського суспільства. Поліваріативність теоретичних підходів до осмислення змісту даного концепту зумовило різноманіття інтерпретації фундаментальних принципів даного явища. Саме тому систематизація наукових концепцій,
що визначають природу політичної волі – важливий мотив
структурного узагальнення поняття в контексті імплементації теоретичного підґрунтя в практичне поле організації
соціально-політичного простору.
Один із поширених векторів розуміння політичної волі,
характерний для західної політичної думки, полягає в
ідентифікації даного явища з інструментом консолідації
інститутів державної влади з метою артикуляції громадських інтересів та вироблення механізмів реального забезпечення широкої участі суспільства в процесах визначення державної політики через збалансування функціональних можливостей каналів владно-суспільної взаємодії [414].
В основі даного підходу лежить припущення щодо функціонування політичного середовища як механізму реалізації громадських інтересів та інтеграції суспільних ініціатив у систему загальнонаціональних політичних цінностей і орієнтирів. Отже, крізь призму теоретичних уявлень,
притаманних західній науковій традиції, політична воля
постає як дієвий механізм регламентації напрямів діяльності ключових політичних акторів держави та активізації
здійснення громадського впливу на процеси державного
управління. Суб’єктивізація волі громадянського суспільства як ключової детермінанти розподілу політичних преференцій зумовлює ефективну трансформацію державного правління в бік демократизації соціально-політичних
відносин.
В українській науковій традиції політичній волі відводиться ключове місце в рамках удосконалення адміністра152
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тивно-територіального устрою та демократичного реформування соціально-політичних підвалин державного
устрою. Зокрема, даного підходу дотримується український дослідник О. Кучабський, який ототожнює політичну волю з дієвим механізмом соціальної організації:
«Соціальний чинник відіграє головну роль у перебігу
трансформаційних процесів кожного суспільства. Отже,
правомірно стверджувати, що становлення адміністративно-територіальної організації в Україні визначається
насамперед соціальними механізмами. В умовах трансформації адміністративно-територіальних структур важливо враховувати цілу низку чинників соціального спрямування, серед яких чільне місце належить політичній
волі до здійснення реформ» [243].
В основі процесів політичного реформування й оптимізації формату консолідації політичного середовища
лежить політична воля. Дана теза зумовлює необхідність
аналізу змісту зазначеного явища, його соціальної природи задля осмислення сутності ключових чинників політичних трансформацій. Потреба у перманентному вдосконаленні політичного середовища та пряма залежність даних
процесів від політичних ініціатив й орієнтирів політичних
акторів розширює мотиваційну парадигму дослідження
політичної волі.
Зазначений підхід окреслює рамки фундаментальної
форми становлення соціально-політичного середовища,
за якою знаменником політичного прогресу в ході структурних трансформацій політичної системи виступає політична воля суспільства, а визначення ефективності використання механізмів моделювання державного устрою та
улаштування соціально-політичного простору знаходиться в площинні осмислення принципів реалізації політичної волі. Лінію залежності політичного процесу від політичних орієнтирів і діяльності суспільства, що спонукає до
дослідження мотивації політичної волі, можна прослідкувати на прикладі перебігу демократичного транзиту в
політичній системі. Позиціонуючи процедурний характер
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політичного процесу в центрі власного підходу до розуміння політики, американські дослідники Х. Лінц і
А. Степан зазначають: «Демократичний транзит – це
реалізований процес консолідації і досягнення консенсусу
відносно 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 ділити владу з іншими елементами соціально-політичного процесу де-юре» [413, р. 3]. В рамках даного визначення проявом політичної волі виступає інститут
голосування, що є втіленням матеріалізації громадських
інтересів у практичному вимірі на основі плюралізму
демократичного устрою політичної системи, та регламентоване право на визначення курсу державної політики,
закріплене за обраними політичними акторами, які, керуючись національними інтересами, ухвалюють політичні
рішення.
Відомий дослідник процесів модернізації політичного
устрою Р. Інглегарт виділяє активізацію політичної участі
мас та зростання динаміки інтеграції суспільства в державотворчих процесах як ключові сегменти модернізації політичного середовища та прогресу політичної системи [409, р.
307]. Дана теза підтверджує актуальність розкриття змісту
політичної волі крізь призму демократизації й прогресивного реформування демократичного устрою. Фундаментальним принципом зазначених позитивних трансформацій виступає демократична переорієнтація ментальних
установок суспільної дії та політичної поведінки громади.
Саме тому визначення механізмів реформування політичного світогляду народу та розвитку демократичних архетипів суспільної поведінки створюють реальні передумови
для моделювання чіткої програми модифікації державного
устрою. Зазначений алгоритм соціально-політичного
реформування виступає додатковим підтвердженням тези
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щодо необхідності дослідження політичної волі соціуму як
ключового інструмента генерування суспільного прогресу
та раціоналізації державного устрою.
Якщо розглядати необхідність вивчення сутності поняття «політична воля» крізь призму практичного виміру
політичного процесу, то надзвичайну цінність у контексті
пошуку першопричин і вироблення механізмів модернізації державного управління становить попередження негативних явищ політики – централізації політичної влади та
авторитаризації політичної системи. Адже найбільший
потенціал та можливості щодо реалізації мотивованої
політичної волі закріплений за політичними акторами,
наділеними чи то в силу демократичних процедур, чи в
силу форми організації політичного режиму владними
преференціями. Як при функціонуванні представницької
демократії західного зразка з домінуванням законодавчого
інституту, так і при президентській формі організації
політичної влади, притаманній деяким країнам пострадянського політичного простору, реалізацію функціональної програми моделювання державної політики
де-факто закріплено за представниками владних інститутів. У будь-якому разі політична воля окремого політичного актора в рамках здійснення національної політики не
повинна домінувати над колективними ініціативами громадянського суспільства. Тільки тоді представницька
демократія, заснована на артикуляції суспільних інтересів
демократично орієнтованими політиками, не перетвориться на державний устрій авторитарного типу, де визначення курсу зовнішньої і внутрішньої політики країни
знаходитиметься в площині індивідуальних переконань
одного чи декількох політичних акторів [406]. Саме тому
осмислення змісту концепту політичної волі та принципів
його матеріалізації у практичному вимірі політичного
процесу дасть можливість виробити превентивні механізми обмеження централізації політичної влади та збалансування політичних цінностей і преференцій між політичними акторами.
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Розширення мотиваційної парадигми політичної волі
набуває особливої актуальності для визначення змісту
процесів демократизації на теренах пострадянського політичного простору, в тому числі в Україні. Тривалий процес формування української державності супроводжувався приходом до влади низки політичних сил, що відзначалися різними політичними поглядами та зміною конституційної матриці організації політичного простору. Проте
не завжди політична воля еліти країни до формування
курсу державної політики перебувала у полі національних
орієнтирів української громадськості. В результаті дисонанс політичної волі владно-суспільних інститутів призвів
до політичної активізації громадськості та переформатування політичної влади на основі народної волі. Збіг різних факторів суб’єктивного та об’єктивного характеру
поставив українську державу перед вибором вектора
подальшого політичного розвитку. Виклики знаходяться
не тільки в площині консолідації суспільних орієнтирів, а
й у раціоналізації адміністративно-управлінської системи
та вдосконалення програми політичних дій владної еліти.
Розв’язання представлених проблем потребує детального комплексного аналізу задля консолідації й демократичної організації державного правління, формування адекватної концепції забезпечення національних інтересів та
модернізації принципів збалансування функцій і прерогатив владних інститутів. З точки зору наукового дослідження і осмислення змісту й можливих векторів здійснення
реформування української політичної системи ключовим
об’єктом дослідження виступає політична воля, що детермінує зазначені трансформації. Важливим елементом
реорганізації українського соціально-політичного простору є забезпечення пропорційного розподілу політичних
преференцій між суб’єктами політичної системи, завдяки
чому функціонування державних інститутів буде спрямовано на візуалізацію і матеріалізацію громадських інтересів. Збалансування волі політичної еліти із суспільними
ініціативами потребує застосування широкої методологіч156
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ної бази вивчення концепту політичної волі з метою моделювання практичних механізмів створення програми
владно-суспільної взаємодії.
Аналіз теоретичної матриці політичного процесу з
подальшим її втіленням у певному політичному просторі
дає змогу зробити висновок щодо важливості поняття
«політична воля» як інструмента продукування взаємодії
громадянського суспільства з інститутами політичної
влади. Прагнення суспільства до існування в рамках
демократичного політичного устрою, де значно розширений діапазон громадського впливу на процеси формування державної політики, потребує системного вивчення механізмів і детермінант організації відповідного
формату кореляції діяльності суб’єктів політики.
Необхідність раціоналізації форми державного правління та улаштування демократичного політичного режиму
значно розширює мотиваційну парадигму дослідження
політичної волі. Вивчення теоретичної складової зазначеного суспільно-політичного явища дасть змогу осмислити практичні тенденції функціонування інструментів
впливу громадянського суспільства на становлення політичної системи. Саме тому ефективне моделювання системи політичних конфігурацій та соціальних цінностей
держави неможливе без належного теоретичного осмислення політичної волі як невід’ємної складової політичної модернізації.
Як було визначено в попередніх підрозділах дослідження, реалізація політичної волі вимагає значних ресурсів,
які повинні концентруватися для вирішення ключових
проблем. Формально політика – єдиний інструмент державного регулювання у всіх сферах життєдіяльності
суспільства. Ефективне використання владою цього
інструмента, по суті, й є політичною волею. Однак лише
правових ресурсів недостатньо для її прояву й реалізації.
З цього приводу Г. Рузавін зазначає: «Принципова відмінність соціальних систем від природних полягає, насамперед, у тому, що… в суспільстві діють люди, які обдаровані
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свідомістю, ставлять собі певну мету, керуються мотивами
своєї поведінки і ціннісними орієнтаціями...» [280, с. 63].
Отже, очевидно, що недостатність ресурсів повинна
компенсуватися, окрім іншого, ефективністю управління,
вирішенням оптимізаційних завдань у політиці. Якщо для
поетапного вирішення ключових проблем такої концентрації зусиль не відбувається, то політична воля не реалізується.
Зв’язок вольового і мотиваційного компонентів у державотворчій діяльності прослідковується в контексті прийняття політичних рішень. Отже, безперечно, що в основі
кожної із форм політичної поведінки, особливо індивідуальної, лежить певна мотивація. Спонукання до дій, до
прийняття того або іншого політичного рішення являє
собою усвідомлений чинник, який і визначає той або
інший вибір дій та вчинків людини. В якості ілюстрації
наведемо такий цікавий приклад.
У 1812 році Наполеон вдерся до Росії з армією, що налічувала понад 600 тисяч осіб (серед них було більше
200 тисяч німців, фламандців, поляків, швейцарців, іспанців і португальців), 1400 гармат і 180 тисяч коней. Після
битви під Бородіно маршал наполеонівської армії Мюрат
докоряв своїм генералів за недостатню енергійність кавалерійських атак. Захищаючись, генерал Нансі пояснив це
недостатньою патріотичністю ввірених йому військ. Але
звинуватив не всіх загалом, а рівно половину: «У всьому
винні коні – вони недостатньо патріотичні. Наші солдати
воюють блискуче, якщо у них немає навіть хліба, але коні
без сіна не рухаються з місця» [276]. Саме в цьому прикладі
можна побачити відмінність в управлінні людиною і тваринами, а головне – між волею та мотивацією.
Однією із найбільш відомих класифікацій мотивів політичної поведінки можна вважати типологію Д. Маклелланда
й Д. Аткінсона, які виділяють три основні групи мотивів:
1) мотив володіння владою; 2) мотив досягнення; 3) мотив
афіліації [370]. На думку цих авторів, саме переважання
того чи іншого мотиву обумовлює тип політичної поведін158
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ки особистості. Мотив влади, націленість на вплив і
престиж веде як до формальної соціальної влади, так і до
марнотратних, імпульсивних дій, таких, як агресія і надмірний ризик. Під мотивом досягнення мається на увазі
націленість на перевагу й унікальний результат; він асоціюється з активною діяльністю, помірним ризиком, заснованим на знанні можливих результатів. Мотив афіліації
(від англ. affiliation – поєднання, зв’язок) – націленість на
тісні відносини з іншими людьми. Іноді він веде до відкритості міжособистісних відносин, але в умовах загрози або
стресу може привести до захисної реакції стосовно інших.
Що стосується мотивації політичної діяльності, то вона
пов’язана не лише зі сферою політики, а має надзвичайно
глибоку соціальну природу і обумовлюється різними чинниками. На думку психологів Т. Вострокнутова та
Є. Вострокнутова, мотиваційними чинниками політичної
діяльності особистості слід визнати стійкі мотиви, що
зумовлюють її поведінку [58]. У свою чергу, чинниками
самої мотивації можуть виступати потреби, інтереси, потяги, емоції, установки, ідеали.
Основою мотивації вважаються потреби. Це, по-перше,
об’єктивна залежність від навколишнього світу, по-друге,
відчуття цієї залежності як незадоволеності, дискомфорту,
за відсутності предмета потреби і задоволеності. Потреби
відіграють важливу роль у регуляції поведінки людини.
У політиці проявляються звичайні людські потреби: цікавість, прагнення до свободи, матеріальні запити тощо. На
думку А. Леонтьєва, мотив, що виникає на основі потреби,
є безпосереднім стимулом до дії [177, с. 23]. Однак потреба
не рівнозначна мотивації, оскільки остання передбачає
свідоме цілепокладання, а для політичної мотивації – ще й
систематичні уявлення. На формування лінії поведінки
державного діяча значно впливають його інтереси, тобто
прагнення до створення і підтримання умов, оптимальних
для задоволення його потреб. Якщо потреби спонукають
до діяльності, то інтереси визначають основну лінію поведінки.
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Наступним важливим чинником, який спрямовує і
коригує мотивацію в процесі формування інтересів при
визначенні послідовності та ієрархії цілей діяльності, є
цінності. На практиці різні мотивації по-різному трактуються. Одні дослідники намагалися розділити мотивації
на гарні й погані, інші – через мотивацію знайти спільне
коріння всіх людей, треті – через пояснення мотивації проаналізувати навколишній світ, четверті виводили загальні
закони мотивації як непереборну долю людства.
Слід погодитися із вітчизняною дослідницею А. Лобановою в тому, що вибір певного напряму дій та вчинків
регулюється ціннісними орієнтаціями особистості, емоціями, суб’єктивними переживаннями, настановами і реалізується в соціальній поведінці [183]. Усі ці чинники істотно
впливають на повсякденну поведінку державного діяча
або політичного лідера, на їх політичну поведінку й
рішення [292, с. 6]. Доповнює пояснення механізму вольових зусиль психолог Ш. Чхартішвілі, спираючись на існування спеціальних мотивів вольових дій. Такими мотивами, на його думку, є суспільні цінності, які людина приймає як свої і діє заради них [105, с. 98].
Слід зазначити, що вольові рішення, засновані лише на
зовнішній мотивації (обов’язок, соціальні норми, закон
тощо), не завжди є морально позитивними. Мотивація
державних діячів, імператорів і королів, які ухвалювали
важливі державні рішення, що безпосередньо впливали на
долі багатьох людей, завжди була в центрі уваги філософів, психологів, соціологів і політологів. Однак, як свідчить історія, існувало безліч правителів, чия жорстокість і
мотиви навіть близько не вписувалися в розумні рамки.
Політичні рішення й вчинки деяких державних правителів видаються позбавленими достатнього спонукання. Або
навпаки, рішення могли спонукатися сильним мотивом,
але були соціально небажаними, йшли врозріз із суспільними вимогами й нормами.
Слід згадати, наприклад, римського імператора Калігулу, який влаштовував криваві оргії, під час поєдинків
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викидав на арену глядачів, щоб їх з’їли дикі тварини, страчував простий люд без жодного приводу [133; 384];
Генріха VIII Тюдора – засновника англіканської церкви,
який розгорнув найжорстокіші репресії, мотивуючи їх
тим, що англійське духовенство відкидає нові порядки (за
оцінками істориків, за час його правління в Британії було
знищено 376 монастирів, а понад 70 тисяч осіб страчено й
спалено на вогнищах) [324; 384]; гаїтянського диктатора
(президента Гаїті з 1957 по 1971 рр.) Франсуа Дювальє,
який заборонив у країні всі партії, профспілки і громадські організації, ув’язнив усіх священиків, мотивуючи це
тим, що вони відмовлялися славити його в своїх проповідях, розстрілював людей без суду і слідства [199; 384].
Воля окремих політичних правителів може бути спрямованою на досягнення не просто аморальних, а й протиправних цілей: незаконного придбання матеріальних цінностей, корупції тощо. Більше того, в авторитарних і тоталітарних державах політична воля часто спрямовувалася
не просто на переслідування політичних противників й
інакомислячих, а й на фізичне їх усунення в процесі масових репресій й актів геноциду. Наприклад, Пол Пот (Салот
Сар) – камбоджійський політик, керівник «червоних кхмерів» і глава уряду Демократичної Кампучії з 1975 по
1979 р. – за 4 роки винищив 20% населення країни, мотивуючи це їх причетністю до «інтелігенції» й «буржуазії»
[73; 384]. Муаммар Каддафі прийшов до влади в результаті
«безкровного» перевороту в 1969 році й до 2011 року фактично був правителем Лівії, а не президентом, маючи
титул «Братський вождь і керівник революції». Став одним
із найбагатших людей усіх часів. Диктатором його вважають в основному за те, що він займався вкрай жорстким
переслідуванням опозиціонерів і незгідних з режимом.
Каддафі звинувачують у неправомірних арештах, тортурах і стратах. Він неодноразово виганяв десятки тисяч
своїх співвітчизників, переважно єгиптян, палестинських
арабів, негрів. Вигнання супроводжувалося публічним
лінчуванням лівійськими арабами негрів і масовими
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погромами. Є свідчення, що Каддафі відправляв убивць до
інших країн, щоб розправитися із тими з його супротивників, яким вдалося втекти з Лівії [295; 384].
З іншого боку, слід враховувати, що воля безпосередньо
не визначає моральність або аморальність державного
діяча як суб’єкта політичної діяльності: вона є тільки необхідною умовою й механізмом засвоєння моральних цінностей. Водночас воля виявляється й поза моральністю,
адже вольова активність може бути аморальною. Так, ЖанБедель Бокасса – Президент Центральноафриканської
Республіки з 1966 по 1976 р. – був не лише тираном, а й
найвідомішим людожером. Наприклад, у рамках святкування Дня матері в 1971 році Бокасса звільнив усіх ув’язнених жінок й наказав стратити чоловіків, мотивуючи це
тим, що вони вчинили злочини проти жіночої честі. Одні
були згодовані крокодилам, інші розчавлені вантажівками
й розірвані на частини [163; 384].
Свавілля в житті й політиці властиве імпульсивним й
слабовольним особистостям. Це аргументовано в одному
із досліджень А. Пригожина, присвячених патології політичного лідерства [253], де практично всі основні лідерські
патології включають вольову ваду. Вона обумовлена зазвичай або нереалістичною оцінкою власних можливостей,
або необ’єктивною оцінкою умов і засобів політичної
діяльності. Існує й певна класифікація патологій політичної волі.
1. Політичний утопізм – висунення свідомо відірваних
від реальності цілей і політичних цінностей, для здійснення яких бракує ресурсів. Цей феномен характеризує патологію волі на стадіях спонукання до діяльності, вироблення політичної мети і рішень.
2. Політична акрасія. Це поняття (вже згадуване нами)
використовував ще Аристотель (akrasia – буквально «безпорадність» або «нестриманість»), означає відсутність «смаку
до влади». Водночас серед державних діячів можуть бути
політичні теоретики, демагоги, для яких цілком достатньо
влади слова, влади політичних емоцій. Подібні прояви
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політичної акрасії можна було спостерігати у російської
дворянської політичної еліти початку ХХ століття й
у радянської номенклатурної еліти 1980-х років. Вона
подібна до «втоми від влади», що розвивається в умовах
тривалої монополії на неї.
3. Політичний популізм – загравання з політизованими
верствами населення: потурання масовим малоорганізованим політичним виступам за відсутності власних політичних цілей і стратегій або втрата (підміна) своїх цілей у
процесі ситуативного діалогу з політизованим населенням. У цьому випадку не слід плутати політичний популізм як патологічний прояв волі із популізмом як засобом і
технологією маніпулювання.
4. Політична мімікрія, конформізм – результат компромісів у діалозі з іншими політичними суб’єктами. Конформізм призводить до розмивання і втрати первинних цілей
і цінностей, підпорядкування іншому суб’єкту. Політичний
конформізм поступово перетворюється на політичну мімікрію, за якої відбувається запозичення чужих гасел, програм, іміджу в цілому задля більш успішного маніпулювання об’єктом і дискредитації інших суб’єктів політичної
волі. Саме в ситуації адаптивної поведінки (ситуації пристосування), вважає А. Лобанова, невід’ємна властивість
людини – хитрість розуму – модифікується в політичну
мімікрію, яка тим самим виконує інструментальну роль у
пристосуванні людини до певних соціальних умов або
ситуацій [184, с. 79]. Сучасний політик задля утримання
влади повинен, з одного боку, постійно доводити власну
компетентність, боротися із конкурентами, а з іншого –
подобатись електорату, отримувати підтримку однодумців тощо. Тому для політичних діячів стає природним
пошук різних шляхів для утримання свого місця в політикумі: перехід з однієї партії до іншої, пошук і технологічне
формування нового політичного іміджу тощо [155, с. 4].
Близьким до вищезазначених за своєю суттю є поняття
бонапартизму. Імена А. Гітлера, Й. Сталіна, Б. Муссоліні,
Р. Трухільо відомі в усьому світі, оскільки їх політичні
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рішення були доленосними для мільйонів громадян.
Водночас іноді складно стверджувати, що саме ці правителі, ухвалюючи політичні рішення, здійснювали якісь
вольові зусилля над собою під впливом політичної необхідності. Нерідко їх дії були продиктовані лише суб’єктивними фізіолого-психологічними вадами. Заради справедливості слід також зазначити, що тиранічні державні діячі
послуговувалися у політичній діяльності не лише негативними мотивами, які реалізовувалися заради власних егоїстичних помислів, а й позитивними, які сприяли суспільному розвитку. Наприклад, Наполеон Бонапарт привів
Францію до кривавих політичних конфліктів, жертвами
яких стали мільйони людей. Однак саме він став ініціатором прийняття так званого «Кодексу Наполеона» – фундаментального законодавчого акту Франції, який являє
собою масштабну кодифікацію цивільного права і який
дав поштовх подальшому кодификаційному процесу в
багатьох країнах світу. Цей документ діє і донині [93; 383].
Чилійський диктатор Аугусто Піночет, який захопив
владу в країні у 1973 р., за деякими підрахунками, стратив
понад 3 тисячі осіб, яких вважав противниками свого
режиму. Однак його заслугою було те, що чілійська економіка, яка за часів соціалістичного лідера Сальвадора
Альєнде знаходилася в застої (інфляція зросла до 500%),
вийшла із скрутного становища. Піночет найняв економістів із Чиказького університету (які відомі в історії як
«чиказькі хлопчики»). Завдяки грамотним розрахункам
цих фахівців та їх впровадженню в економіку країни
інфляція знизилася з 375% в 1975 році до 9,9% в 1982 році,
а ВВП зріс на 10%. Результати діяльності Піночета багато
фахівців називають «чилійським економічним дивом».
Більшість економічних реформ залишаються актуальними в країні й донині [110; 383].
Фідель Кастро захопив владу в 1959 році, запровадив на
Кубі однопартійну диктатуру, змусив мільйони кубинців
покинути батьківщину. Так звана «Чорна книга комунізму» [363] свідчить, що під час режиму Кастро 14000 людей
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віком від 16 до 68 років були розстріляні, через концентраційні табори та камери тортур пройшли близько 500 000
людей. Міжнародні організації оцінили кубинський уряд
як один із найзапекліших порушників прав людини.
Проте Кастро відомий й істотними досягненнями в управлінні країною, зокрема добре розвиненими системами
охорони здоров’я та освіти. Навіть з огляду на складну
економічну ситуацію й торгове ембарго з боку США за
рівнем медицини та освіти Куба стала лідером регіону.
Сьогодні там практично немає неосвічених громадян, що
для Латинської Америки є дуже серйозним показником,
ефективно працюють близько 800 тис. лікарів. При цьому
вся медична допомога, аж до найскладніших операцій, є
абсолютно безкоштовною [363; 196].
Муаммар Каддафі щодо своєї країни й свого народу
також проводив досить ефективну політику, яка дозволила Лівії істотно розвинутися в економічному плані. Одним
із його наймасштабніших проектів стала «Велика рукотворна ріка» – складна мережа водоводів, що забезпечувала в
Лівії пустельні райони із Нубійського водоносного шару.
За деякими оцінками, це був наймасштабніший іригаційний проект за всю історію людства. Ця величезна система
труб і акведуків, що включає також понад 1300 свердловин
глибиною понад 500 метрів, обслуговує міста Тріполі,
Бенгазі, Сирт та інші, поставляючи 6 500 000 м³ питної води
в день. Сам Каддафі назвав цю ріку «Восьмим дивом світу»
[72; 383].
Тобто не можна стверджувати, що сам факт прийняття
того чи іншого політичного рішення – позитивного чи
негативного, з позиції людської спільноти – безпосередньо
залежить від того, чи державний діяч тільки «поганий», чи
тільки «гарний». Це пояснює психолог Л. Столяренко. За
його словами, вольові дії й політичні рішення можуть бути
мимовільними і довільними. Перші здійснюються в результаті виникнення неусвідомлюваних потягів, установок й
зазвичай мають імпульсивний характер. Довільні дії припускають усвідомлення мети, попереднє уявлення щодо
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тих дій, які можуть бути використані для їх досягнення.
При цьому автор стверджує, що всі вони є похідними від
волі людини. У складній вольовій дії Л. Столяренко виділяє такі етапи: 1) усвідомлення мети і прагнення досягти її;
2) усвідомлення можливостей досягти мети; 3) виявлення
мотивів, що підтверджують або заперечують ці можливості; 4) боротьба мотивів і вибір; 5) прийняття одного із
можливих варіантів; 6) реалізація прийнятого рішення;
7) подолання зовнішніх перешкод і досягнення поставленої мети. Розглядаючи процес прийняття рішення, автор
стверджує, що він відбувається по-різному, наприклад, не
виділяється в свідомості, іноді може наставати сам по собі.
При цьому може бути так, що наприкінці прийняття
рішення кожен із мотивів зберігає свою силу [333, с. 180].
Тут виникає ще одна доволі важлива проблема у діяльності державного і політичного діяча – політичного вибору. Вибору не тільки як процедури в системі електоральних відносин, а й як заняття певної політичної позиції,
оскільки політичний вибір – це різновид політичної дії,
яка, в свою чергу, передбачає певну мотивацію. Наприклад,
свого часу в М. Хрущова був серйозний стратегічний
вибір: зробити ставку на прискорення науково-технічного
прогресу, реформування економіки і суспільства, підвищення життєвого рівня народу чи почати широкомасштабний видобуток нафти й газу, швидко і легко заробити
великі гроші. Відомо, що він пішов шляхом проголошення
абсолютної утопії – «розгорнутого будівництва комунізму», що й було зафіксовано в новій програмі КПРС, прийнятій на XXII з’їзді КПРС у 1961 р. Анекдотичним стало
твердження М. Хрущова, що «теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі». Такою була його
політична воля і стратегічна помилка.
П. Бурд’є зазначає, що визначальною характеристикою
політичного вибору є те, що він більше, ніж будь-який
інший, відображає наше систематичне уявлення про соціальний світ, про позицію, яку ми займаємо в ньому, і яку
ми повинні займати [39, с. 143].
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У контексті нашого дослідження значний інтерес представляють роботи С. Савельєва. У своїй праці «Ницість
Мозку» він детально описує передумови виникнення у
людини подвійного рівня мотивацій, що обумовлено поділом мозку на два рівні (в звичайному випадку) і на три
(в разі геніального мозку). На першому рівні розташовується архаїчна «лімбічна система», яка психологами
зазвичай називається підсвідомістю. Лімбічна система
формує у суб’єкта архаїчні мотивації. Чим примітивніший
мозок, тим більшу роль у поведінці суб’єкта відіграють
біологічні мотивації. На другому рівні знаходиться «неокортекс», що становить основу раціонального мислення.
Рішення суб’єктом приймається в цій ділянці мозку лише
в тому випадку, якщо були витрачені реальні зусилля на
його прийняття [284]. Завдяки дослідженням С. Савельєва
стають більш зрозумілими різноманітні мотивації в поведінці державних діячів та інших політичних суб’єктів.
Виклики, які стоять перед людською цивілізацією в XXI
столітті, ймовірно, потребуватимуть більш глибокого
вивчення мозку людини. Однак загальні тенденції у його
вивченні залишаються невтішними для прихильників,
скажімо, якогось конкретного політичного устрою. Мозок
все ще зберігає суто біологічні риси, насамперед егоцентричні, що не дає підстав сподіватися на подальше поліпшення міждержавних відносин й поступовий відхід від
глобальних конфліктів і суперечностей.
Таким чином, можна виділити низку основних чинників, які можуть впливати на вибір лінії поведінки державного діяча стосовно прийняття політичних рішень вольовими зусиллями.
По-перше, це особистість самого діяча: його індивідуально-психологічні особливості (темперамент, характер),
життєвий досвід, ціннісні орієнтації. За словами
В. Корнієнка, в ідеалі наше розуміння справжнього політика і державного діяча співпадає. Однак у реальності це не
завжди так. Від політика на практиці зазвичай ніколи не
чекають реалізації загальнонаціональних інтересів. Під
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політиком радше мають на увазі людину, що обслуговує
приватні інтереси. У кращому випадку це інтереси партії
або іншої організації, представником якої він є. Державний
діяч – це людина, яка обирає той курс, що враховує інтереси більшості на тривалу перспективу. Високий статус
людини як державного діяча в ідеалі повинен бути пов’язаний із популярністю, яку він отримав завдяки власній
діяльності, лідерським рисам характеру, моральній позиції, прийнятим доленосним рішенням тощо. До таких слід
віднести Мартіна Лютера Кінга, Джавахарлала Неру й
інших [147].
По-друге, це властивості самого рішення, і зокрема ступінь структурованості проблеми.
По-третє, інформаційні обмеження. Відсутність релевантної інформації, що надходить через зворотний зв’язок, робить майбутнє будь-якої політичної системи вкрай
туманним. На цю обставину звернув увагу Г. Почепцов.
Він вважає, що саме порушення зворотного зв’язку в
СРСР (зокрема, в період правління Л. Брежнєва) привело
державу до розвалу, оскільки інформація різного характеру виконує забезпечувальну роль у ході політичного
життя [79].
По-четверте, середовище прийняття рішення: в умовах
визначеності, ризику або невизначеності.
По-п’яте, час прийняття політичного рішення і взаємопов’язаність рішень: прийняття одиничного важливого
рішення може зумовити прийняття сотні дрібних рішень.
Великі рішення викликають серйозні наслідки.
По-шосте, ставлення підлеглих до прийнятих рішень.
На вибір щодо прийняття рішення впливає ступінь участі підлеглих у вирішенні проблем, їх схвалення або
неприйняття рішення, наявність у них стимулу до досягнення спільної мети, ймовірність виникнення розбіжностей щодо пропонованих рішень [79, с. 111]. З іншого боку,
для тих, хто лояльний до їх режиму, правителі намагалися створити максимально комфортні умови, щоб і надалі
зберегти цю лояльність. Наприклад, Чингізхан створив
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імперію, що включала величезні території від Дунаю до
Японського моря, від Новгорода до Південно-Східної
Азії. У роки свого розквіту вона поєднувала землі Східної
Європи, Південного Сибіру, Близького Сходу, Китаю,
Тибету і Центральної Азії. Жоден полководець або завойовник не зміг домогтися більшого. Щоб тримати імперію в підпорядкуванні, Чингізхан гарантував свободу
віросповідання, захист прав буддистів, мусульман, християн й індуїстів, заборонив убивство священиків, ченців
і мулл. Він також захищав недоторканність посланників й
послів, у тому числі ворожих, незалежно від того, яке
повідомлення вони приносили. Історики стверджують,
що монгольське суспільство в період правління Чингізхана
стало мало не демократичним: раб міг піднятися до
командувача армією, якщо виявляв достатню військову
звитягу [259].
Отже, в якості загального висновку зазначимо: яку б
активну роль не відігравала воля в діяльності державного
діяча, в кінцевому підсумку не можна повністю заперечувати те, що вона детермінована сукупністю об’єктивних
умов, матеріальними суспільними відносинами, в яких
людина перебуває. Провідною мотивацією політичних
діячів при вирішенні політичних проблем вольовими
зусиллями часто виступають зовнішні чинники, що свідчить про значне зниження у них ролі внутрішнього
морального контролю. Опора лише на зовнішню мотивацію при вирішенні політичних проблем вольовими зусиллями є недостатньою. Обґрунтування лише зовнішніми
мотивами може схилити суб’єкта політики на користь
рішення, яке принесе вигоду в найближчому майбутньому, але його віддалені наслідки будуть негативними. Тому
при прийнятті рішень необхідно завжди враховувати
голос совісті й думати про те, яким чином те чи інше
рішення позначиться на інших людях.
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2.3. Особистісна детермінація залучення
можливостей і переваг політичної волі
Категорію «політична воля», на перший погляд, важко
назвати однією з найбільш досліджених у сучасній політичній науці. Втім, якщо звернутися до таких категорій
політології, як «політична влада» та «політичне лідерство», то ми побачимо, що феномен політичної волі крізь
призму аналізу цих понять розглядається доволі часто,
причому в різних аспектах. До того ж вивчення політичної
волі обов’язково передбачає з’ясування особливостей
функціонування особистості у світі політики, тому що
вольові якості, вольовий потенціал є одними з найвагоміших політично значущих характеристик будь-якого індивіда, і передусім політичного лідера.
Дослідження феномена політичної волі у контексті
розгляду питань функціонування політичної влади, політичного лідерства, визначення місця особи у політичному житті має також значний потенціал у прикладному
вимірі. Це пояснюється тим, що сучасний світ висуває
перед політиками, політичними лідерами нові вимоги,
пов’язані з ускладненням усіх суспільних процесів, зокрема процесів прийняття та реалізації політико-управлінських рішень.
З огляду на це у контексті політологічного аналізу особистості важливими завданнями є: визначення особливостей розгляду політичної волі у сучасних соціопсихологічних концепціях особистості; виокремлення основних
напрямів досліджень політичної волі у царині політичної
психології; розгляд базових ідей «Я-концепції» як важливої для вивчення політичної волі, політичного лідерства та
політичної влади; розгляд основних засад патріархального-авторитарного («путінського») режиму сучасної Росії та
висвітлення типових проявів волюнтаризму в російській
політиці; виявлення особливостей формування персоніфікованого режиму «спадкової республіки» в Азербайджані;
з’ясування специфіки проявів політичної волі в умовах
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функціонування суперпрезидентських республік Центрально-Азійського регіону (ЦАР).
Відповідно до сформульованих завдань варто привернути увагу до напрацювань у царині політичної психології. Серед досліджень українських вчених варто виділити
працю І. Алексеєнко «Особистість. Політика. Управління»
(2001), де представлений всебічний аналіз місця особи у
світі політики, навчальні посібники «Політична психологія» за редакцією С. Матвеєва (2003) та М. Головатого
(2006), в яких представлені оригінальні авторські погляди
на розвиток цього міждисциплінарного напряму політичної науки, а також статтю С. Бульбенюк «Аналіз статусу
політичного лідера як важливий чинник формування психологічних засад влади» (2009), в якій пропонується системний розгляд проблем функціонування політичної влади
та політичного лідерства.
На окрему увагу заслуговують праці російських та
українських науковців, у яких представлений аналіз визначення політично значущих рис і якостей особистості:
К. Єгорової-Гантман «Ігри у солдатики. Політична психологія президентів» (2003) – одна з перших наукових праць
прикладного характеру з політичної психології,
Л. Васильєвої «Хто він – Нomo politicus?» (2007) та Т. Невської «Особистість політичного лідера як фактор, що
визначає електоральний вибір» (2007). До формування
джерельної бази проблематики персоніфікації влади долучилися також російські науковці О. Зудін, О. Олійник,
М. Розов та українські О. Дудник, Т. Ляшенко, А. Пахарєв,
О. Романюк.
Політика є надзвичайно суб’єктивізованою цариною
соціальних взаємовідносин. Адже творцями політики є як
окремі індивіди, так і їх групи та об’єднання. Історія політики – це фактично історія міжособистісних взаємодій у
певних обставинах. Відомо також, що майже всі правителі,
чи то царі, чи генсеки комуністичної партії, робили країну
і її народ «під себе», формували специфічну суспільну свідомість у результаті втілення в життя їх владних інтересів:
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Петро I, Катерина II, Олександр II, Олександр III. Навіть
сьогодні легко відрізнити Росію путінську від Росії єльцинської або горбачовської. Політика кожного з них має особистісний характер. Горбачов – це початок відходу від
соціалізму, Єльцин – не тільки продовження цього процесу, а й формування капіталізму, точніше, повернення до
капіталізму в Росії, Путін – це хитання в рамках уже створеної нової капіталістичної системи зі збереженням надії
на реальний прогрес.
І якщо життя кожної окремої людини є занадто коротким, то життя багатьох людей утворює своєрідну соціополітичну тканину суспільства, а в ширшому контексті – певної цивілізації. Таким чином, цілком логічно, що політична наука, подібно до таких наук, як психологія, антропологія та соціологія, зосереджується на вивченні особистості, її складної внутрішньої організації. Подібні дослідження, які, на перший погляд, уявляються доволі зрозумілими,
насправді є надзвичайно складними, оскільки особистість – це той соціальний і політичний суб’єкт, який за
рівнем складності своєї функціональної організації не
поступається суспільству в цілому. До того ж саме завдяки
особистості можлива така актуалізація суспільно значущих проблем, яка недоступна для будь-яких інших соціальних і політичних суб’єктів. За словами М. Бердяєва,
особистість являє собою «…живу суперечність, яка демонструє співвідношення кінцевого і безкінечного у соціальному житті» [137, с. 81].
Політична воля за такого розуміння ролі особистості в
соціальному та політичному житті стає однією з найважливіших характеристик індивіда як політичного актора.
Як свідчить історична практика, доволі часто саме людський, особистісний фактор відіграє вирішальну роль.
Саме таку роль у більшовицькому жовтневому перевороті
відіграли в Росії В. Ленін і Л. Троцький, потім у процесі
становлення і розвитку реального соціалізму Й. Сталін та
інші. Так, наприкінці березня 1935 року Л. Троцький записав у своєму щоденнику: «Не будь мене в 1917 р. у
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Петербурзі, Жовтнева революція відбулася б – за умов
наявності й керівництва Леніна. Якщо б у Петербурзі не
було ні Леніна, ні мене, не було б і Жовтневої революції...
Те ж можна сказати загалом про громадянську війну...»
[55].
Політична воля може розглядатися в якості однієї зі
складових соціальної структури особистості. А відтак у
контексті досліджуваної проблеми необхідно проаналізувати найбільш авторитетні концепції психологічного і
технократичного спрямування. Так, для представників
психологічного напряму в тлумаченні соціополітичного
місця особистості характерне зосередження уваги на виявленні ідеалістичних і метафізичних аспектів соціальних
ролей особистості. Прихильники технократичного напряму, в свою чергу, намагаються «технологізувати» сутність
людини. Вони саме з технологічних відносин виводять
типи соціальних організацій і установ, що формують
соціальне середовище особистості [146, с. 40].
Під впливом кардинальних змін політичного, соціального, економічного, культурного характеру з 1960–1970-х
років пріоритет як в академічному середовищі, так і на
політичній авансцені надається різноманітним технократичним парадигмам особистості. З цим напрямом соціополітичних досліджень пов’язаний розвиток теорій та концепцій «постіндустріальної цивілізації», «інформаційного
суспільства», «третьої хвилі модернізації» тощо. У даному
напрямку працювали і працюють такі авторитетні науковці, як З. Бжезінський, Д. Белл, А. Тоффлер, Р. Арон,
Р. Дарендорф, Ж. Еллюль.
З огляду на те, що ми досліджуємо тематику політичної
волі, найбільший інтерес становить концепція французького соціолога й антрополога Р. Арона. Він у своїй концепції особистості спирається на дві методологічні засади –
технологічного детермінізму і теорію факторів. Відповідно
до ідей технологічного детермінізму соціально значущі
риси особистості як соціального і політичного актора формуються та реалізуються під впливом економічних, соці173
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ально-політичних й ідеологічних систем. Автори теорії
факторів наголошували на тому, що сучасне індустріальне суспільство (суспільство, яке функціонувало приблизно
до кінця 90-х років ХХ століття. – В. С.) ґрунтується на
трьох основних цінностях: рівності, особистості й універсалізації. Отже, визнаючи базові постулати обох цих теорій, Р. Арон в якості основи своєї концепції формулює
питання про співвідношення особистості та ситуацій,
тобто типових проявів відчуження, соціальних аномалій,
стандартизації життя тощо. За цих умов, на думку вченого,
формуються певні стратифікаційні типи особистості,
основним з яких має стати конвергентна особистість – тип
сучасної людини, який характеризується високим ступенем вольового потенціалу [386].
Конвергентна особистість має стати типовою для постіндустріального суспільства. Соціально-психологічна структура такої особистості дещо відрізняється від подібної
структури стратифікаційних типів особистості, які існують за умов функціонування індустріального суспільства.
Скажімо, однією з базових якостей конвергентної особистості є надання нею пріоритету постматеріальним потребам, цінностям й ідеалам, чи не перше місце в ієрархії яких
займає самореалізація. Одним із проявів потреби самореалізації будь-якої особистості є необхідність у політичній
самореалізації, що нерозривно пов’язана з розвитком
вольових якостей.
І. Алєксєєнко розглядає політичну самореалізацію як
складний феномен, який забезпечується через подвійний
вплив соціально-психологічних та політичних чинників.
Так, з одного боку, політична самореалізація являє собою
вияв позитивної соціально-політичної активності особи, а
тому є необхідною умовою розвитку як окремого індивіда,
так і суспільства в цілому. З іншого боку, перебіг сучасних
політичних процесів сприяє формуванню нового типу
особистості, яка прагне самореалізації в усіх царинах
суспільних відносин, для якої незалежність є самоцінністю, а включення в політику – чинником забезпечення
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власної незалежності. За цих умов політична активність
особи є усвідомленою необхідністю її соціального буття [9,
с. 167]. Таким чином, потреба у політичній самореалізації
є своєрідним індикатором, який чітко вказує на сформованість у особи комплексу якостей соціопсихологічного
характеру, який і визначають в якості політичної волі.
Доцільним, на нашу думку, є розгляд проблематики
політичної волі у контексті дослідження специфіки функціонування політичної влади та політичного лідерства.
Окреслені напрями аналізу дозволяють конкретизувати
різні аспекти прояву як власне політичної волі, так і зазначених вище питань політичної самореалізації особистості,
визначення місця особи у світі політики. Виходячи з контексту досліджуваної нами проблематики, вивчення феноменів політичної влади та політичного лідерства варто
здійснювати з позицій політичної психології – одного з
найбільш розроблених напрямів політологічного знання.
Американська дослідниця М. Херманн у 1986 р. виділила такі позиції, яким мають відповідати наукові розробки
у царині політичної психології: 1) фокус вивчення має
бути зосереджений на взаємодії політичних і психологічних феноменів; 2) об’єктом дослідження повинні стати
найбільш значущі політичні проблеми, до яких прикуто
увагу громадськості; 3) треба приділяти більше уваги політичному та соціальному контексту аналізованих психологічних явищ; 4) слід вивчати не тільки результат тих чи
інших психологічних впливів на політику, а й намагатися
зрозуміти процес формування тих чи інших політичних
переконань; 5) основою дослідницьких пошуків має слугувати методологічний плюралізм [246, с. 11].
Отже, аналізуючи феномен політичної волі з позицій
політичної психології та у контексті головних питань
функціонування політичного лідерства, слід зосередити
увагу передусім на з’ясуванні особливостей взаємовідносин між людьми у політичній царині, які базуються на
принципі авторитет – послідовник. Політична воля у цих
взаємовідносинах залежить від двох основних чинників:
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якостей авторитету та готовності послідовників сприймати такі якості. Політична воля, виходячи з цих позицій, є
своєрідним «приводним паском» будь-якої політично та/
або соціально значущої дії. Додатковим і водночас дуже
важливим стимулом для спонукання до дії у такій ситуації
виступає посилання на авторитет. «Феномен посилання на
авторитет, звернення до авторитетних джерел полягає у
пошуку «вищого блага». Авторитет вказує (вільно чи
невільно) на те благо, яке організує волю. Воля спрямовує
дію… Вибір якоїсь відповіді опосередковується через посилання на авторитет», – так описує Л. Васильєва схему взаємодії авторитету і політичної волі у процесі здійснення
опосередкованого вибору [43, с. 88].
Авторитет у структурі політичної волі відіграє подвійне
значення: з одного боку, він виступає стимулом, спонукальним мотивом до певних політичних дій; з іншого –
суб’єктом накопичення, зберігання та переробки політичної і соціальної інформації. Якщо погодитись із формулою
про те, що сутність будь-якої особистості складається з
трьох базових психічних актів – вольової спрямованості,
думки та чуттєвого сприйняття, то можна стверджувати:
авторитет справляє визначальний вплив на процеси вибору особистості. Авторитет зазвичай формує той центр
(умовний або реальний), довкола якого відбувається самоорганізація на рівні як окремого індивіда, так і соціуму в
цілому.
Л. Васильєва, вивчаючи феномен авторитету з позицій
вияву політичної волі, пропонує виділяти два основні
його типи – відкритий та закритий. Відкритий авторитет
не замикається на самому собі, на свідченнях власної
істинності. Закритий авторитет, навпаки, наполягає на
самому собі як абсолютному свідченні, як єдиному критерії істини для послідовників. Як пише дослідниця, «тип
авторитету, який обирає індивід, визначає у подальшому
річище його діяльності загалом та політичної поведінки
зокрема» [43, с. 89]. Таким чином, існує прямий взаємозв’язок між типом обраного авторитету та реалізацією
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особистістю свого вольового потенціалу. Особливо наочно представлена особливість виявляється в особі політичного лідера.
Особистість політичного лідера як предмет політологічних досліджень завжди була актуальною проблемою аналітичних розробок. Одне з головних питань, яке стає ключовим при розгляді феномена політичного лідерства, –про
особистість політичного лідера загалом та його самооцінку, ступінь усвідомлення ним власних проблем або навіть
дефектів, а також шляхів і засобів їх подолання у процесі
політичної діяльності. Весь цей складний соціопсихологічний комплекс і формує феномен політичної волі на рівні
соціального функціонування та політичної діяльності
конкретного політичного лідера.
Чи не найавторитетнішою серед усіх соціопсихологічних концепцій політичного лідерства є Я-концепція.
Видатний американський вчений Г. Лассуел, один із її
авторів, звернув увагу на необхідність дослідження уявлень людини про саму себе, аналізуючи ступінь розвитку
особистості та її самооцінку, їх втілення у політичній поведінці. Відповідно до гіпотези цього дослідника деякі люди
мають надзвичайно сильну потребу у владі й інших особистісних цінностях (скажімо, повазі) як засобах компенсації
травмованої або неадекватної самооцінки [211, с. 141].
Отже, згідно з базовим постулатом Я-концепції соціально значуща поведінка політичного лідера залежить від
того, якими є його самоусвідомлення, самооцінка. Зокрема,
на початку процесу морального вибору самооцінка присутня при звірці майбутньої дії з моральними цінностями,
а після завершення вчинку самооцінку, яка виступає як
критичне осмислення вчиненого, можна вважати однією з
основ майбутніх вчинків. Самооцінка означає самовизначення інформації про скоєний вчинок і фактично служить
каналом зворотного зв’язку, наявність якого сприяє здійсненню оптимальних, принципово відібраних, адекватних
конкретній ситуації однотипних вчинків. Самооцінка
повертає особистість до початку циклу вибору, пропоную177
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чи його повторити. Отже, в самооцінці втілюється принцип діалектичної подвійності морального вибору, пов’язаний з вічністю моральних цінностей, і при цьому не
виключається принцип їхньої відносності, що виражається
в творчому процесі їх розвитку.
У структурі Я-концепції прийнято виділяти три ключові аспекти: образ Я, самооцінка та соціальна орієнтація
політичного лідера. Якщо останні два аспекти пояснюються доволі однозначно більшістю дослідників, то розуміння
«образу Я» є суперечливим, оскільки це найбільш суб’єктивована категорія. Так, самооцінку зазвичай визначають
як самоповагу, позитивне відчуття щодо самого себе, співвідношення наших досягнень і наших претензій.
«Соціальна орієнтація лідера» – це насамперед відчуття
автономності на противагу відчуттю залежності від думки
інших людей у самовизначенні [211, с. 142].
Можна стверджувати, що самооцінка є соціопсихологічною характеристикою людини, яка залежить і від зовнішніх факторів (особливості виховання, соціальне середовище, традиції та звичаї того чи іншого суспільства тощо), і
від специфіки психічної організації кожного конкретного
індивіда. У цьому випадку політична воля виявляється у
тому, чи здатна особистість протистояти негативному
впливу зовнішніх факторів або певним «слабким місцям»
власної психічної організації у процесі формування адекватної самооцінки.
У дискурсі про соціальну орієнтацію політичного лідера акцент робиться на дослідженні процесів політичної
соціалізації, які суттєво впливають на формування в особистості почуття власної автономності, рівень розвитку
котрого де-факто вказує на вольовий потенціал індивіда.
Як уже зазначалося вище, тлумачення категорії
«образ Я» є неоднозначним. Американські вчені Д. Оффер
та Ч. Строзаєр розглядають «образ Я» політичного лідера
як загальну суму сприйняття, думок і почуттів людини
щодо самої себе. Ця загальна сума, на їх думку, може бути
умовно поділена на шість складових – шість Я: фізичне,
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сексуальне, сімейне, соціальне, психологічне та Я, яке
долає конфлікти [82, с. 52]. Варто зауважити, що кожна
складова має безпосередній зв’язок з політичною волею як
політико-психологічним феноменом. Отже, розглянемо ці
«образи Я» детальніше.
Якщо спочатку фізичне Я сигналізує про фізичний стан
та рівень здоров’я політичного лідера, то згодом воно
трансформується у певний образ особистості, який покликаний здійснювати функцію ідентифікації індивіда з тією
чи іншою соціальною групою [99, с. 52–53]. Політична воля
з позицій вивчення фізичного Я виявляється найчастіше у
політичній діяльності тих політичних лідерів, які мали або
явні фізичні вади, або суттєві проблеми зі здоров’ям. Так,
відомі приклади американських президентів Ф. Рузвельта
та Дж. Кеннеді доводять, що навіть люди із серйозними та
невиліковними захворюваннями завдяки надзвичайній
політичній волі змогли не тільки пробитися на верхівку
політичного Олімпу, а й стати одними з найбільш видатних політичних лідерів ХХ століття. Втім можна знайти і
протилежні приклади, які демонструють, що ті чи інші
проблеми зі здоров’ям можуть стати на заваді у політичній
діяльності навіть непересічної, харизматичної особистості
(скажімо, багато хто з дослідників пов’язують остаточну
поразку Наполеона при Ватерлоо з його хворобою). Таким
чином, фізичне Я може розглядатися в якості своєрідного
індикатора рівня і потенціалу політичної волі особи політичного лідера.
Сексуальне Я як складова «образу Я» особи політичного
лідера, як не дивно, є малодослідженим. Адже у сучасній
науці майже немає статистичних данних про те, як особливості сексуальної поведінки пов’язані з лідерськими
здібностями [99, с. 53]. Це можна пояснити негласним
«табу», яке накладене на сексуальний аспект життя політиків у більшості країн світу, незалежно від форми правління чи типу політичного режиму. Хоча певні спроби
дослідити означену проблематику робилися. Наприклад,
неодноразово здійснювалися дослідження взаємовпливу
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сексуальних патологій і політичної діяльності глав авторитарних і тоталітарних держав. Втім безпосередній взаємозв’язок між сексуальним Я та політичною волею особи
лідера залишається недослідженим.
Важливим елементом особистості політичного лідера є
сімейне Я. Це пояснюється кількома причинами. По-перше,
процес політичної соціалізації починається в сім’ї.
По-друге, саме в сімейному колі формуються первинні
навички соціального спілкування (комунікації) та соціальної взаємодії. По-третє, дуже часто завдяки або всупереч
родині й родинним зв’язкам певна особа стає політичним
лідером. Тому можна дійти висновку, що перші прояви
політичної волі на індивідуальному рівні спостерігаються
в сім’ї.
Соціальне Я віддзеркалює уявлення лідера про власну
здатність до спільної діяльності з іншими людьми. Однією
з ознак політичного лідерства є здатність особистості до
налагодження ефективного міжособистісного спілкування. Індивід, який прагне стати політичним лідером, повинен формувати у себе навички взаємодії з представниками
різних соціальних груп. Політична воля у такому контексті виявляється через здатність особистості зосередити
максимум зусиль заради досягнення намічених цілей. В
історії та сучасності є чимало прикладів політичних лідерів, які, не маючи від природи виражених здібностей до
соціальної комунікації, змогли їх розвинути, доклавши
неабияких вольових зусиль.
Комплекс психологічного Я – уявлення особистості
про свій внутрішній світ, мрії, бажання, потреби, конфлікти, страхи тощо. Вольові механізми посідають надзвичайно важливе місце саме на цьому рівні «Я образу»
політичного лідера. Завдяки задіянню вольових механізмів політичний лідер може регулювати свої внутрішні
конфлікти, страхи, стримувати бажання та потреби,
спрямовувати їх у продуктивне і легальне річище.
Провідний механізм політичної волі на рівні психологічного Я – це самоконтроль.
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Останній елемент «образу Я» – це Я, що долає конфлікти, і складається з уявлень політичного лідера про свої
здібності й схильності до творчого подолання політичних
і соціальних конфліктів, до віднайдення нових рішень для
старих проблем. Представлений комплекс являє собою
складну комбінацію кількох складових: інтелектуального
базису, знань, адекватної емоційної реакції та достатнього
вольового потенціалу. До того ж рівень «Я, що долає конфлікти» зумовлює здатність політичного лідера протистояти стресам (стресостійкості), долати їх. Адже постійна дія
стресів на особистість лідера зумовлює зниження інтелектуальних та поведінкових можливостей, зменшення вольового потенціалу [99, с. 53–55].
Як бачимо, елементи «образу Я» в рамках Я-концепції
дають дослідникові змогу скласти уявлення про самооцінку політичного лідера як особистості, про його здатність
адекватно визначати власне місце у політичній царині.
При цьому часто простежується наступна взаємозалежність: чим вища самооцінка політичного лідера, тим
вищий потенціал політичної волі у нього. Звичайно,
Я-концепція не може дати однозначної відповіді на питання «Політичне лідерство – це більше соціальний чи біологічний феномен?»; не може виявити усі аспекти соціопсихологічної природи особистості політичного лідера. Втім у
дослідженнях феномена політичної волі вивчення цієї
концепції необхідне.
Саме у рамках Я-концепції забезпечується системне
дослідження політичної волі крізь призму аналізу категорій «політичне лідерство» та «політична влада». Зокрема,
у цій концепції докладно простежується вплив політичного лідерства на характер влади. Відповідно до концепції
політична влада може розглядатися у кількох аспектах:
по-перше, як здатність носія (суб’єкта) влади виявити власну політичну волю; по-друге, як можливості політичного
лідера налагодити ефективну взаємодію з іншими політичними суб’єктами; по-третє, як стан відповідності владної діяльності суспільним потребам і запитам [34, с. 285].
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Отже, політична воля стає своєрідною сполучною ланкою,
яка пов’язує два ключові політичні феномени – лідерство
та владу.
З огляду на проблематику політичної волі цікавим є
дослідження типових проявів прагнення влади як спонукального мотиву політичної діяльності лідера. Прагнення
влади та застосування з цією метою вольових зусиль може
виникати у двох формах – експлікативній та імплікативній. Перша виявляє ті властивості владарюючого суб’єкта,
які притаманні не всім, а виключно лідерам. Сутністю імплікативного прагнення влади є реалізація властивостей,
характерних для тих, хто йде за лідером, для його послідовників. Інакше кажучи, імплікативне бажання влади –
це сподівання послідовників того чи іншого лідера, який
прагне влади, що в разі його перемоги їм також «перепаде» частка влади [70, с. 176–177]. Отже, повноцінно потенціал політичної волі може розгорнутися за умов реалізації
експілкативної форми. Причому подібна форма прагнення влади вимагає від політичного лідера максимального
зосередження вольових зусиль з метою досягнення поставлених цілей, головна з яких – політична (державна) влада.
Безперечно, окреслені напрями дослідження проблематики політичної волі у царині політичної психології не є
вичерпними. Втім, на нашу думку, саме застосування при
аналізі феномена політичної волі постулатів Я-концепції,
а також розгляд технократичного детермінізму в якості
одного з найбільш перспективних варіантів аналізу зазначеної проблематики є науково обґрунтованим та доцільним. Тому в подальших дослідженнях мають бути обов’язково враховані маловивчені аспекти цих концепцій та
теорій.
Сучасний світ є надзвичайно політично, економічно,
соціокультурно розмаїтим. Цивілізаційний розвиток нині
визначають часто суперечливі, протилежні тенденції. Так,
політичний поступ останніх десятиліть характеризується
двома протилежними векторами – посиленням й інтенсифікацією демократизаційних процесів у значній частині
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країн, з одного боку, і так званим «автократичним реваншем» – з іншого. Аналіз політичних процесів, які відбувалися в останні двадцять років на пострадянському просторі, дає підстави стверджувати: більшість країн колишнього
СРСР обрали другий вектор розвитку, що посилюється
виразною тенденцією концентрації влади в руках однієї
особи та формуванням персоніфікованого типу авторитарного (автократичного) режиму. За цих умов одним із
найбільш актуальних досліджень як у теоретичному, так і
в прикладному сенсі стає з’ясування базових ознак сучасних автократичних режимів персоніфікації влади.
Розглядаючи проблематику реалізації політичної волі в
умовах персоніфікації влади на пострадянському просторі, варто зауважити, що авторитарні режими у зазначеному сегменті геополітики досить неоднорідні – вони відрізняються за рівнем економічного, соціального, культурного
розвитку, за системами світогляду і належністю до різних
цивілізаційних моделей. Умовно серед персоніфікованих
авторитарних режимів країн колишнього Радянського
Союзу можна виокремити такі групи: 1) Росія (патріархально-авторитарний режим, який продовжує традиції
російського самодержавства); 2) Білорусь (режим особистої
влади із системними проявами волюнтаризму); 3) Азербайджан («спадкова республіка», або «республіканська монархія»); 4) країни Центральної Азії (авторитаризм султаністського типу, східна неодеспотія, суперпрезиденціалізм).
Отже, спробуємо проаналізувати кожен із наведених різновидів персоніфікованих авторитарних режимів, що
сформувалися у пострадянських країнах в останні два
десятиліття, з огляду на необхідність висвітлення проявів
політичного волюнтаризму, визначення ролі політичної
волі в системі їх функціонування.
Насамперед потрібно з’ясувати ті особливості політичного режиму та форми державного правління, що обумовлюють феномен персоніфікації влади. Так, О. Романюк
пропонує використовувати поняття «модель державного
правління», що комплексно характеризує механізм фор183
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мування державної влади, взаємодію у ньому різних політичних інституцій та політичну відповідальність [278,
с. 75]. Відповідно максимальна персоніфікація влади досягається за умов функціонування автократичної моделі
державного правління, коли політична воля однієї особи
або обмеженої групи осіб є єдиним центром прийняття
політико-управлінських рішень та джерелом формування
виконавчих структур влади. При цьому варто враховувати, що дуже часто автократична модель державного правління може розбудовуватися під прикриттям демократичного «фасаду». Тому А. Кудряченко при визначенні ступеня персоніфікації влади у тій чи іншій країні пропонує
зважати не тільки на конституційний статус державних
інституцій, а й на їх реальне становище та рівень дотримання ними засад поділу влади [168, с. 26].
На пострадянському просторі автократична модель
державного правління реалізується через формування
псевдо- або напівдемократичних інституцій і механізмів
політичної системи за умов функціонування де-юре президентських (Азербайджан, Таджикистан, Туркменістан,
Узбекистан) і президентсько-парламентських республік
(Білорусь, Казахстан (з 2007 р.), Російська Федерація).
І якщо у президентських республіках на конституційному
рівні закріплюється персоналізація влади глави держави,
то у президентсько-парламентських вона радше є виявом
визнання особливої, безальтернативної ролі глави держави (О. Лукашенка, Н. Назарбаєва, В. Путіна) у національній політичній системі. Спільним для обох цих форм державного правління, які функціонують останні два десятиліття на теренах колишнього СРСР, є те, що політична
воля глави держави визнається на рівні масової суспільної
свідомості (добровільно або добровільно-примусово, свідомо або внаслідок тривалого процесу застосування маніпулятивних технологій) єдино правильною і такою, що не
має піддаватися жодній критиці. Скажімо, на прес-конференції 20 грудня 2012 р. Президент Росії В. Путін на питання кореспондента «Нової газети» Діани Хачатрян, чи
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робив він за останні дванадцять років якісь помилки (як
глава держави і як глава уряду. – В. С.), відповів: «Не бачу
жодних великих системних помилок». Інший російський
журналіст, А. Колесніков, зробив із цього іронічний висновок: «Президент – безгрішний».
Безумовно, найбільш висвітленим у вітчизняній та зарубіжній політичній науці є питання про російський політичний режим. Пояснень цьому може бути декілька.
По-перше, російський політичний режим є де-юре і
де-факто єдиною прямою спадщиною режиму радянського, а тому і для західних, і для східних дослідників він є
цікавим з огляду на завдання висвітлення проблематики
трансформації радянського тоталітаризму, а згодом –
авторитаризму та визначення ролі у цих процесах особи
політичного лідера, тобто волюнтаристського чинника.
По-друге, сучасна Росія в особі свого незмінного національного лідера активно демонструє амбіції повернути
статус наддержави. По-третє, ті вектори і напрями внутрішньополітичного і зовнішньополітичного розвитку, які
демонструють російські політика та політики, повністю чи
частково намагаються згодом наслідувати, копіювати й
інші держави пострадянського простору. Це стосується, в
тому числі, вектора посилення персоніфікації державної
влади. Адже для багатьох політиків – глав пострадянських
держав, навіть неусвідомлено, Росія все ще залишається
«старшим братом», тим авторитетом, який демонструє
взірці для наслідування «молодшим братам». Якими ж є
риси, що дозволяють ідентифікувати політичний режим
сучасної Росії як персоніфікований, такий, що базується
на приматі безумовності й абсолюту політичної волі однієї
особи.
О. Олійник виокремлює низку основних атрибутів, які
характеризують ідеальний тип російської влади: 1) влада,
яка дістає обґрунтування у собі самій; 2) влада як самоціль;
3) насильницькі техніки нав’язування політичної волі;
4) крайня асиметричність у розподілі прав і обов’язків;
5) відсутність зворотних зв’язків у політичному режимі
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[255, с. 82]. Як бачимо, ідеальна для Росії влада обов’язково
має бути максимально персоніфікованою. Фактично це
означає, що відбуватиметься посилення влади й особи (за
зразком класичних тоталітарних режимів, де спостерігається посилення правлячої партії і держави). Таким чином,
формується ідеальний автократичний режим, в якому
політична воля однієї особи є абсолютною. Подібна влада
не визнає будь-якої, навіть найменшої конкуренції та
обмежень (окрім суто символічних, потрібних для створення ілюзії власної демократичності) своєї «безмежної»
політичної волі.
Така влада – це самоціль і самоцінність, не абсолют; а
політична воля особи, яка безроздільно володіє і розпоряджається цією владою, – уособлення «деміургу», що сприймається більшістю громадян (точніше, підданих) в якості
природного і нормального порядку речей. Причому не
важливо, яке юридично визначене місце у владно-державній ієрархії займає названа особа.
М. Розов у цьому контексті зазначає: «Офіційний пост,
який займає ця персона, не обов’язково є формально і
легально вищим, але зазвичай усі знають, «хто Головний»,
а коли не знають, це призводить до загальної тривожності
й нестійкості політичного порядку» [275, с. 31].
Якісно нове тлумачення й обґрунтування важливості й
необхідності беззаперечної політичної волі особи, яка є
найвищим носієм (суб’єктом) державної влади в Росії,
сформувалося у 90-і роки минулого століття, коли за умов
формування режиму пострадянського типу його ідеологи
і пропагандисти намагалися наділяти харизматичними
якостями навіть тих політичних лідерів, які насправді їх не
мали. Тому, скажімо, харизму В. Путіна або Д. Медведєва
можна охарактеризувати як штучно сформовану. Так,
О. Зудін зазначав ще на початку 2000-х років: сучасний
російський політичний режим прийнято називати
бюрократичним, харизматичним й авторитарним. Втім
вести мову про «чисту», класичну політичну харизму
В. Путіна не можна, адже російські соціологи констатують:
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у рейтингу національного політика № 1 частка сильних
емоцій як необхідного підґрунтя для формування класичної харизми особи є мінімальною. Емоції, пов’язані з ім’ям
В. Путіна, є рівними, досить поміркованими, однак не
такими, що викликає справжня харизма. Відтак, на думку
О. Зудіна, головною властивістю режиму Путіна є моноцентризм [104, с. 68].
Моноцентризм російського політичного режиму формує й особливості прояву політичної волі, обумовлює
специфіку персоніфікації державної влади. Наприклад,
однією з таких особливостей стає надзвичайно високий
на початку 2000-х років і просто високий сьогодні рейтинг глави держави, що дає підстави йому особисто, й
насамперед його оточенню, говорити про «моральний
мандат», який дає російське суспільство на будь-які дії
для В. Путіна.
На думку багатьох дослідників, саме цей «моральний
мандат» дозволив провести під егідою політичної волі особисто В. Путіна такі політико-управлінські перетворення:
деавтономізація країни (її апогеем стало скасування губернаторських виборів у 2004 р.; відновлення субординації в
елітах, відповідно до якої публічна критика можлива щодо
будь-кого з правлячої еліти, окрім національного лідера;
реінтеграція системи влади (трансформація єльцинської
системи, на чолі якої була «Сім’я», у систему з верхівкою
влади в особі «національного лідера» та «партії влади»);
забезпечення статусного перевороту в істеблішменті, внаслідок чого центральні позиції зайняли традиційно периферійні для радянського режиму і більшості пострадянських країн «силовики»; формування базових векторів
«політичного проекту Путіна»: етатизму з опорою на
бюрократію всіх рівнів та ідеологію «суверенної демократії» при збереженні надзвичайно обмеженого політичного
плюралізму і політичної конкуренції; партизація системи
влади (створення політичної партії домінантного типу);
корпоративізм, коли основою режиму є стан економіки, а
не авторитарне насилля влади [104, с. 71, 82–83].
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Таким чином, можна стверджувати, що засади моноцентризму як основи політичного режиму сучасної Росії
багато в чому були закладені й укорінені в національну
політичну систему завдяки політичній волі особисто
глави держави та його найближчого оточення – так званих «ідеологів путінізму». Саме за часів правління
В. Путіна почав конструюватися ідеальний образ російської влади, яка нині спирається на три новітні стовпи –
персоніфікацію, ієрархічність та централізацію влади.
Тут можна провести своєрідні паралелі з монархічною
Росією, коли основами імперії виступали народність
(образ В. Путіна як «національного лідера»), православ’я
(намагання сформулювати духовно-ідеологічні засади
новітньої російської державності) та самодержавство
(надконцентрація верховної влади в одному центрі прийняття політико-управлінських рішень, пропагування
ідеї про її безальтернативність єдиновладдя для успішного поступу країни).
До того ж, на думку багатьох науковців, єдиновладдя є
не просто магістральним вектором політичного розвитку
Росії останніх десятиліть, а й даниною національним віковим традиціям. Так, історія Росії засвідчила: якщо верховний правитель не в змозі зосередити всю владу в своїх
руках, його невдовзі позбавлять влади (приклади
О. Керенського, М. Хрущова, М. Горбачова є цілком переконливими) [277, с. 143]. Відтак В. Путін засвоїв «історичні
уроки», що не могло не вплинути на формування його
персонального стилю державного управління і керівництва. Причому цей стиль глава держави демонструє не
лише у внутрішній, а й у зовнішній політиці. Однією з
ознак вказаного стилю є намагання В. Путіна не просто
«тримати удар» на світовій арені, але й провокувати глав
зарубіжних держав, представників мас-медіа, отримуючи
задоволення від цього. Підтвердженням цього є рекордна
кількість прес-конференцій із зовнішньополітичних
питань, які В. Путін дав за часи свого президентства та
прем’єрства.
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Ще однією показовою характеристикою політичного
стилю В. Путіна є його особлива властивість «не помічати»
власні помилки і прорахунки як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Як зауважує В. Дегоєв (причому не критично, а навпаки, – зі щирим захопленням), «у широкому
спектрі його емоцій було все, окрім засмучення й образи...
Якщо перед нами мистецтво самоконтролю, то воно вище
за усілякі похвали» [85, с. 23].
Аналіз проявів політичної волі у персоніфікованому
режимі правління чинного російського Президента, безумовно, не обмежується окресленими напрямами. Ми намагалися визначити найбільш показові з них, виходячи зі
специфіки досліджуваної проблематики.
Не менш цікавим є розгляд волюнтаристських аспектів
проявів персоніфікації влади у сучасному Азербайджані.
Нинішній політичний режим у цій країні почав формуватися у жовтні 1993 р., коли після низки заколотів батька
чинного Президента Ільхама Алієва Гейдара Алієва було
обрано Президентом. За словами М. Дорошка, населення
сприйняло Алієва «як єдину сильну особистість, здатну
навести порядок у період нестабільності». І можна констатувати, що багато в чому ці сподівання виправдалися:
Г. Алієв зміг відновити центральну владу (в умовах фактично воєнного і напіввоєнного стану; пережити кілька
замахів на власне життя і спроб державного перевороту;
політично і стратегічно зорієнтував країну на Захід (насамперед з його особистої ініціативи відбулося повернення
азербайджанської писемності з кирилиці на латиницю, що
стало своєрідним символом геополітичного вибору держави); висунув кілька великомасштабних проектів з розробки і транспортування каспійської нафти й газу, в тому
числі «контракт століття» – угода з провідними нафтовими компаніями; проводив досить ефективну політику
співробітництва в рамках СНД при активній розбудові
відносин з Туреччиною і країнами Заходу [244, с. 23].
Більшість дослідників погоджуються з твердженням
про те, що Г. Алієв є наразі найвидатнішим державним
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діячем Азербайджану ХХ – початку ХХІ століть, який
окреслив провідні стратегічні вектори суспільно-політичного та економічного розвитку країни. Отже, не дивно, що
в самому Азербайджані Г. Алієва називали «майстром
влади» [1, с. 13]. Тому після його смерті у 2003 р. цілком
логічним, зважаючи на специфіку політичної системи
Азербайджану, стало обрання новим Президентом
І. Алієва, що засвідчило перетворення країни на «спадкову
республіку», яке «благословив» ще за життя сам Г. Алієв.
Відтак можна констатувати: багато в чому політичний
режим Азербайджану є результатом політичної волі
Г. Алієва навіть через десятиліття після його смерті.
Найбільш колоритними на пострадянському просторі є
персоніфіковані політичні режими країн Центральної
Азії. Є. Абдулаєв називає характерною рисою політичного
розвитку останніх двох десятидіть у країнах Центральної
Азії поєднання ісламу з радянською формою авторитарного правління [187, с. 34]. Т. Ляшенко відзначає, що перетворення у країнах цього регіону необхідно вивчати у контексті трьох процесів – традиціоналізації, периферизації та
глобалізації [188, с. 159].
Таким чином, прояви політичної волі за умов функціонування персоніфікованих політичних режимів у країнах
ЦАР мають такі особливості: розуміння влади як частини
сакрального; необхідність при прийнятті політико-управлінських рішень враховувати місцеву специфіку й традиції; надзвичайний вплив на перебіг політичних і соціальних процесів національної та релігійної ідентичності.
Отже, вибір пожиттєвого правління президентів де-юре
або де-факто уявляється практично безальтернативним.
Суперпрезиденціалізм – це найточніше політико-правове
визначення персоніфікованих режимів Казахстану,
Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану. Проте у
кожній із названих країн він має певні властивості.
Так, у Казахстані політичний режим можна охарактеризувати як авторитарний з деякими елементами демократії,
що накладає відбиток і на прояви політичної волі глави
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держави при прийнятті важливих політико-управлінських
рішень. З одного боку, слід відзначити безперечне домінування Президента Казахстану над законодавчою і судовою
гілками влади, що було закріплене на конституційному
рівні під конкретну людину і під конкретну ситуацію як
найважливіша засада реалізації необхідних реформ [186,
с. 175–176]. До того ж після парламентської реформи
2007 р. відбулося ще більше посилення президентської
влади [96, с. 139, 148–149]. З іншого боку, особисту позитивну роль Н. Назарбаєва у розбудові національної державності, збереженні міжнаціональної і міжрелігійної злагоди
в країні важко переоцінити. Багато хто з дослідників підкреслює: те, що Казахстан залишається острівцем відносної стабільності (політичної, економічної, соціальної, міжетнічної та міжконфесійної), – це насамперед особиста
заслуга глави держави [221]. Звичайно, трансформація
особистої відповідальності вольового лідера в колективну
може означати в майбутньому нестабільність або й стагнацію сформованої системи. Розуміючи це, Н. Назарбаєв
упродовж багатьох років формував прихильне до створеної ним моделі середовище, до рук якого він і починає
поступову передачу всієї повноти влади.
Посилення автократичних тенденцій у розвитку політичного режиму спостерігається в Узбекистані й
Таджикистані – президентських республіках з декоративними елементами демократії, де надзвичайно широкими є
повноваження глави держави. Державний устрій цих
країн характеризується фактично прямим президентським правлінням у поєднанні з конституційно закріпленим, але абсолютно формальним поділом влади [186,
с. 178]. Отже, і політика в Узбекистані та Таджикистані є
абсолютно волюнтаристською у всіх своїх проявах: від
заборони Фейсбуку (в Таджикистані) до зруйнування усіх
пам’ятників російським діячам культури (в Узбекистані).
Найбільш показовим щодо визначення політичної волі
в умовах персоніфікації влади у ЦАР є, безперечно,
Туркменістан – країна, де вся повнота влади зосереджуєть191
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ся в руках глави держави, який має безмежні повноваження і можливості (риси навіть не тоталітарного режиму
ХХ століття, а стародавніх східних деспотій). Фактично
наприкінці минулого століття у цій країні було відроджено культ особи Туркменбаші. Саме у цей час офіційним
титулом президента стає: «Засновник туркменської держави, творець незалежності і нейтралітету Туркменістану,
видатний політик і дипломат сучасної епохи, автор священної Рухнами Туркменбаші» [283, с. 144].
Тому не дивно, що вже у жовтні 1991 р. Президент оприлюднив свій варіант «туркменської моделі розвитку», а
згодом програми «10 років стабільності в Туркменістані»
(1994 р.) та «21 століття – золоте століття Туркменів»
(2004 р.) – документи, які сформували засади державної
політики Туркменістану. До того ж саме С. Ніязов став
першим президентом на пострадянському просторі, посада якого «під тиском волі туркменського народу» стала
довічною (1999 р.).
Головними віхами новітньої історії країни вважалися
події, безпосередньо пов’язані з життям Туркменбаші
[244, с. 503]. Це, безумовно, далеко не вичерпний перелік
прикладів типових для країни проявів волюнтаризму за
часів президентства С. Ніязова, магістральна лінія політики якого продовжується і нині. Серед найбільш одіозних прикладів проявів політичної волі колишнього і
чинного глави туркменської держави можна назвати і
такі: закон, згідно з яким, будь-які сумніви у правильності
дій і рішень Президента прирівнюються до державної
зради та мають бути покарані найвищою мірою – довічним ув’язненням; рішення про те, що єдиним засновником усіх ЗМІ в країні є Президент. Усе це дає підстави
дослідникам персоніфікованого політичного режиму в
сучасному Туркменістані вести мову про його особливий
підтип – неодеспотію.
Вітчизняний науковець А. Пахарєв, характеризуючи
особливості пострадянського розвитку, зазначає: «З огляду
на історичні традиції та ментальність на пострадянському
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просторі, політичні лідери найвищого державного рівня
(президенти) відіграють вирішальну роль у формуванні
політичних режимів (це також стосується вибору форми
правління. – В. С.), наслідком чого є не тільки успішні заходи в державному управлінні, а й часті провали у внутрішній і зовнішній політиці» [236, с. 15].
Таким чином, особистісна детермінація залучення
властивостей і переваг політичної волі має досить глибоке теоретичне підгрунтя, а також практично-політичне
підтвердження. Аналіз відповідних політологічних джерел засвідчує значну кількість малоз’ясованих або й зовсім недосліджених проблем у царині особистісної детермінації політичного життя. Систематизація досвіду функціонування персоніфікованих політичних режимів у
пострадянських країнах вказує на їх доволі високу варіативність і вектори розвитку, водночас і на наявність
спільного – тяжіння до абсолютизації авторитету глави
держави.

***
Отже, політична воля детермінована сукупністю об’єктивних умов та суб’єктивних чинників, матеріальними
відносинами, в яких людина перебуває. Воля як спонукальна сила – це концентрація енергії, яку суб’єкт отримує
від суспільства, форма прояву політичної активності, що
включає політичну свідмість і поведінку суб’єкта політики
і спрямована насамперед на реалізацію інтересів і потреб,
пов’язаних з досягненням влади, її утриманням, зміцненням і використанням.
Сутнісною характеристикою політичної волі є здатність
політичного суб’єкта через відповідне вольове зусилля
послідовно реалізовувати поставлені цілі й завдання у
сфері політичного життя, що передбачає вироблення,
чітку і ясну артикуляцію політичних вимог і програм,
уміння коригувати свої цілі й дії відповідно до певних
обставин.
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Політична воля і політична відповідальність нерозривно пов’язані. Обидва соціополітичні феномени зумовлені
активністю соціальних акторів і політичних суб’єктів –
особистостей, соціальних груп, суспільства, політичних
інститутів і організацій. І політична воля, і політична
відповідальність вказують на такі характеристики суб’єктів політики, як високий рівень свідомості і самосвідомості, ініціативність, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість.
Існує також взаємозв’язок політичної волі й якості та
ефективності процесу ухвалення політичних рішень. Під
політичним рішенням слід розуміти форму активності
суб’єкта політики, спрямовану на вироблення послідовності дій, що ведуть до досягнення мети на основі перетворення вихідної інформації. Схильність до прийняття
рішень як властивість особистості є інтегральною характеристикою її індивідуальності, детермінантою становлення
її як професіонала. На мотивацію політичних діячів при
вирішенні внутрішніх проблем вольовими зусиллями
часто впливають зовнішні чинники, опора на які є ризикованою. Зовнішні впливи можуть схилити суб’єкта політики на користь рішення, яке принесе вигоду країні, але
його віддалені наслідки можуть бути негативними.
Обґрунтування прийняття політичного рішення одночасно і внутрішніми, і зовнішніми чинниками є оптимальним, оскільки дає змогу зробити процес реалізації політичного рішення більш керованим, а самі рішення – більш
адекватними дійсності.
Основними мотиваційними чинниками й одночасно
смисловим ядром реалізації політичної волі є політичні
цінності та установки суспільної та індивідуальної свідомості, політична і правова культура суб’єкта політичної
діяльності. Вольові зусилля можуть бути пов’язані з біологічно зумовленими схильностями індивіда. Отже при прийнятті рішень необхідно думати про те, яким чином вони
впливатимуть на інших людей. В ідеалі вольова активність
суб’єктів політичної діяльності повинна обмежуватися не
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лише моральними цінностями, а й правовими та соціальними нормами. Лише в цьому випадку вона відповідатиме
ідеї досягнення суспільного блага.
Через відсутність чи брак політичної волі у представників правлячого класу в країнах з неопатримоніальними політичними системами спостерігається інволюційний державно-політичний процес – від модернізації вони
часто непомітно переходять до контрмодернізації, консервуючи або незавершені соціополітичні перетворення,
або публічно відмовляючись від будь-яких змін як таких,
що не притаманні національним традиціям і менталітету
народу. Вказані процеси вкрай деструктивні для національно-державницького розвитку країн з незавершеною
модернізацією, оскільки провокують непередбачувані
наслідки в майбутньому. Зокрема, роблять національно-державницький розвиток не гарантованим у перспективі та неконкурентним порівняно з країнами, де політична воля представників правлячого класу дозволила
довести модернізаційні перетворення до логічного завершення.
Систематизація досвіду функціонування персоніфікованих політичних режимів у пострадянських країнах вказує на їх доволі високу варіативність і вектори розвитку,
водночас і на наявність спільних рис – тяжіння до абсолютизації авторитету глави держави. Для більшості пострадянських країн характерна тенденція до концентрації
влади в руках однієї особи та формування авторитарного
(автократичного) режиму. За цих умов одним із найбільш
актуальних досліджень як у теоретичному, так і в прикладному сенсі є з’ясування базових ознак сучасних автократичних режимів персоніфікації влади. Умовно серед
персоніфікованих авторитарних режимів можна виокремити такі групи: 1) Росія (патріархально-авторитарний
режим, який продовжує традиції російського самодержавства); 2) Білорусь (режим особистої влади із системними
проявами волюнтаризму); 3) Азербайджан («спадкова республіка», або «республіканська монархія»); 4) країни
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Центральної Азії (авторитаризм султаністського типу,
східна неодеспотія, суперпрезиденціалізм).
Максимальна персоніфікація влади досягається за
умов функціонування автократичної моделі державного
правління, коли політична воля однієї особи або обмеженої групи осіб є єдиним центром прийняття політико-управлінських рішень та джерелом формування виконавчих структур влади. При цьому дуже часто автократична модель державного правління може розбудовуватися під демократичним прикриттям. Спільним для
авторитарно-персоніфікованих форм державного правління, які функціонують останні два десятиліття у пострадянських країнах, є те, що політична воля глави держави
визнається на рівні масової суспільної свідомості (добровільно або добровільно-примусово, свідомо або внаслідок
тривалого процесу застосування маніпулятивних технологій) єдино правильною і такою, що не має піддаватися
жодній критиці.
У другому розділі використані матеріали, оприлюднені
у попередніх публікаціях автора: «Феномен політичної
волі у контексті політологічного аналізу особистості» (2011)
[323]; «Мотиваційна парадигма дослідження політичної
волі» (2014) [307]; «Колективна воля більшості як суспільно-політичний феномен» (2015) [305]; «Управлінськодіяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення» (2015) [322]; «Відсутність
політичної волі до демократичних перетворень як чинник
поглиблення деструктивних процесів» (2017) [297];
«Класифікаційні ознаки індивідуальних і колективних
носіїв політичної волі» (2017) [304]; «Мотиваційні детермінанти політичної волі» (2018) [308].
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Розділ 3
Осмислення досвіду
застосування владно-вольових засобів
у діяльності політичних лідерів
3.1. Вольові аспекти здійснення влади
політичними лідерами другої половини ХХ –
початку ХХІ століття
Оним із найцікавіших та найактуальніших аспектів
прикладного дослідження феномена політичної волі є
вивчення досвіду реалізації вольових якостей у практичній діяльності політичних лідерів як демократичного, так
і авторитарного спрямування. Особливо важливим, зважаючи на сучасний системно-кризовий стан більшості держав світу, є дослідження тих засобів і важелів, які допомогли тим чи іншим лідерам ефективно долати кризові явища
та успішно вирішувати конфліктні ситуації у своїх
країнах.
Починаючи розгляд досвіду застосування владно-вольових засобів у діяльності західних політичних лідерів у
другій половині ХХ століття, найбільш доречно робити це
з позицій технократизму як політичної ідеології, стилю
політичної культури та владно-управлінської діяльності.
На користь означеної науково-методологічної позиції є
декілька переконливих аргументів.
По-перше, найвизначнішими західними політичними
лідерами другої половини ХХ століття, у діяльності яких
чітко простежується вольова складова, були такі технократи-неоконсерватори, як Р. Рейган, М. Тетчер, Г. Коль та їх
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попередники Ш. де Голль і К. Аденауер. Саме ці політичні
лідери стали уособленням політики своїх країн на тривалий період, започаткувавши якісно новий етап їх політичного, економічного і подекуди соціокультурного розвитку
та провівши низку реформ в усіх сферах суспільного
життя, що мали значення не тільки для національного, а й
світового розвитку. З іменами цих політичних діячів пов’язується тлумачення політичного лідера (президента або
очільника уряду) не просто як персоніфікатора специфічних управлінсько-виконавчих функцій, а й носія впливу
владно-вольового характеру. Так, спираючись на визначення політичної волі як особливого «явища психіки, що
виражається у рішучості здійснювати ті чи інші дії, засновані на суб’єктивних уявленнях про цілі цих дій та умови
оточуючого світу» (визначення російських науковців
С. Мокіна і С. Бандури) [205, с. 46], можна відслідкувати
безпосередній зв’язок між владно-вольовими якостями
політичних лідерів та успішністю й ефективністю їх суспільно-політичної та соціально-економічної діяльності.
По-друге, ідеологія технократизму, насамперед у неоконсервативному його тлумаченні, стала поштовхом до
формування у 70–80-х роках ХХ століття сучасного стилю
політичного мислення і владно-управлінської діяльності.
Завдяки усвідомленню представниками ідеології технократизму тих складних процесів, які відбувалися в означений період у соціально-політичній й економічній сферах
життя західних країн, було розроблено і реалізовано теоретико-методологічну платформу політичного курсу, що
відповідав нових реаліям і вимогам цивілізації. Зокрема, як
підкреслює Н. Рудницька, «відбулась переоцінка ряду теоретичних положень про місце і роль держави в суспільстві,
держави і демократії, про політичний плюралізм і поділ
влади, про політичну свідомість і культуру, і про людину
політичну» [279, с. 9]. Цінність ідеології технократизму, з
огляду на досліджувану проблематику, полягає в тому, що
новий, технократично-неоконсервативний погляд на проблеми життєдіяльності суспільства та потенційні шляхи їх

розв’язання сприяв формуванню синтетичного стилю
політико-управлінської діяльності, який оптимально поєднав як демократичні засади і принципи, так і авторитарно-вольові складові.
По-третє, домінування технократичного підходу до
здійснення державно-політичного керівництва й управління спричиняє раціоналізацію всієї системи владних
відносин. А питання раціоналізму та раціоналізації владних відносин на всіх рівнях державно-політичної ієрархії,
на нашу думку, є одним із ключових у проблематиці дослідження прикладних аспектів реалізації політичної волі.
Раціональність та раціоналізація у сучасному науковому
пізнанні стають одними з провідних тем щодо аналізу
політико-управлінської діяльності і політичного лідерства.
«Саме процес раціоналізації лежить в основі сучасних
інформаційних і комунікаційних технологій, організації
управлінської діяльності в економічній і політичній сферах, а також оцінки ефективності та результативності
діяльності владних інституцій», – зауважує Н. Рудницька
[279, с. 1].
Ідеологія технократизму висвітлила на перетині
70-80-х років ХХ століття тенденцію до персоналізації
влади навіть за умов демократичного правління.
Політичний лідер нового часу для технократів – це сильна й авторитетна особистість, здатна забезпечувати стабільність і цілісність політичного організму. Серед базових вимог до такого лідера: компетентність, здатність
висувати і відстоювати нові ідеї, інноваційність, конструктивність мислення, політична рішучість і послідовність, комунікабельність, особиста популярність, зрілість
і відповідальність. Адже тільки такий лідер в змозі у
сучасному суспільстві перетворити демократію на «компетентне управління» [359, с. 11].
За словами Р. Аксельрода й В. Корнієнка, між компетентністю й авторитетністю лідера існує безпосередній
зв’язок, хоча й не є обов’язковим те, що його авторитетність автоматично означає компетентність у тій або іншій
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галузі. Ці поняття можуть бути застосовані в аспекті розуміння комплексності самого життя й трансформуватися в
узагальнене поняття «життєвої компетентності». У цьому
сенсі розуміння компетентності не стосується якоїсь певної сфери життєдіяльності особи, а належить до життя в
цілому й особливих його моментів, коли людина робить
правильний вибір чи приймає вірне рішення, що оцінюється лише з часом [8, с. 24].
Для політика вміння прогнозувати, прораховувати
подальші події має дуже важливе значення. Побудована на
точній оцінці реальних обставин та логіки розвитку ситуації далекоглядність дозволяє політику заздалегідь уникнути будь-яких негараздів. Компетентність політичного лідера – це насамперед:
– акумулювання усвідомленого ним досвіду, який в ідеалі припускає такі види діяльності, як проектування –
здатність до підготовки та реалізації суспільно-політичних
і соціальних проектів з урахуванням швидкого та ефективного відстеження соціально-економічних і соціально-культурних змін у країні;
– координація – здатність координувати внутрішні
зв’язки в політичному співтоваристві, з виборцями, ЗМІ
тощо;
– управління – здатність забезпечити керівництво колективною діяльністю в політичному середовищі;
– комунікація – здатність до застосування різних прийомів комунікації як у системі внутрішнього політичного
середовища політичної спільноти, так і зовнішнього;
– внутрішньоособистісний аспект – здатність до
особистісної самореалізації і розвитку, оволодіння прийомами самоконтролю тощо [8, с. 25].
Таким чином, політична компетентність належить до
компетентностей вищого рівня, що обумовлює високі
вимоги до її носіїв. Історія свідчить, що там, де до влади
приходили компетентні політики, були розквіт, злагода й
мир. Тому слід погодитися із Т. Каменчук, яка вважає, що
«висунення на перший план української політики компе-

тентних особистостей є нагальною потребою нашої держави» [120, с. 32].
Як слушно зауважує американський науковець Р. Даль,
«у демократичних системах, як і в будь-яких інших системах, розумно припустити, що правителі мають володіти
певним рівнем компетенції, тобто вони повинні повністю
усвідомлювати цілі, які стоять перед керівництвом, і бути
готовими діяти таким чином, щоб забезпечити втілення
цих цілей у життя» [84, с. 165]. Особливу важливість, на
його думку, питання компетентності набуває в новоутворених державах, де люди тільки починають осягати мистецтво самоврядування.
Зрозуміло, що сформульовані представниками технократизму вимоги до новітнього політичного лідера мають
в своїй основі відчутну вольову складову. Підтвердженням
необхідності та прикладами ефективної практичної реалізації такої вольової складової технократичного типу політичного лідера, який завоював панівні позиції у західному
суспільстві в останній чверті ХХ століття, стало тривале
перебування Р. Рейгана і М. Тетчер при владі (відповідно
8 років і 11,5 року). Як відзначають вітчизняні вчені, політичні програми лідерів знайшли практичне втілення в
поняттях «рейганоміка» та «тетчеризм», що міцно увійшли в політичну науку і стали загальновизнаними символами сучасного консерватизму [251]. Втім варто зауважити,
що втілення в життя технократичних вимог до політичного лідера в означений період, практична реалізація курсів
«рейганоміки» і «тетчеризму» спиралися багато в чому на
досвід застосування владно-вольових засобів у діяльності
таких попередників американського президента та британського прем’єр-міністра, як Ш. де Голль та К. Аденауер,
яких сьогодні прийнято йменувати у науковій та біографічній літературі «батьками» «нової Франції» та «нової
Німеччини» відповідно.
Так, Шарля де Голля його співвітчизники й іноземці по
праву вважають найвидатнішим французом ХХ століття,
творцем сучасної Франції. Причому всі успіхи й прора-
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хунки великого політика абсолютна більшість дослідників
пов’язують з його особистими якостями. Скажімо, основою
деголлівського стилю керівництва науковці називають
«всеосяжність» – намагання заглибитись (не поверхово і
«картинно», а по суті) у всі проблеми, з якими стикався у
своїй діяльності політик. При цьому важливою вольовою
якістю де Голля стала здатність відокремлювати першочергове, найбільш важливе, від другорядного. У цьому
М. Молчанов досить контраверсійно порівнює французького Президента зі Сталіним [206, с. 30]. На користь можливості такого порівняння можна навести наступні аргументи:
– безумовний традиціоналізм де Голля (зокрема, однозначне неприйняття ним особисто системи цінностей
Нового Світу);
– реалізація підкреслено самостійного зовнішньополітичного курсу (наприклад, виведення Франції з НАТО);
– докладання особистих зусиль щодо відродження
французької культури, сприяння початку нового витка її
розвитку;
– суттєве обмеження законодавчої влади заради безкомпромісної боротьби з корупцією на всіх рівнях державного
апарату, яка де-юре і де-факто легітимізувала волюнтаристську політику де Голля.
Отже, можна вести мову про якісно новий стиль політичного керівництва, вироблений французьким Президентом у 50-60-х роках минулого століття, осердям якого
стала абсолютизація застосування владно-вольових засобів
в умовах функціонування демократичного політичного
режиму. Такий стиль назвали «особистим тотальним голлізмом». Однією з головних його ознак, за словами
М. Молчанова, є розуміння влади видатним французом не
як самоцілі або самоцінності, а, виходячи з утилітарної
точки зору, як інструмент, що допоможе принести користь
країні [206, с. 18]. Метою політика було створення якісно
нового для Франції типу держави – держави, в якій своєрідно поєднувалися б елементи республіки з безумовно

монархічними засадами, а президент мав би виконувати
функції абсолютного монарха [206, с. 421].
Конрад Аденауер – одна з ключових фігур німецької
політичної історії ХХ століття. Він став «свідком й учасником безпрецедентного зламу старих, укорінених традицій
і форм національного буття німців» [344, с. 5]. Загадка особистості німецького політика, на думку американського
науковця Ч. Уїльямса, полягає в тому, що він – та людина,
до якої багато хто відчував антипатію, передусім через
його непростий характер, але яка вже наприкінці життя
«зуміла знайти достатньо сил, волі, уміння, аби докорінно
змінити вектор руху своєї країни, перетворивши її зі, здавалося б, довічної парії у невід’ємну частину цивілізованого світу, нової Європи, заснованої на принципах свободи
особистості, взаємної терпимості і демократії як вищої і
незаперечної цінності» [344, с. 6].
Безумовно, у феномені особистості К. Аденауера неабияку роль відіграли його вольові якості. На підтвердження
цього наведемо декілька доказів. Перший: Аденауер був
засновником і першим головою ХДС – партії, яка стала
наступницею впливової в часи імперії та Веймарської республіки католицької партії Центру. Саме ХДС, багато в
чому завдяки особистим зусиллям Аденауера, вдалося
об’єднати у лавах своїх членів і потенційних виборців
представників католицької і протестантської громад країни [244, с. 14]. Це дало змогу насамперед створити фундамент для подальшої консолідації розколотого після Другої
світової війни німецького суспільства. По-друге, цей політик став першим канцлером ФРН, який працював за умов
об’єднання американської, англійської та французької
окупаційних зон і після цього обирався на означену посаду чотири рази впродовж 14 років поспіль. Тому не дивно,
що 50-60-і роки ХХ століття і прихильники, і противники
канцлера називають «епохою Аденауера» [244, с. 14].
Третім доказом того, що діяльність Аденауера на посаді
федерального канцлера – один із найбільш яскравих прикладів вияву владно-вольових засобів у демократичній
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системі правління є те, що цьому німецькому політику
вдалося сформувати таку модель державного управління,
в якій центр прийняття найважливіших політико-управлінських рішень був зміщений від парламенту до відомства канцлера. Означена модель сформувалася й ефективно
функціонувала насамперед завдяки особистій політичній
волі самого канцлера.
Окремо слід звернути увагу на те, що Аденауер, окрім
усього іншого, став тим винятковим політичним лідером
другої половини ХХ століття, який одночасно обіймав
посади федерального канцлера та міністра закордонних
справ, завдяки чому (а насамперд завдяки його особистим
зусиллям) країна досягла значних зовнішньополітичних
успіхів після національної катастрофи 1945 р. Найбільшим
із таких успіхів стало відновлення суверенітету ФРН у зовнішньополітичних справах. Окрім того, саме Аденауер
заклав ті концептуальні засади зовнішньої політики ФРН,
які зберігають свою актуальність і сьогодні: 1) необхідність
розбудови союзницьких відносин із США; 2) розвиток
інтеграційних відносин із західноєвропейськими країнами, передусім Францією (одвічною суперницею Німеччини); 3) розбудова єдиної миролюбної Німеччини у колі
демократичних європейських країн; 4) створення власної
500-тисячної армії із сучасним озброєнням; 5) входження
на рівноправних засадах до НАТО; 6) започаткування
політики спокути вини Німеччини за геноцид єврейського
народу та злочини нацистів перед іншими народами
Європи [244, с. 14–15].
Неабиякі вольові якості Аденауер виявив не тільки під
час активної політичної діяльності, а й у тому, як цей
політик закінчив свою кар’єру – у жовтні 1963 р. у 87-річному віці він добровільно пішов у відставку з посади
федерального канцлера, передавши керівництво урядом
натхненнику економічної реформи, автору теорії соціального ринкового господарства Л. Ерхарду. Тому цілком
аргументованим видається твердження іншого видатного
політика ХХ століття – У. Черчілля, який назвав свого

колегу «найвидатнішим німецьким політиком після
Бісмарка» [244, с. 15].
Подібно до де Голля та К. Аденауера Маргарет Тетчер
по праву можна вважати одним із найвизначніших політичних лідерів другої половини ХХ століття на Заході.
Більшість вітчизняних й зарубіжних науковців погоджуються у тому, що успіх політики консервативного уряду
Великої Британії впродовж 1979–1990 рр. обумовлений
передусім особистими якостями прем’єр-міністра, її владно-вольовими особливостями її характеру. Скажімо,
англійські науковці Д. Каванах, Л. Холмс, П. Дженкінс
наполягають на тому, що тетчеризм уособлює радикальні
зрушення в політичній практиці Британії, оскільки
М. Тетчер на відміну від консервативних прем’єрів, її
попередників, поставила перед собою конкретну мету,
підкріпила свою програму рішучими організаційними
заходами і виявила неабияку політичну волю до практичного втілення її в життя. Британські аналітики Дж.
Бредшоу, П. Джексон, О Марш, у свою чергу, наголошують: своїми успіхами у внутрішній політиці нові торі
мають завдячити чіткому процесу вироблення політичних
рішень, засобів їх втілення в життя та контролю за їх виконанням. Адже саме М. Тетчер, очоливши у 1975 р.
Консервативну партію, спільно з К. Джозефом розробила
радикальну програму економічних та соціальних реформ
[361, с. 6–7, 13].
Окрім того, Тетчер вдалося запровадити у діяльності
кабінету міністрів той мобілізуючий діловий стиль, який
вимагав послідовних, цілеспрямованих та рішучих дій і від
міністрів, і від парламентарів, який згодом став ознакою
функціонування пізніших урядів Е. Блера та Д. Кемерона.
Політична воля прем’єр-міністра виявилася і в тому, що за
наполяганням Тетчер уряд відмовився від практики компромісів та консенсусу, протиставивши їй прихильність до
відкритої ринкової економіки. За ініціативою Тетчер було
рішуче скорочено й оновлено управлінський апарат, залучено до його роботи молодих енергійних менеджерів.
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Водночас було обмежено фінансову самостійність і повноваження муніципалітетів [361, с. 14]. Втім, незважаючи на
те, що така доволі радикальна діяльність прем’єр-міністра
сприяла піднесенню загального інтелектуального рівня
консерваторів-парламентарів, М. Тетчер не вдалося трансформувати консервативну частину Палати громад на
переконаних і послідовних тетчеристів, що згодом й обумовило зміщення її з посади.
Сильними проявами владно-вольового підходу в політичній діяльності Тетчер стали: 1) прагматизм; 2) перетворення особистісних елементів відносин на вагомий політичний фактор (наприклад, прем’єр-міністр постійно підтримувала тісні особисті стосунки з рядовими консерваторами, постійно спілкувалася з парламентарями «із задньої
лавки»); 3) Тетчер, не маючи видатних ораторських здібностей, вдалося завдяки своїй підготовці, темпераменту,
винахідливості, знанню фактів й умінню оперувати ними
з честю виходити з найскладніших ситуацій, не даючи
загнати себе у глухий кут та майже завжди залишаючи за
собою останнє слово; 4) вироблення особливого, «рішучого» підходу до вирішення складних внутрішньо- і зовнішньополітичних проблем, що продемонструвала Фолклендська криза; 5) відстоювання концепції «Великої Британії»,
з якою мають рахуватися великі й малі держави і вплив
якої на міжнародні справи має постійно збільшуватися, за
цих умов особливого місця у когорті найперших світових
лідерів потребує британський прем’єр-міністр [237, с. 114,
116, 191].
Серед негативних рис владно-вольової діяльності Тетчер
О. Черевко та С. Перегудов виокремлюють: 1) прояви авторитаризму; 2) часті невиправдані відставки та перестановки членів кабінету міністрів, усунення з посад найближчих сподвижників, що суттєво підірвало авторитет
прем’єр-міністра; 3) надмірна жорсткість, негнучкість у
низці питань внутрішньої і зовнішньої політики; 4) наявність постійної небезпеки особистого ігнорування інших
думок та поглядів на внутрішню і зовнішню політику кра-

їни; 5) схильність до догматизації й ідеологізації обраного
курсу реформ [361, с. 15; 237, с. 114, 297].
Таким чином, можна стверджувати, що М. Тетчер стала
одним із найвизначніших політиків ХХ століття. Причому
в основі її політичного феномена лежать насамперед
видатні особистісні якості, переконання у власній «місії»
та надзвичайна вольова здатність виконати цю місію максимально успішно.
У сучасній науковій літературі часто можна зустріти
порівняння діяльності М. Тетчер і Р. Рейгана. Політична
діяльність американського президента, подібно до британського прем’єра, отримала персоніфікацію – курс реформ
його адміністрації увійшов в новітню історію під назвою
«рейганоміка». Для багатьох американців саме Рональд
Рейган став уособленням стабільності та упевненості у завтрашньому дні. Владно-вольові якості американського
Президента, окрім усього іншого, виявлялися в його
неослабному оптимізмові та вмінні створювати ореол слави
довкола себе і власного переможного поступу [115, с. 369].
Серед особливостей політичного стилю 40-го Президента
США можна виділити такі: 1) здатність до компромісів;
2) передача професіоналам-фахівцям вирішення тих
питань, які потребували спеціальної підготовки; 3) акцентування своєї уваги на значенні представницького чинника (акторське минуле давалося взнаки навіть у політичній
кар’єрі) [244, с. 630]. Саме завдяки продуманим кадровим
призначенням Р. Рейгану вдалося відродити довіру до
інституту президентства в США, повернути віру американців в його значущість і необхідність. На нашу думку,
особиста упевненість Рейгана у тому, що президент має
бути не стільки професіоналом, скільки «першим менеджером», який вміє знаходити професіоналів і координувати їх діяльність, стала запорукою того, що 40-го
Президента назвали одним із найуспішніших глав держави за всю історію США.
Безумовно, перелік впливових західних політичних
лідерів другої половини ХХ століття не обмежується назва-
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ними особистостями. Втім, на нашу думку, найповніше
вплив владно-вольових особливостей на діяльність політичних лідерів демократичного спрямування у другій
половині минулого століття можна дослідити тільки за
умов вивчення досвіду політико-управлінського функціонування Ш. де Голля, К. Аденауера, М. Тетчер та Р. Рейгана.
Але в даному випадку були розглянуті лише унікальні
приклади політичної волі в демократичних суспільствах.
Для повноти розуміння даного феномена слід звернутися
і до специфіки політичного лідерства в деяких авторитарних державах. Неабиякий інтерес низки науковців та
дослідників викликає центральноазійський регіон. Так,
після розпаду СРСР там постало 5 незалежних держав –
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і
Узбекистан. Політичний розвиток даних країн контрастує
з трансформаційними процесами в інших колишніх
радянських республіках. Нині політичний режим у всіх
цих державах не можна назвати демократичним.
Водночас місцевий авторитаризм зумовлюється не
збройним захопленням та утриманням влади, а розвитком
ситуації у суспільствах регіону. Насамперед це виражається в проблемах побудови національної ідентичності.
Незважаючи на те, що Центральна Азія має давню історію
та багату культуру, національне розмежування тут почалося лише за Радянського Союзу – 1924 р. було утворено
радянські республіки регіону. Т. Ляшенко вважає, що
даний крок мав позитивне значення, оскільки давав змогу
народам Центральної Азії відчути себе окремими і водночас цілісними в культурному плані. Проте такі дії суперечили історичній реальності регіону [189, с. 52].
К. Труєвцев дотримується думки, що нинішні держави
Центральної Азії є суто радянським продуктом, оскільки
тодішні Бухарський емірат та Хівинське ханство не могли
стати фундаментом для розбудови сучасних національних держав [341, с. 23]. Відповідно дії радянської влади
призвели до переривання державотворчої та культурної
традиції місцевих етносів (наприклад, таджики, які були

позбавлені своїх основних центрів – Бухари та Самарканду,
і фактично вже за СРСР розпочали національне будівництво).
В цілому очевидно, що лише той політик компетентний, чия діяльність є позитивно результативною для
суспільства і конкретних соціальних груп зокрема. І він
тим більш компетентний, чим меншими виявляються різноманітні витрати в його діяльності – праці, грошей,
коштів і зусиль – для досягнення поставленої мети.
А. Пахарєв підкреслює, що політичне лідерство на
пострадянському просторі є багатоликим, багатовекторним
і значною мірою непередбачуваним. Головними причинами цього є економічна криза, високий рівень злочинності та
загострення соціальних проблем [235, с. 243]. Відповідно
весь вищенаведений комплекс оформився у потребу «сильної руки», яка б навела порядок та забезпечила стабільність.
Слід зауважити, що це стосується не лише економічних,
соціальних та духовно-культурних питань, а й суто політичних. Клановість та трайбалізм є типовими явищами
суспільств Центральної Азії. Вони не були викорінені за
часів радянського панування. Відповідно без належного
контролю та узгодження інтересів представників племінної, родової та земляцької еліт новим незалежним державам
Центральної Азії загрожував би колапс.
Прикладом цього є громадянська війна в Таджикистані
1992–1997 рр., яка фактично мала характер конфлікту між
гармсько-бадахшанським та ленінабадсько-кулябським
угрупованнями [189, с. 108]. Тому в усіх без винятку республіках Центральної Азії нинішні режими є своєрідною
рівновагою між регіональними елітами. Це є однією зі специфічних рис політичного лідерства в даному регіоні, що
буде проаналізовано далі. Отже, як зазначає А. Пахарєв, на
пострадянському просторі склалися два шляхи формування лідерів: через вищі ешелони КПРС; через альтернативні рухи та об’єднання [235, с. 244].
Особливість Центральної Азії полягає в тому, що, на
відміну від держав Балтії, країни даного регіону почали
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розбудовувати власну незалежність з колишніми комуністичними функціонерами. Винятком є лише Киргизстан,
де до влади прийшов А. Акаєв – науковець. Даний момент
є ключовим в аналізі владно-вольових особливостей політичної діяльності очільників центральноазійських республік. Перш за все, виховані в КПРС, в управління тепер
незалежними державами вони привносять силовий
момент. Застосування примусу стає нормою та основою
внутрішньої політики місцевих режимів. По-друге, посилюється неформальна складова політики – зростає роль
кулуарних домовленостей між представниками кланів,
племен та родів. Відповідно конституція і закони в даному
випадку стають лише фасадом, а політичний порядок денний залежить виключно від розстановки сил між регіональними елітами і, що найголовніше, політичної волі
лідера тієї чи іншої держави регіону.
Показовим у даному випадку є процес передачі влади в
Узбекистані після смерті І. Карімова – першого Президента
республіки. Ст. 96 Конституції Узбекистану передбачає,
що у випадку неможливості здійснення главою держави
своїх обов’язків, до обрання нового президента їх здійснює
голова Сенату (верхня палата парламенту Узбекистану)
[144]. Але 8 вересня 2016 р. голова Сенату Н. Юлдашев узяв
самовідвід і передав управління тодішньому прем’єр-міністру Ш. Мірзійоєву. Такий хід абсолютно суперечить
Конституції, але повністю вписується в міжелітну боротьбу в республіці.
Отже, підґрунтям великого впливу політичної волі лідерів центральноазійських держав є їхнє комуністичне минуле, а також роль посередника між регіональними елітами.
А. Пахарєв зазначає, що формування політичного лідерства в Центральній Азії базувалося на національних традиціях [235, с. 325]. Справді, фігура президента знаходиться
поза системою конфліктів та суперечок. Т. Ляшенко підкреслює, що однією з важливих функцій казаських лідерів
була арбітражна регуляція міжплемінних та міжжузових
відносин [189, с. 101]. Закономірно, що така діяльність

вимагає певних умінь та якостей від особистості, яка
займатиме позицію посередника. Водночас вона повинна
визнаватися всіма основними політичними гравцями.
Звідси й виникає надсистемний і персоніфікований характер інституту президентства в Центральній Азії. Потреба в
ефективному та оптимальному умінні розв’язувати конфлікти логічно вимагає певного рівня політичної волі, яка
абсолютно не корелюватиметься із правовим полем.
Тепер варто перейти до розгляду конкретної практики
реалізації політичної волі лідерами країн регіону. Як уже
зазначалося, після розпаду СРСР лідери центральноазійських республік опинилися перед проблемою слабкої
національної ідентичності, яка загрожувала збройними
конфліктами та розпадом держав. Відповідно в усіх п’яти
країнах було взято курс на етнічний ренесанс. Як зазначає
А. Пахарєв, лідери держав регіону пішли шляхом заміни
комунізму на націоналізм [235, с. 249].
Але слід зауважити, що в даному випадку йдеться не
про процеси, які свого часу мали місце в Європі. К. Труєвцев
вказує на те, що ні суспільство, ні політична еліта не знали
інших форм будівництва національної держави, а тому
просто пішли шляхом збереження того, що їм дісталося у
спадщину від СРСР [341, с. 24–25]. Скажімо, Узбекистан
проголошувався державою узбеків, одночасно відбувалося
консервування старих порядків. Тобто це не означало, що
узбеки стають політичною нацією. У даному випадку
йдеться про форму, а не зміст. Утім цього було достатньо
для того, щоб перші президенти отримали відповідні
титули. Наприклад, Н. Назарбаєв став «Елбаси» (Лідер
нації), С. Ніязов – «Туркменбаші» (Глава туркмен), Е.
Рахмон – «Пешвоі міллат» (Лідер нації). У такий спосіб
стверджувалося, що процеси націєтворення в Центральній
Азії є актом волі виключно декількох осіб. Частково така
теза є правильною, оскільки саме крізь призму цілеспрямованої політики вищезгаданих лідерів у регіоні можна
спостерігати процеси етнічного ренесансу. Наприклад,
скасування слов’янських суфіксів -ов та -єв у таджицьких
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прізвищах наказом Е. Рахмона у 2007 р., початок переходу
казаської мови на латиніку в 2017 р. згідно розпорядження
Н. Назарбаєва і т. ін. У даному випадку, дійсно, виключно
своїми вольовими рішеннями лідери центральноазійських
держав сприяли національному відродженню.
Водночас реалізація такої політики активізує процеси
регіоналізації, які зумовлюються клановістю та трайбалізмом. Варто згадати питання Каракалпакстану в Узбекистані
та Гірського Бадахшану в Таджикистані. Перший вважається національно-державною автономією [158, с. 154]. Але
і другий регіон володіє значними повноваженнями, особливо у сфері економічної політики [140], та може істотно
впливати на політичне життя держави в цілому через
низку установчих повноважень [143]. Проте ГорноБадахшанську АО не можна вважати національно-державною автономією, оскільки вона не володіє такими атрибутами, як власні символи, конституція і т. ін. Слід розуміти,
що існування таких двох автономій в умовах авторитарних
режимів є доволі специфічним фактом. Особливо якщо
враховувати, що низка демократичних держав не надає
статусу автономії певним територіям (наприклад, проблема секеїв у Румунії). Відповідно створення Республіки
Каракалпакстан та Горно-Бадахшанської АО є прикладами цілеспрямованого вольового політичного акту з боку
І. Карімова та Е. Рахмона. Зрозуміло, що такі заходи насамперед були спрямовані на розширення підтримки свого
режиму і водночас забезпечили єдність Узбекистану і
Таджикистану. Особливо це стосується Гірського Бадахшану, який під час громадянської війни 1992–1997 рр. підтримував опозицію та в односторонньому порядку оголосив про автономію. Адміністративно-територіальний
поділ Туркменістану, як вважає Т. Ляшенко, взагалі зумовлений розселенням племен. Усі п’ять велайятів держави
являють собою землі того чи іншого етнічного угрупування [189, с. 109]. Така ситуація склалася ще за радянської
доби, але фактично її законсервував колишній Президент
С. Ніязов. Більше того, в Туркменістані відсутня націо-

нальна еліта [189, с. 109]. Тобто цю республіку можна взагалі вважати потестарною державою, яка тримається
виключно на вольовій особистості Президента. Відповідно
це дозволяє пояснити специфіку розбудови культу особи
С. Ніязова, а також розростання культу наступного глави
держави – Г. Бердимухамедова.
Окремо в даному контексті слід згадати етнічні протистояння в регіоні. Справа в тому, що під час національного
розмежування 1924 р. не завжди враховувалися межі розселення певних етносів. Наприклад, в Ошській та ДжалалАбадській областях Киргизстану, в Дашогузькому та
Лебапському велайятах Туркменістану, а також у Согдійській та Хатлонській області Таджикистану компактно
проживають узбеки. Найбільше представників даного
етносу мешкають у першій із згаданих республік – 14,6%.
У Таджикистані та Туркменістані 14% та 10% відповідно.
Якщо, до прикладу, таджицькі узбеки майже не зазнають
утисків і повністю ідентифікують себе з державою свого
мешкання [227], то в Киргизстані місцеві узбеки мали
сутички з киргизами в 1990 р. та 2010 р. у м. Ош. Етнічні
конфлікти на даній території є прикладом нездатності
влади ефективно узгодити інтереси протиставлених одна
одній груп. Наприклад, у Таджикистані, як зазначає
С. Олімова, узбеки мають свої організації та беруть активну участь у політичному житті країни [227]. Така ситуація
є можливою з огляду на гнучкий внутрішньополітичний
курс президента Е. Рахмона, який отримав підтримку
узбеків, захищаючи їх від етнічної різанини під час громадянської війни 1992–1997 рр.
У Киргизстані представники даного етносу також
беруть активну участь у політиці, що, у свою чергу, призводить до звинувачень у сепаратизмі, позаяк згадують
про вимоги під час зіткнень в Оші у 1990 р. Але, як зазначає Т. Ляшенко, причини цих конфліктів набагато глибші – у свідомості мешканців Ферганської долини [189].
Якщо в ситуації з Таджикистаном чітко вбачається вміння
президента Е. Рахмона, незважаючи на прохолодні стосун-
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ки з Узбекистаном, зберігати та сприяти розвитку нормальних взаємовідносин між таджиками та узбеками, то в
Киргизстані ні А. Акаєв, ні К. Бакієв не вирішили проблему протистояння в Ошській області.
Отже, етнічний аспект також зумовлює специфіку реалізації політичної волі в центральноазійських республіках.
Від того чи іншого кроку в сфері етнополітики може залежати стабільність не лише в окремій країні, а й у регіоні в
цілому. Тому в даному контексті, розглядаючи політичне
лідерство в Центральній Азії, слід враховувати й високий
ступінь залежності внутрішньої етнополітики та політичного порядку денного у всіх республіках регіону.
Таким чином, розглянувши деякі приклади визначального впливу президентів центральноазійських республік
на низку подій (або їх упередження), можна зробити
висновок, що фактично вся політика в регіоні залежить від
їхньої волі.
По-перше, це обґрунтовується традиційною роллю глави
держави в Центральній Азії як посередника між представниками різних еліт, у тому числі від різних етносів.
По-друге, такий статус зумовлює надсистемний характер інституту президентства, а отже, звільняє конкретних
лідерів від дії законів. Політична воля того чи іншого
глави держави в регіоні більш значуща, ніж правова система. У даному контексті варто згадати неодноразові зміни
конституцій, референдуми щодо продовження повноважень президента в Казахстані та Узбекистані, які фактично були плебісцитами. Також вищеокреслену тезу підтверджує проблема передачі влади в Центральній Азії.
У Киргизстані два рази перехід посади президента відбувався шляхом революції, що можна розцінити як нездатність А. Акаєва та К. Бакієва врегульовувати конфлікти
між елітами. Тобто обидва політики не могли продемонструвати належного рівня владно-вольових якостей, якими
володіли їхні колеги із сусідніх республік. Уперше нормальний перехід влади в Киргизстані відбувся наприкінці
2017 р., коли новим Президентом у результаті виборів став

С. Жеенбеков. Утім у даному випадку політична воля
попереднього глави держави А. Атамбаєва проявляється
не лише у відмові обходити Конституцію (згідно із ст. 61
одну особу не може бути обрано президентом двічі [142]),
але й у тому, що перемога С. Жеенбекова означала збереження впливу попередника. Схожа ситуація була в
Туркменістані й Узбекистані. Проте як Г. Бердимухамедов,
так і Ш. Мірзійоєв ставали виконувачами обов’язків президента в позаконституційний спосіб. Відставка Президента
Таджикистану Р. Набієва у 1992 р. відбулася в умовах громадянської війни під тиском натовпу й засвідчила нездатність глави держави взяти ситуацію під свій контроль. Усі
ці приклади передачі влади в Центральній Азії вказують
на те, що даний процес відбувається виключно на основі
політичної волі того чи іншого лідера.
По-третє, можна констатувати, що процес розбудови
національної ідентичності казахів, киргизів, таджиків, туркменів та узбеків зумовлювався конкретними політичними кроками лідерів.
По-четверте, створення та збереження автономій у
Таджикистані та Узбекистані є безпрецедентним кроком
для місцевих авторитарних режимів, який відображає
гнучкість політичного мислення відповідних лідерів.
Отже, говорячи про політичне лідерство та його вольовий аспект, можна зробити висновок, що як і у демократичних, так і авторитарних державах воно зумовлюється
цілою низкою особистісних рис, наприклад, сміливістю,
кмітливістю, здатністю брати на себе відповідальність,
вмінням вдало здійснювати певні тактичні заходи й ефективно їх вписувати у стратегічне планування.
Утім у діяльності проаналізованих демократичних та
авторитарних лідерів можна побачити як спільні, так і відмінні моменти. Спільність вбачається насамперед у тому,
що реалізація політичної волі як за демократичного, так і
за авторитарного режиму корелюється з балансуванням
між елітами. У західних демократіях до цього додається
фактор електоральних процесів, який майже повністю
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нівелюється в авторитарних країнах, а також відрізняється
ступінь публічності суперництва між елітами. Якщо в перших і мають місце кулуарні домовленості, то все ж вони
здійснюються в рамках правового поля. За авторитарних
режимів різного роду переговори між елітами повністю
приховуються і можуть, навпаки, спрямовуватися на зміну
правил гри.
Спільними є також умови виникнення вищеописаних
феноменів. Правління К. Аденауера, Ш. де Голля,
М. Тетчер та Р. Рейгана припадало на кризові явища в
суспільстві. Тому прихід до влади цих лідерів підкріплювався суспільним запитом. Те саме стосується й перших
виборів у центральноазійському регіоні, які з багатьма
«але» можуть вважатися демократичними, в результаті
яких до влади прийшли Н. Назарбаєв, І. Карімов, С. Ніязов,
А. Акаєв та Е. Рахмон. На них, як і на західних демократичних лідерів, також покладалося завдання вивести свої
суспільства з кризи. До того ж перед президентами центральноазійських республік постали не лише економічні, а
й ціла низка політичних та духовно-культурних проблем.
Йдеться про розбудову нації і держави. К. Аденауер,
Ш. де Голль, М. Тетчер та Р. Рейган, вирішивши цілу низку
проблем, закономірно поступилися владою, тим самим
означивши верховенство права щодо власної волі.
У Центральній Азії лише Киргизстан продемонстрував
передачу влади в ході виборів від однієї особи до іншої.
Хоча, як зазначалося, вплив попереднього Президента там
продовжує зберігатися.
Тому можна зробити висновок, що феномен політичної
волі як у демократичному, так і в авторитарному суспільстві має спільне коріння, а відмінні риси зумовлюються як
політичною культурою, так і нагальними суспільними
потребами, і навіть рівнем державного та національного
розвитку.
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Волюнтаризм (від лат. voluntas – воля) – течія у психології та філософії, що визнає волю особливою, надприродною силою. Відповідно воля виступає першоосновою і
творцем дійсності, основним фактором у психічному житті людини всупереч розуму [71, с. 630].
Вперше термін «волюнтаризм» в якості філософської
категорії 1883 року використав Ф. Тенніс. Але дискусії
щодо відповідної проблематики вели вже середньовічні
схоласти, з’ясовуючи, чи утворив Бог світобудову «за розумом своїм» чи «з волі своєї». І. Кант обгрунтовував свободу
волі виходячи із практичного розуму, інакше моральний
закон позбавляється реального сенсу.
В суспільно-політичному сенсі термін «волюнтаризм»
використовується для характеристики соціально-політичної практики в умовах, коли складно оцінити реальну дійсність за наявності різноманітних інтересів і цілей різних
політичних сил. Тут суб’єкт політики керується виключно
суб’єктивними бажаннями і довільними рішеннями. Тобто
це діяльність, яка не враховує об’єктивних законів історичного розвитку, ігнорує реальні умови і можливості при
прийнятті управлінських рішень, що врешті призводить
до свавілля і суб’єктивізму [215].
Волюнтаризм перебільшує ідейно-психологічний
аспект діяльності людини всупереч логіці предметно-змістовних аспектів. У XIX ст., проголошуючи волю основоположним принципом буття, волюнтаризм стає масштабною
філософською течією. Велику роль у його обгрунтуванні
відіграли праці А. Шопенгауера, І. Г. Фіхте, М. Штірнера,
Е. Гартмана, Ф. Ніцше, Ж.-П. Сартра – вчених, які поривають із попереднім раціональним та моральним трактуванням проблеми волі.
А. Шопенгауер вважав, що світ є безцільною, сліпою,
нерозумною волею, а людина – лише одна з її об’єктивацій. Волюнтаристські погляди характерні для раннього
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І. Г. Фіхте. На його думку, свобода людського «Я» не може
бути сумісною із визнанням об’єктивного світу. Філософ
наполягав на абсолютній свободі, автономності, субстанційності безумовного людського «Я», визначаючи його
сутність як таку, що гармонізує безформний хаос.
Сприйняття себе як кінцевої причини можливе виключно
через вільне бажання слідувати обраній меті – самому зробити себе тим, чим я буду. Фіхте уточнює: «... я хочу, щоб
ця воля як остання причина, тобто така, що не визначається жодними іншими вищими причинами, могла б приводити в рух перш за все моє тіло, а через нього і все навколишнє, і виробляти в ньому зміни». На його думку, подібна мета реалізується так: «Я роблю себе сам: своє буття
своїм мисленням, своє мислення – мисленням» [355, с. 81,
94, 96].
Німецький філософ М. Штірнер розвивав волюнтаристську точку зору в її відверто егоїстичному ключі, в контексті якого вище, абсолютне становище належить індивідуальному «Я», вільному від обов’язків, законів, що нав’язуюються державою, релігією і совістю [376, с. 9]. Відтак світ
являє собою лише матеріал, призначений для задоволення
бажань і насолоди. За Штірнером, людське існування
визначається не розумом, а виключно власною волею, що
має непостійний, миттєвий характер, оскільки застигла
«вчорашня воля» є примусом. Грунтуючись на невизначеності, нескінченній мінливості своєї волі й, отже, на свавіллі, мислитель доходить у кінцевому підсумку до самозаперечення, до «ніщо».
Категорія «ніщо» у філософській спадщині Ж.-П. Сартра
є синонімом свободи і свідомості [132, с. 64]. Філософ переконаний у тому, що «свобода – це якраз те «ніщо», яке
міститься в серці людини і яке змушує людську реальність
робити себе замість того, щоб «бути» [287, с. 452], тобто
вибирати себе, самостійно робитися буттям до найменших нюансів. Таким чином, свобода не є якимось буттям, а
являє собою ніщо буття людини. Існування свободи передує сутності й домінує над нею, тому неправильно говори-

ти, що людина знаходить свободу тільки після своєї появи
на світ. У зв’язку із цим людина завжди наповнена свободою, або ж її просто не існує. Видатний представник
екзистенціалізму періоду написання ним праці «Буття і
ніщо» наполягає на прагненні людини до абсолютної
самодетермінації. За допомогою волі буття людина виключає минуле, робить факт детермінації минулим існуючого
сьогодні неможливим. Абсолютна свобода стає важким
тягарем для людського існування, звідси в творчості мислителя з’являється тема «нещасної свідомості». У безплідної пристрасті людини стати Богом виникає розуміння
абсурдності цього прагнення. У відомій статті
«Екзистенціалізм – це гуманізм» Сартр відмовляється від
ідеї абсолютної свободи, обмежуючи її рамками людського
самовизначення, самотворення, формування власної системи цінностей, вищою з яких є свобода [288, с. 319–344].
Е. Гартман проголошує основою всього сутнісного несвідоме духовно-вольове начало, яке спрямовується нерозумною «світовою волею». Ніцше виходить з волі до влади як
рушійної сили історії. Отже, ірраціональна воля у світовому масштабі визнається вищим початком буття, протистоїть раціоналістичному розуму.
Рефлексія феномена свободи в інтерпретації волюнтаризму ще раз підкреслює його складність і неоднозначність. М. Вебер приділяв особливу увагу аналізу харизматичного лідерства. Він оцінював лідера цього типу як
найважливіший двигун, генератор революційного оновлення суспільства в кризові періоди, оскільки харизматичний вождь і його авторитет не пов’язані з минулим,
здатні мобілізувати маси на вирішення завдань соціального оновлення. У спокійні періоди розвитку суспільство
віддає перевагу раціонально-легальному лідерству, що
оберігає історичні традиції і здійснює необхідні реформи
поступово.
В історії багатьох держав спостерігається певна послідовність у зміні типів лідерства. Вождь-засновник (харизматик) змінюється традиційним лідером-охоронцем, який,

218

219

Розділ 3. Осмислення досвіду застосування владно-вольових засобів…

3.2. Об’єктивні передумови і суб’єктивні прояви політичного…

у свою чергу, поступається місцем реформатору-законодавцю. Однак типом лідерства не можна підміняти тип
управління. Управління будь-якими соціальними інститутами, організаціями, підприємствами, трудовими колективами у своїй основі є управлінням діяльністю, поведінкою
конкретних індивідів.
Відтак завдання соціального управління полягає в тому,
щоб спрямувати діяльність кожного індивіда в бік суспільних цілей та інтересів, на досягнення цих цілей і реалізацію інтересів. Інакше кажучи, управляти людьми означає
включати їх індивідуальні зусилля в загальну діяльність,
з’єднувати індивідуальні інтереси з інтересами суспільства, спільноти, організації, колективу тощо. В рамках
сучасної концепції соціального управління індивідуальна
воля лідера повинна бути спрямована на завдання
узгодження індивідуального і соціального в суспільстві.
При цьому індивідуалізація – один із важливих принципів
соціального управління.
Поява волюнтаристських настроїв у сфері політики
обумовлена зростанням націоналістичних, сепаратистських тенденцій, збільшенням кількості локальних війн,
пов’язаних із цілим комплексом внутрішньодержавних і
міжнародних суперечностей, наростанням загрози використання зброї масового ураження конфліктуючими сторонами, активізацією діяльності терористичних організацій тощо. На тлі зростаючої напруженості відбувається
«розхитування» системи регуляції міждержавних відносин шляхом використання подвійних стандартів і потужного лобіювання власних інтересів з боку провідних світових держав усупереч геополітичній стабільності.
В історії Російської імперії й СРСР волюнтаризм виявлявся у народництві, діяльності анархістів, есерів, більшовиків, свавіллі сталінізму, суб’єктивізмі М. Хрущова, у
некомпетентності, необґрунтованості й суперечливості
багатьох економічних і політичних рішень у ході реформ
1990-х років. Для прикладу можна звернутися до ідей
С. Нечаєва в його «Катехизисі революціонера»: «Рево-

люціонер живе в суспільстві лише для того, щоб його вірніше зруйнувати. Він не революціонер, якщо йому чогось
шкода в цьому світі, якщо він може зупинитися перед руйнацією становища, стосунків або будь-якої людини, яка
належить до цього світу, – все і всі повинні бути йому однаково ненависні. Наша справа – страшне, повне, повсюдне і
нещадне руйнування» [213]. Саме суб’єктивна оцінка
подій, прагнення підмінити об’єктивні закони розвитку
революційною політичною волею відзначають діяльність
«правих» і «лівих» екстремістів у сучасному світі.
Зважаючи на вищезазначене, на окремий розгляд заслуговують системні прояви політичного волюнтаризму як
невід’ємної ознаки суспільно-політичної практики.
Вирішенню цього важливого питання сприятимуть: історико-ретроспективне осмислення теоретичного підгрунтя
волюнтаризму; визначення базових ознак його проявів у
державній діяльності; спроба висвітлення «сильних» і
«слабких» проявів та наслідків політичного волюнтаризму
у діяльності М. Хрущова; дослідження основних характеристик проявів волюнтаризму в політичній діяльності
О. Лукашенка.
У ХХ ст. екзистенціалісти глибоко обгрунтували думку
про те, що людство опинилося віч-на-віч перед розривом
між ідеальним та реальністю. Однак ця думка не нова.
Сократ відкрив загальні поняття, котрі ми нині називаємо
«універсаліями». Платон запропонував теорію, яка конкретизувала буття цих загальних понять. За Платоном, це
умоглядний світ ідей. І що більше безпосередні речі тотожні їхнім ідеальним прообразам, то досконаліші ці речі.
Зокрема, що більше справедливість, яка панує в певній
державі, тотожна справедливості ідеальній, то більше сама
ця держава є досконалою. Платон вважав, що його розуму
доступне пізнання ідеальних прообразів. І тиран Сіракуз
повірив Платону. Платон цілком радикально заходився
облаштовувати життя в Сіракузах відповідно до своїх прозрінь політичних ідеалів. Фінал відомий: Платона продали
в рабство. Афінські кініки зневажали пергамент, який міг
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би зберегти їхні оригінальні міркування (писемність не
сприяє розвитку природної пам’яті), одяг і глечики (людина має шкіру, що захищає від спеки й холоду, та долоні,
щоб можна було напитися).
Ж.-Ж. Руссо обурювався цивілізаційними путами –
будинками в сім поверхів і театрами. Світ, вважали ідеологи Просвітництва, потрапивши до середньовічної темряви, збився на манівці; і завдання людства полягає в тому,
щоб, збагнувши раціональний світоустрій, перевлаштувати світ. Філософи Просвітництва, слідуючи максимі Рене
Декарта – сумнівайся в усьому, піддали критиці політичні
традиції. Послідовник Декарта Бенедикт Спіноза у своєму
«Теологічно-політичному трактаті» розвінчав марновірство в поглядах на священну історію. І традиції політичні,
і традиції релігійні втратили довіру.
М. Бердяєв звернув увагу на тиранію раціоналізму й
науки. Людська здатність до раціонального мислення та
логіки, яка мала стати передумовою свободи людини, її
спроможності робити правильний вибір, у підсумку виявилася не менш тиранічною, аніж схильність підпорядковуватися спонтанним покликам. Логіка та раціоналізм не
передбачають свободи вибору. Зрештою будинки в сім
поверхів здійнялися вище хмар, пергамент і таблиця множення перетворилися на комп’ютер, одяг, який мав би
захищати від холоду, став модними брендами. Лише в
моменти зародження певних явищ людство здатне завважити можливі небезпеки. Отже, кініки помітили можливу
залежність людини від побутових зручностей, Ж.-Ж. Руссо
та інші ідеологи Просвітництва – від культури, М. Бердяєв –
від науки. Але всі ці речі стали невід’ємною частиною людського життя, чи, можливо, наше життя стало невід’ємною
частиною всіх цих речей.
Точки над «і» в конфлікті між раціональним та ірріціональним світосприйняттям намагався розставити марксизм. Для К. Маркса культура, політика та капітал були
фетишами, за яким приховувалась єдина реальність –
праця. Як зазначав Б. Рассел, Маркс – один із перших філо-

софів, котрий, прагнучи пізнати буття, зробив акцент на
досвіді [267, с. 652]. Але досвід сам по собі не може правити
за теоретичну основу. Йому потрібен рефлексивний
інструмент, тобто – наука. К. Маркс був переконаний, що
теорія економічного детермінізму цілком вичерпно пояснює еволюцію політичних систем і соціально-політичну
мотивацію. Він створив справжню апологію праці. Але
створив її шляхом наукового пізнання, до якого праця ставиться нігілістично. Тут потрібно зробити такі акценти:
1) простеживши в історії зв’язок між власністю на засоби
виробництва та політичною системою, Маркс дійшов висновку про визначальність першого елементу системи
щодо другого;
2) якщо система власності є визначальним чинником, то
за логікою Маркса (а ця логіка є незаперечною з погляду
причинно-наслідкового зв’язку) зміна форми власності
неминуче призводитиме до зміни соціально-політичної
системи;
3) теоретична модель оптимальної системи виробничих
відносин (зокрема, власності на засоби виробництва) може
бути сконструйована на основі аналізу історії зміни системи цих відносин і виокремлення вірогідних тенденцій;
4) якщо шляхом наукового пізнання вдасться правильно
визначити вірогідні тенденції, а відтак імовірну закономірно визначену майбутню модель соціально-економічних відносин, то очевидною стає й доцільна, закономірно
визначена модель політичних відносин.
Саме ці чотири елементи, висловлені у формі силогізму,
ми й бачимо в основі соціально-економічного вчення К.
Маркса. Як зазначав Б. Рассел, докладніший аналіз економічного детермінізму показує, що взаємовідносини між
економічною та політичною системами набагато складніші,
а відтак і вчення Маркса є схематичним. Але справа не в
цьому і не в критиці марксизму, а в логіці, яку опосередковує Маркс у вибудуваній системі причинно-наслідкових
зв’язків. Х. Арендт пише, що Маркс по-філософськи поставився до філософії – він відмовився від неї. Натомість поста-
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вив за мету змінити соціальні реалії, котрі й визначають
філософські уявлення. Він спробував реалізувати філософію в політиці [14, с. 21]. Хто кого породив, Маркс-філософ –
Маркса-революціонера, чи Маркс-революціонер – Марксафілософа? Напевно, й сам Маркс не зміг би дати вичерпної
відповіді. Але той факт, що класові суперечності не конче
породжують революційний вибух, свідчить про первинність усе ж таки особистісно-психологічної мотивації. Маркс
побачив за суперечностями революцію лише тому, що
бачив її ще до того, як зміг виокремити самі суперечності.
Усі його міркування так чи інакше вели до апології революції. Вчення К. Маркса засвідчує, що за позірною науковістю
теорії приховується політичний волюнтаризм, який, напевно, живився особистісними мотивами. Наслідки такого
«релігійно-ірраціонального» ставлення до теорії та її волюнтаристського втілення відомі.
Отже, світова історія розгортається дуалістично. Це підтверджує, зокрема, політичне життя суспільства, в якому
прояви політичної волі постійно супроводжуються її породженням – волюнтаризмом. Волюнтаристські мотиви присутні в працях Августина, Д. Скота, Н. Макіавеллі та ін. Як
окремий напрям волюнтаризм оформився в працях
А. Шопенгауера, який трактує волю як ірраціональну першооснову світу. Волюнтаристичні ідеї пронизують також
філософську систему Ф. Ніцше. Системне бачення влади
він обґрунтував, використовуючи ключові поняття:
«життя», «воля», «свобода», «суспільство», «людина», «держава», «авторитет», «справедливість». Ф. Ніцше знаходить
джерела влади не просто в людському суспільстві, а й у
людині, в її індивідуальній волі й свободі. На його думку,
воля до влади – стрижень людського суспільства, втративши який, суспільство деградує [215, с. 21, 31].
Політичне життя, якщо порівнювати його не лише з
Античністю, а й домодерними суспільствами, надзвичайно ускладнилося. Демократія з безпосередньої перетворилася на представницьку. І споглядаючи поступ виборчих
технологій, починаєш сумніватися, а чи справді йдеться

про демократію. Нині в апараті державного управління
міністерств, відомств і комітетів більше, ніж трибів у швейцарському годиннику. Та якщо принцип роботи годинника ще можна зрозуміти, то народження і втілення державно-політичного рішення почасти незбагненні.
Політологи недаремно порівнюють інституційний
механізм прийняття державно-політичного рішення із
«чорною скринькою». Між людиною і Богом стоїть Церква.
Між людиною і товаром на прилавку – банк. Між життям і
вічним спокоєм – траурна агенція з метровим прейскурантом. Життя, справді, перетворилося на, як висловлюються
психологи, життєдіяльність. Раціоналізація життя призвела не до його спрощення, не до уподібнення точності
силогізму, а до ускладнення. Процес раціоналізації перетворився на фарс і гротеск. Спроба подолати хаос шляхом
інституалізації та регламентації життя обернулася перетворенням самих інститутів і регламентів на згусток хаосу,
який не дуже поспішає упорядковуватися. Ірраціональність
у різних її проявах є неминучою та нездоланною. І виходом із бюрократичного лабіринту державних інституцій
нерідко є елементарний волюнтаризм – ірраціональне
воління, а інколи й просто примха, скажімо, політичного
лідера, державного діяча.
Відповідно окреслюються ключові поняття нашого
дослідження. Це дуалістичні пари: порядок – хаос, раціональність – ірраціональність. Конкретизуючи їх, дуже
легко збитися на манівці безлічі трактувань. Наразі ж
доцільно відзначити такий аспект: буття не має нічого
спільного з поняттями. Скажімо, сучасна фінансова система існує сама по собі, незалежно від товарного обміну.
А політична влада постає завдяки інформаційним образам, переміщується у світ «символічної політики» і набуває
цілковитої незалежності від результатів діяльності політичних інститутів і справжніх потреб виборців.
Отже, згадані понятійні пари не описують повною
мірою сучасну соціально-політичну реальність. Раціональність інституцій і трактувань існує окремо й не протисто-
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їть хаосу буття, а символізація світу ідей лише поглиблює
хаос. Відтак потрібні додаткові поняття, які могли б зв’язати конфлікт буття та судження про нього. Таким додатковим поняттям може слугувати «екзистенція» – саме життя,
безпосередній досвід і світовідчуття, які притаманні кожній людині незалежно від того, які вона має судження про
буття.
У цьому контексті в ХХ столітті з усією очевидністю
постають два філософські дискурси – філософія життя
(А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, З. Фрейд) та екзистенціалізм
(Ж.-П. Сартр, Ж. Батай, А. Камю). Звісно, зазначений перелік основоположників і теоретиків цих філософських
напрямів далеко не повний.
Ми звично трактуємо волюнтаризм як ірраціональну
стихію, як хвилю надмірних емоцій, в якій потопає розум,
як темряву фанатизму, котра поглинає проблиски здорового глузду. Однак аналіз розвитку політичної думки доби
Античності та Нового часу дає можливість пересвідчитися,
що за волюнтаристським втіленням політичних доктрин
завше стоїть раціональна трактовка. Більше того, без раціонального обґрунтування жодна волюнтаристська діяльність неможлива. За волюнтаристським зусиллям мусить
бути переконаність, віра у непогрішимість. А коли є знання про істину та очевидні засоби її втілення, то будь-які
перепони на шляху істини – це лише відмовки, банкрутство духу, страх і упередження.
Наразі ми маємо звернути увагу на ще одне поняття,
яке опосередковує зв’язок між поняттями «істина» (наука,
теорія, раціоналізм) і «волюнтаризм». Це «віра», без якої
наше мислення неможливе. Досвід, помножений на абстрагування, дає нам аксіому, яка не надається до доведення, і
на її основі ми будуємо раціональні судження. Аксіоматичними є деякі політичні поняття: «нація», «права
людини», «справедливість». Так, Кант не зміг довести,
чому завжди потрібно казати правду. Але від цього правдивість не перестає бути цінністю. Усі нації роздирають
внутрішні конфлікти, але від цього національна свідомість

(доки є віра в існування нації) не згасає. Отже, «віра» є тим
поняттям, яке опосередковує раціональне судження (як
мисленнєву реальність) і волюнтаризм (як реальність
діяльності).
Проблематика дослідження політичного волюнтаризму
залишається вкрай актуальною й цікавою як для науковців, так і для всіх, хто цікавиться політикою. Причому наукові підходи до тлумачення феномена волюнтаризму за
цей час змінювалися неодноразово – від суто негативістських до нейтральних та позитивно забарвлених. Дуже
часто оціночні коливання у визначенні політичного
волюнтаризму як особливого явища суспільного життя і
функціонування держави безпосередньо залежать від того,
діяльність якого політичного та/або державного діяча
аналізується в якості волюнтаристської, а також від позиції
самого дослідника. Власне, у політичний, а пізніше у політологічний лексикон поняття «волюнтаризм» увійшло у
другій половині 60-х років ХХ століття та було пов’язане з
ім’ям такої неоднозначної постаті, як Микита Хрущов.
Якщо вести мову про сучасні дослідження проявів політичного волюнтаризму в пострадянських країнах, то найчастіше в наукових розвідках зустрічається ім’я Олександра
Лукашенка. Тому, виходячи з актуальності та практичного
значення вивчення проблематики проявів політичного
волюнтаризму, доцільним уявляється аналіз волюнтаристської діяльності М. Хрущова та О. Лукашенка.
Волюнтаризм у політиці, за визначенням Політологічного
енциклопедичного словника, – це «позиція суб’єкта політики, згідно з якою головним фактором досягнення поставленої мети є воля, особисті прагнення та політичні наміри» [251, с. 91]. Головними ознаками волюнтаризму в політиці Т. Мельник називає: тотальність волі єдиного політичного інституту, неможливість вільного політичного
спілкування через відсутність політичного дискурсу
(монологізм); ігнорування думки інших людей, які не
поділяють певних поглядів; орієнтація переважно на методи силового нав’язування волі, вольові аргументи у полі-
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тиці; прихований від громадськості характер тлумачення
політики, залаштункова боротьба у партійних та державних структурах, прихований політичний вплив, маніпуляція свідомістю мас [251, с. 91].
Домінування перелічених вище характеристик у політичному житті, що призводить до фактичного нівелювання політичного дискурсу, знищення відкритої політичної конкуренції, до ліквідації інститутів громадянського суспільства, означає наявність у політиці тієї чи
іншої держави ознак системного прояву політичного
волюнтаризму.
Більшість дослідників погоджуються з тим, що період
радянської історії з 1958 по 1964 р. коректно охарактеризувати не просто як авторитарне правління М. Хрущова, а й
як системний прояв політичного волюнтаризму. Втім
необхідно зауважити, що цей прояв доволі неоднозначний, а його науковий аналіз вимагає якомога повнішого
висвітлення і «сильних», і «слабких» сторін волюнтаристського правління М. Хрущова. Серед «плюсів» варто відзначити наступні.
По-перше, незважаючи на суб’єктивізм у прийнятті
найважливіших політико-управлінських рішень, М. Хрущову вдалося уникнути небезпеки повернення до часів
культу особи. Як зазначає В. Баран, «посилення автократичних тенденцій не призвело до встановлення особистої
диктатури» [345, с. 877]. За часів правління Хрущова не
відбулося трансформації волюнтаристського владарювання в одноосібну диктатуру в результаті добре засвоєних
радянською номенклатурною верхівкою «сталінських уроків». Адже й світоглядне переродження самого Хрущова,
що обумовило процеси розвінчання й засудження культу
особи, було логічним наслідком засвоєння цих «уроків».
По-друге, попри очевидну імпульсивність і непередбачуваність як сутнісні риси особистості радянського очільника і його волюнтаристської діяльності на державній
ниві, не можна не відзначити силу його характеру. Так,
А. Авторханов зазначає: «На відміну від нинішніх керівни-

ків Кремля Хрущов все ж таки мав волю до рішення.
«Волюнтаризм» і «суб’єктивізм» його виявлявся у безкінечних заходах, які час від часу суперечили один одному та
які були спрямовані на пошуки вирішення гострих проблем. Він їх розв’язував, але не вирішував. Але їх не вирішили і люди, які скинули його» [6, с. 106].
Отже, волюнтаризм Хрущова – це не просто надзвичайно суб’єктивована, особистісно забарвлена політична
діяльність першої особи держави, а й політика особи з
чітко вираженими вольовими якостями, переконаної у
власній правоті та здатної переконувати інших. Як приклад, варто згадати візит Хрущова до США у вересні
1959 р., коли радянському керівникові вдалося здобути
прихильність американців завдяки власній щирій активності, простоті у спілкуванні, винахідливості й подекуди
грубому гуморові. Відтак можна вести мову про вольові
якості, з одного боку, та особистісну привабливість радянського керівника – з іншого, як важливі риси його волюнтаристської політики.
По-третє, саме завдяки особистій волі Хрущова були
прийняті одні з найважливіших за всю історію існування
СРСР політико-управлінські рішення, наслідки яких ми
відчуваємо так чи інакше і досі. Передусім це розвінчання
і засудження культу особи сталінських часів та політика
«відлиги» у внутрішній політиці, спроби зниження градусу конфронтації у зовнішньополітичних відносинах,
насамперед зі США. Тому Хрущова вітчизняні й зарубіжні
дослідники називають безпосереднім ініціатором такої
волюнтаристської політики, без якої ані «відлига», ані
десталінізація не могли б відбутися.
Так, Б. Пядишев, визначаючи найвидатніших осіб
ХХ століття, по праву відносить до них і радянського керівника. Науковець переконаний, що ХХ з’їздом та «відлигою» радянське суспільство і світ зобов’язані Микиті
Хрущову» [264, с. 6]. Саме завдячуючи волюнтаризму
Хрущова було данно поштовх лібералізації (нехай і обмеженій) радянського тоталітарного режиму, за його особи-
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стої ініціативи почалася перша хвиля (друга хвиля – друга
половина 1980-х років) системної реабілітації репресованих у сталінські часи осіб.
Фактично персонально прийнятими радянським керівником рішеннями стали: 1) 1957 р. – засудження «антипартійної групи» найбільш одіозних сталіністів – В. Молотова,
Л. Кагановича, Г. Маленкова та інших; 2) 1961 р. – винесення й поховання тіла Й. Сталіна з Мавзолею у Москві – один
із найбільш символічних жестів епохи; 3) кінець 50-х –
початок 60-х років – «культурна відлига» в СРСР (побачили світ художні твори антисталінського спрямування,
насамперед О. Солженіцина, О. Твардовського, кінофільми П. Чухрая, М. Хуциєва та ін.). За словами А. Авторханова,
«…Хрущов – вбивця бога КПРС, Сталіна. Хрущов фізично
знищив верхівку НКВС, він політично знищив сталінське
Політбюро, він зачинив концтабори, на двох з’їздах партії
і від імені партії викрив не тільки Сталіна, але й всю злочинну систему його владарювання протягом трьох десятиліть. Звідси – розкол у світовому комунізмі і початок духовної емансипації в СРСР» [6, с. 92].
Розглядаючи негативні прояви і наслідки волюнтаристської політики М. Хрущова, необхідно зауважити, що їхні
витоки багато в чому криються у самій природі радянського політичного режиму загалом та партійної номенклатури як квазіеліти зокрема. Якщо вести мову про родові риси
радянського політичного режиму (тоталітарного за часів
Сталіна та такого, що трансформувався у бік авторитарного за правління Хрущова), то варто відзначити насамперед
такі. Це тверде переконання в абсолютному характері
влади: тільки влада має право приймати всі найважливіші
рішення – про економічну, соціальну, культурну політику
держави, про зовнішньополітичну стратегію розвитку
країни.
Як зазначає М. Восленський, «жодного разу впродовж
двох томів своїх мемуарів Хрущов не ставив під сумнів цей
стереотип» [57, с. 190]. До того ж абсолютизація влади та
заперечення її поділу на три гілки мали наслідком не тіль-

ки безальтернативне єдиновладдя в СРСР, а й безапеляційне втручання влади в особисте життя громадян, сферу
науки, літератури, кіно, образотворчого мистецтва.
Окреслюючи характерні ознаки радянської номенклатури, слід зазначити, що ключові з них були сформовані
ще за часів Сталіна і залишалися затребуваними режимом
аж до розпаду СРСР. Серед них беззаперечна (формальна,
зовнішня та щира, особистісна) відданість передусім верховному правителю і режиму особистої влади в цілому;
талант виконавця, що не роздумує і не піддає сумнівам
жодного наказу керівництва; «принципова безпринципність» у політиці, жорсткість, а часто й жорстокість [6, с.
92]. Власне, окреслені риси були визначальними при відборі найвищих партійних кадрів. Тому не дивно, що
Хрущов до вересня 1953 р. цілком відповідав названим
критеріям. Окрім того, радянська номенклатура була тим
середовищем, в якому окремій людині було дуже складно,
а частіше й неможливо реалізувати свій потенціал. Отже,
Хрущов також тривалий час був частиною номенклатурної групи «васалів» найвищого «сюзерена» – Сталіна, що
не могло пізніше не позначитися на його діяльності як
першої особи держави. У цьому, зокрема, полягають витоки волюнтаризму в СРСР як системного явища.
Таким чином, на час приходу на посаду Першого секретаря ЦК КПРС Хрущов був цілком сформованим типовим
радянським номенклатурником найвищого рангу, для
якого здобуття влади – найбільша вдача колишнього
«васала», переконаного у тому, що персоніфіковане єдиновладдя є безальтернативним шляхом розвитку держави.
Тому волюнтаризм у політиці став цілком логічним і природним проявом самої суті радянського режиму, а Хрущов,
згідно з влучним висловом Ф. Бурлацького, «…вважав природним і нормальним, що невелика група керівників,
перш за все Перший секретар ЦК партії, володіють монополією на вирішення усіх питань життя суспільства» [40,
с. 175]. Інакше кажучи, волюнтаризм Хрущова був системним явищем радянського режиму загалом, хоча це не
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виключає впливу на політику радянського очільника і
суто особистісних рис його характеру.
Якими ж суперечливими і неоднозначними були державно-управлінські «новації» Хрущова, що їх можна охарактеризувати як волюнтаристські? Насамперед це вкрай
непослідовна і несистемна політика. Як зазначали люди з
найближчого оточення радянського керівника, зранку
вони мали справу з одним Хрущовим, в обід – з іншим, а
ввечері – з третім. Тому не дивно, що за часів його правління відбулася ротація найвищої номенклатури, основною
особливістю якої стала відсутність будь-яких критеріїв
кадрового відбору, окрім персональної волі Першого
секретаря. Винятками стали тільки «вічний» А. Мікоян та
«залізний ідеолог» М. Суслов. Як правило, партійні кар’єри
за часів Хрущова робилися і руйнувалися карколомно:
сьогодні ти директор радгоспу, а завтра – міністр (звичайно, якщо спромігся сподобатися «Головному»), і навпаки.
Та й сам Хрущов став жертвою власної «імпровізаційної»
кадрової політики, перетворившись в один день з першої
особи держави на пенсіонера. А. Авторханов так охарактеризував стиль правління Хрущова: «Його постійна
непостійність, його дивовижний дар хаотичного імпровізатора, його хворобливий свербіж нескінченно організовувати і реорганізовувати, його владна безоглядність, помножена на його невдачливість і недбалість, його небезпечна
балакучість, його безпідставна амбітність знати все, бачити все, робити все самому, його підступність у дружбі і
самовпевненість у політиці, – це тільки деякі риси настільки багатого, яскравого, динамічного характеру Хрущова»
[6, с. 93].
Безумовно, це надто суб’єктивна оцінка волюнтаристського стилю правління Хрущова, втім емоційні оцінки
діяльності радянського очільника, на нашу думку, цілком
влучно окреслюють найбільш показові її риси. Так, сам
Хрущов визнавав, що не розбирався ані в сучасному образотворчому мистецтві, ані в сучасній літературі, ані в сучасній музиці, що аж ніяк не заважало йому розгромити

виставку художників-авангардистів, засуджувати Б. Пастернака та молодих поетів. «Основна проблема Хрущова полягала в тому… що цьому надзвичайно мужньому й активному політичному діячеві не вистачало ні мужності, ні освіти,
ні знань для того, аби стати ще й політичним мислителем»,
– пише М. Восленський [57, с. 191–192].
Ще однією «слабиною» волюнтаристської політики
Хрущова був його низький загальний, як для керівника
такого рівня, культурний і освітній рівень, що можна
також характеризувати як системне явище, адже для представників радянської номенклатури покоління Хрущова
це була типова ознака. Зрозуміло, що волюнтаризм державного діяча як людини не дуже освіченої стає загрозою
для соціокультурного розвитку суспільства в цілому.
Так і не дістали однозначних оцінок наступні реформаторські кроки Хрущова: кампанія з освоєння цілинних
земель; спроби перегляду ключових принципів управління промисловістю і сільським господарством; обмеження
деяких привілеїв номенклатури; проголошення утопічної
ідеї побудови комунізму в СРСР за 20 років тощо. Усе це
стало наслідком волюнтаризму як системного і цілком
природного для радянського режиму явища, з одного
боку, та авантюризму, непослідовності й хаотичності у
діях, обмеженості самої особистості Хрущова – з іншого.
Тому не дивно, що згодом почав формуватися новий
культ – самого Хрущова. Власне, цей системний і водночас
хаотичний волюнтаризм радянського керівника і зруйнував його державницьку кар’єру. «Хрущов настільки став
самовпевненим, уявив себе настільки незамінним, що
робив те ж саме, за що критикував Сталіна: він почав
управляти партією і державою, обходячи не тільки
Президію ЦК, але, що страшніше за все, через голову
Секретаріату ЦК», – зауважує А. Авторханов [6, с. 93].
Хрущов, як типовий представник традиційного патріархально-селянського світогляду до свого останнього дня
був упевнений: патріарх (тобто він сам) має ніким і нічим
не обмежене право розпоряджатися долями як окремих
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людей, так і країни, його думка є єдино правильною, а
він – непогрішним у своїх діях. Таким чином, ще однією
ознакою волюнтаризму хрущовської доби можна назвати
авторитарно-патріархальний стиль правління. М. Восленський зазначає: «Цей типовий прояв авторитарно-патріархальної політичної культури, вочевидь, так і не був подоланий її найбільш демократичним і, може, найбільш вільнодумним представником – Хрущовим» [57, с. 176].
До того ж сам радянський очільник при цьому вибудував таку систему взаємовідносин всередині вищого прошарку партійної номенклатури, котра спричинила до
нього ставлення останніх не як до патріарха й авторитета,
а як до «вискочки» та «самодура». Іншими словами,
Хрущов, як породження номенклатурної системи, продовжуючи цілком природну для неї волюнтаристську лінію,
став її жертвою внаслідок своєї неординарності. Радянський
керівник своїми найбільш кардинальними кроками виходив за рамки правил, прийнятих номенклатурною системою, навіть не розуміючи того, кидав їй своєрідний виклик,
відповіддю на який і став «тихий переворот» 1964 р. – примусовий відхід Хрущова з політичної арени.
Не менш яскравий приклад вияву волюнтаризму як
системного явища дає дослідникам вже новітня історія –
політичний шлях незмінного з 1994 р. Президента
Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Більшість
дослідників вказують на спадковість державницького
курсу сучасної Білорусі від номенклатурних традицій
радянських часів, а політичне довголіття Лукашенка пояснюють незмінною ностальгією білоруського суспільства за
епохою «великої держави», яку «розвалили вороги». Навіть
творення суто національної, себто білоруської, моделі державної ідеології та її наукове обґрунтування є свідченням
наслідування (безумовно, неповного і специфічного)
радянської державницької моделі з її неодмінними авторитарно-волюнтаристськими засадами управління.
Специфікою білоруської моделі державної ідеології є
посилення президентської (арбітражної) гілки влади [228,

с. 41]. «Президентські повноваження досить широкі та торкаються, сутнісно, всіх напрямів організації і здійснення
державної влади: реалізація виконавчої влади; участь у
законодавчому процесі; формування судової системи;
організація і формування держапарату. На цих засадах у
науковій літературі отримало певне визнання уявлення
про президентську владу в контексті напівпрезидентської
республіки як про четверту владу», – зазначають білоруські дослідники-конституціоналісти [228, с. 174].
Побудова такої специфічної конституційно-політичної
моделі стала наслідком реалізації політичної волі виключно однієї людини – О. Лукашенка. Адже одразу після того,
як Лукашенко обійняв посаду Президента Білорусі, він
енергійно взявся за трансформацію всієї державної системи. Протягом перших двох років свого президентства
йому вдалося значно скоротити повноваження парламенту, посилити вертикаль виконавчої влади, фактично ліквідувати «вищість» рішень Конституційного суду РБ, зробити «ручним» Центрвиборчком. У цих кроках Президента
Білорусі яскраво виявилися ознаки волюнтаризму, що
цілком природно випливають з характеру Лукашенка.
О. Гринкевич та О. Чередниченко підкреслюють:
«У О. Лукашенка спостерігається величезна потреба у контролі над подіями та людьми, завдяки чому з’являється
вкрай необхідне та важливе для нього почуття задоволення… Разом з тим проглядається й потреба у схваленні,
бажання одержати підтримку від громадян, що поєднується з відчуттям неусвідомленої тривоги» [80, с. 127].
Лукашенка можна охарактеризувати також як фаната
влади, що має задовольнити усі потреби його гіпертрофованого «Я», урівноважити його діяльну натуру. Саме цими
соціопсихологічними властивостями особистості білоруського Президента можна пояснити системний характер
його волюнтаристської управлінської діяльності. Причому
відмінність Лукашенка від інших авторитарних президентів пострадянських країн полягає в тому, що в його політичному курсі досить чітка ідеологічна лінія, яку він послі-
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довно проводить. При цьому особлива увага приділяється
ідеологічному вихованню молоді, середня та вища освіта в
державі заідеологізовані. «Ми повинні вести свою пропагандистську, виховну, ідеологічну роботу», – переконаний
Лукашенко [80, с. 123]. Таким чином, ідеологізований
характер політичної системи Білорусі робить і прояви
волюнтаризму в національній політиці та державному
управлінні системними явищами.
Політичне життя у Білорусі починаючи із середини
1990-х років концентрується навколо діяльності
Президента, а особисті соціальні, економічні, політичні й
культурні уподобання глави держави справляють вирішальний вплив на ключові суспільні процеси. Окрім того,
основою державної ідеології в Республіці Білорусь є твердження про головну роль держави у політичному й економічному житті людей, держави, яку очолює суворий, але
справедливий керівник, що повинен чесно ділити все
суспільне багатство, жорстко контролювати всі соціальні
процеси, захищати державу від крамоли [408, р. 411].
Отже, не дивно, що Лукашенка часто називають, з одного боку, харизматиком, «генієм натовпу», з точки зору
його впливу на пересічних громадян, а з іншого – «директором радгоспу» в своїх діях, котрий ставить у незручне
становище своїх іноземних колег (простежується паралель
з неоднозначною моделлю поведінки Хрущова). Ознакою
волюнтаристської політики Лукашенка є те, що він відчуває потребу в постійній підтримці його діяльності народом, чим можна пояснити низку референдумів другої
половини 1990-х років, різні політичні кампанії 2000-х
років. Водночас Лукашенко по праву належить до політиків, які «зробили себе самі» і відповідно користуються
повагою громадян як особи з надзвичайно розвиненими
вольовими якостями і вартою пошани біографією Це
характеризує багатьох очільників держав з персоніфікованим типом авторитарного політичного режиму.
Безумовно, проблема розгляду системних проявів
волюнтаризму є значною ширшою, аніж наведені прикла-

ди. Зокрема, у подальших дослідженнях основна увага при
висвітленні проблематики системних проявів волюнтаризму у контексті вивчення персоніфікованих авторитарних
режимів має бути зосереджена на розгляді ролі політичної
волі при здійсненні державної влади на пострадянському
просторі.
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Політика – це динамічне середовище конкуренції суб’єктів політичних відносин з метою домінування в процесах
розподілу політичних повноважень та формування політичних статусів. Суб’єктивний вимір міжнародної політики
зумовлює становлення окремих політичних акторів, що в
силу еволюції їх політичного впливу інтенсифікує домінування цих політиків у сфері прийняття політичних рішень
у рамках специфічного функціонування національної політичної системи. Дана тенденція детермінує тотальну персоніфікацію політики країни та закріплення функціональних
преференцій за окремим політичним суб’єктом чи мінімальним за кількісним складом правлячим прошарком
соціуму з паралельним нівелюванням плюралістичних
засад формування державної політики.
В умовах необмежених прерогатив привілейованого
політичного актора державний апарат трансформується з
колегіального органу, спрямованого на досягнення політичного компромісу, в інструмент реалізації індивідуальної політичної волі та нав’язування штучно сформованих
норм соціально-політичної реальності з фіктивним представленням їх як продукту колективних суспільних інтенцій. Надмірний політичний контроль окремих суб’єктів
нівелює тонку грань між демократичною матеріалізацією
суспільної політичної волі в консенсусних політичних
рішеннях та волюнтаристським домінуванням індивідуальних інтересів політичної еліти над ініціативами соціуму в тоталітарному політичному режимі.
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Питання дослідження ролі індивідуальності в процесах
моделювання соціально-політичного простору продовжує
бути об’єктом дискусій представників різних політичних
шкіл та наукових традицій. Недостатність висвітлення
даної тематики в науковій літературі проявляється в домінуванні теоретичних підходів щодо формування «об’єктивної політології», спрямованої на мінімізацію суб’єктивного чинника політичного процесу. Характерними особливостями зазначеної парадигми осмислення політичного середовища виступає підпорядкування індивідуального
фактора детермінації політичних процесів загальним,
багатогранним політичним явищам. Інакше кажучи, індивід повністю залежний від обставин під час визначення
вектора власної політичної поведінки та прийняття тих чи
інших політичних рішень. У свою чергу, сучасна політична наука намагається певною мірою абстрагуватися від
цієї тенденції та більшою мірою акцентувати увагу на
комплексному дослідженні суб’єктивних особливостей
політичного життя.
Часткова зміна наукових орієнтирів у даному питанні
сприяла синтезу в політологічну царину окремих методологічних основ психології та соціології. Інтегративні теоретичні механізми дослідження об’єктивно-суб’єктивних
факторів політичного процесу лягли в основу наукових
підходів Д. Белла, С. Ліпсета, У. Мура, Г. Спенсера,
Дж. Барбера, С. Хука, Є. Шестопал до питань рівня підпорядкування окремих політичних індивідуальностей державі та загальним суспільним орієнтирам.
Одним із найбільш показових прикладів є феномен
політичного лідерства Володимира Путіна. Досліджуючи
закономірності становлення інституту політичного лідерства, американський науковець С. Хук дійшов висновків
щодо неминучості процесів виокремлення окремих політичних акторів як центрів політичного прогресу соціуму:
«Ключовий факт, що зумовлює матеріальний інтерес
спільноти у героях, – це необхідність лідерства в соціальному житті й у кожній формі соціальної організації.

Форма прояву лідерства, відкрито чи приховано, відзрізняється у кожному окремому суспільстві, але в цілому лідери – це не тільки яскравий символ держави, а й центр відповідальності, прийняття рішень і дій» [407, р. 4].
Становлення В. Путіна як лідера нової формації в рамках російського політичного простору відбулося в рамках
традиційної психологічної потреби соціуму в політичному акторі, здатного окреслити колективні політичні орієнтири та поширити функціональні установки суспільної
свідомості. Водночас існує думка про те, що прихід нинішнього російського лідера до влади відображає не стільки
закономірність, скільки ситуативність. Д. Саттер вважає,
що після спустошення, залишеного добою Бориса Єльцина,
майже будь-який новий лідер сприймався б як потенційний рятівник. Росіяни побачили у В. Путіні те, що хотіли
бачити, а не те, чим він був [289, с. 87]. Тобто йдеться про
те, що суспільство було наскільки незадоволене політичним курсом попереднього лідера, що хотіло віддати владу
будь-кому, хто б зміг кардинально змінити ситуацію.
У даному випадку посилюючими факторами довіри громадян до В. Путіна постали хаотичність політичної культури російського соціуму, викликана деструкцією радянського соціально-політичного простору, та, як зазначає
Є. Шестопал, психологічна необхідність координації суспільної діяльності через лідерські інститути [370]. У подальшому це сприяло безапеляційній реалізації політичної
волі Президента як ключового суб’єкта державної політики Російської Федерації
А. Пахарєв відзначає так званий «феномен Путіна»,
який полягає у швидкому отриманні влади і закріпленні
своїх позицій без певної політичної організації, депутатського мандату і т. ін. [235, с. 298]. Справді, станом на серпень 1999 р., коли В. Путін обіймав крісло прем’єр-міністра, йому довіряли лише 5% [209, с. 64]. Доволі низький
показник, як для другої особи в державі. Але вже восени
того ж року в результаті вдалих дій російських військ
проти чеченських сепаратистів рейтинг В. Путіна зріс до
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40% [209, с. 65]. Ця цифра відображає карколомний успіх
майбутнього російського лідера. Відповідно в той час він
виконав одне із найбільш нагальних завдань для будь-якого політика – забезпечити присутність у ЗМІ задля підвищення впізнаваності.
Далі розпочався процес формування відповідного
іміджу. В сучасному політичному просторі саме мас-медіа
виступають основним середовищем творення іміджевих
символів: вони сприяють закріпленню за особою соціальної ролі, а за іменем – виразного сигніфікативного потенціалу. Варто підкреслити, що символізм лежить в основі
будь-якого політичного іміджу, й ефективність впливу
останнього на політичну свідомість громадян значною
мірою залежить від того, яке символічне навантаження він
містить у собі.
На думку О. Малинової, сьогодні «раціональні засоби
представлення символічних форм починають дедалі більше змінюватися чуттєво-емоційними, скорочується значення впорядкованих «систем вірувань», «ідеологія» витісняється «іміджелогією» і, що не менш важливо, змінюється
не тільки коло суб’єктів, які задіяні у процесі виробництва
символічних форм, а й характер «споживання» останніх»
[192, с. 37].
За словами В. Полянської, «сьогодні бачимо, що під
впливом тех- нологізації та економізації суспільних відносин символічне стало капіталом і може бути вкладеним та
примноженим, як і втраченим та занедбаним. Подібно до
шукачів золота й нафти в надрах природи політтехнологи, ці торговці образами, «іміджами», «брендами», занурюються в глибини культури та релігії, відшукуючи архетипальні образи, специфічні традиції, ритуали та міфи,
сповнені символічних якостей «впізнавання» колективного досвіду та спонтанного реагування на нього відповідно
до заданого контексту» [252, с. 78–83].
Власне, майже усі історичні постаті мають закріплені за
ними «символьні» ознаки, які використовуються для означення референтів модерного дискурсу на підставі посту-

льованої схожості сучасних діячів на їх історичних прототипів: «українська Жанна д’Арк» (про Ю. Тимошенко);
«Макіавеллі з адміністрації Президента» (про В. Медведчука); «узбецький Тамерлан» (про І. Карімова); «палестинський Бен Ладен» (про А. Ясина); «чеченський Квіслінг»
(про А. Кадирова); «московський Муссоліні» (про В. Путіна)
[149, с. 132].
Творенню символічного ореолу навколо постатей лідерів сприяють стратегії символічного асоціювання та дисоціювання. Фокусом асоціацій може ставати будь-який
об’єкт, здатний створити позитивну ідентифікацію, –
місце, дата, особа, реліквія.
Так, інавгурація М. Саакашвілі відбувалася біля старовинного замку царя Давида, який об’єднав країну, і відповідно ритуал мав індукувати у масову свідомість образ
нового «збирача земель». Вибір Ялти як місця підписання
угоди про ЄЕП оглядачі потрактували як претензію на
масштабну геополітичну зміну, співмірну з результатами
Ялтинського договору 1945 р. Сходження В. Ющенка на
Говерлу у 2002 році, ініційоване романтичними націонал-демократами, було прокоментоване у лояльних до
нього ЗМІ під недвозначними заголовками на зразок
«Ющенко пішов угору».
Від початку прем’єрства В. Януковича журналісти охоче
писали про його особистий бренд, а також регіональний
символ донеччан, – залізну «пальму Мерцалова». Щойно
висаджена у дендрарії української політики екзотична
рослина одразу почала давати цвіт і плід медіа-асоціацій:
«Пальма Януковича стане пальмою першості?», «Справжні
мужики саджають залізні дерева» [116].
На інавгурації п’ятого Президента України П. Порошенка багато хто побачив символізм у падінні зброї з рук
солдата, тим більше в ситуації, коли в країні ведуться
бойові дії. Значний вплив суб’єктивного фактора, таким
чином, призводить і до непередбачуваності вчинків багатьох партійних лідерів, до різких змін їх позицій, союзників [149, с. 134].
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Щодо створення іміджу В. Путіна, то це і відомий образ
у кімоно, демонстрація заняття спортом і т. ін. Тобто в
даному випадку акцент було зроблено на молодості, здоров’ї та силі В. Путіна [209, с. 67]. До цього слід додати, що
паралельно просувався образ доброї і сердечної людини,
наприклад, публікація фотографій з риболовлі. Навіть
зараз політтехнологи російського лідера продовжують
триматися цього кліше. Варто лише згадати відомий політ
зі стерхами [270, с. 20]. Фактично радники В. Путіна обрали стратегію відсутності чіткого позиціонування. Він намагався сподобатися всім і водночас бути зрозумілим для
кожного. Тому в даній ситуації можна говорити про суто
популістичну кампанію, оскільки використовувалися
лише стандартні кліше щодо наведення порядку, відновлення величі Росії і т. ін. Причому такі посили продовжують використовуватися й у наш час.
Починаючи з січня 2000 р., коли В. Путін стає виконуючим обов’язків Президента Російської Федерації, відбувається поступове виведення людей Б. Єльцина з вищих
ешелонів влади. Як вважає А. Наумов, у такий спосіб
В. Путін не просто концентрував владу в своїх руках, а й
позбавлявся образу єльцинської креатури, тобто демонстрував неабияке стратегічне мислення для подальшої
узурпації влади в РФ [209, с. 67].
В. Путін, ставши Президентом Росії, переніс методи
роботи спецслужб на державне управління та процес прийняття і реалізації політичних рішень. Це вбачалося у двох
його перших ключових кроках – військовій реформі та
встановленні контролю над ЗМІ. Як зазначає А. Наумов,
під час Другої Чеченської війни влада всіляко обмежувала
доступ ЗМІ до оперативної інформації і реального стану
справ на фронті [209, с. 71]. Зрозуміло, що така ситуація
обґрунтовувалася питаннями національної та державної
безпеки, але у суспільну свідомість почало впроваджуватися гасло «диктатура закону», яке насправді означало підкорення політичній волі В. Путіна та його оточення.
Показовим у даному контексті є кримінальне пересліду-

вання В. Гусинського, тодішнього генерального директора
телеканалу НТВ, за небажання співпрацювати з Кремлем.
Останній з 2000 р. залишив територію РФ. Після встановлення контролю над ЗМІ закономірно спостерігалося
збільшення медійної присутності В. Путіна. Як зазначає
А. Наумов, починаючи з літа 2001 р. російський лідер
постійно контактує з народом через прес-конференції, які
стали неписаною традицією. Також велику роль відіграють трансляції послань Президента Федеральним Зборам
[209, с. 75]. Останні використовувалися для обігрування
відомого стереотипу «гарний цар – погані бояри», оскільки, виступаючи перед обома палатами парламенту,
В. Путін всіляко підкреслював залежність наявних проблем від чиновників-хабарників, олігархів і т. ін.
Відповідно з часом необмежений діапазон централізації
політичного ресурсу і зростання репутації В. Путіна, як
ключового суб’єкта генерації політичних рішень та формування курсу внутрішньої політики й вектора зовнішньополітичної активності, зумовили надмірну авторитаризацію соціально-політичної реальності. Д. Саттер звертає увагу на те, що до 2001 р. в ході реформи системи
правосуддя В. Путін фактично отримав контроль над
судовою системою [289, с. 102]. Якщо до цього більшість
суддів були незаангажованими, то внаслідок розширення
своїх установчих повноважень В. Путін почав розставляти
в судах лояльних до себе людей. Здійснювалося це шляхом
призначення голови суду, який, у свою чергу, здійснював
тиск на політично нейтральних суддів – через урізання
премій, незручне формування календарної сітки відпусток
тощо. Тобто, використовуючи не пряме залякування, а
просто зриваючи нормальне функціонування суду та
ускладнюючи життя конкретним особам.
Поступово, набираючи політичної ваги, В. Путін перейшов до політики «нового централізму». Досвід надання
значних повноважень регіонам за президентства
Б. Єльцина спричинився до відокремлення Чечні, тому
питання зміни характеру взаємовідносин між центром і
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суб’єктами федерації мало закономірний характер. На
думку В. Гельмана, федеральна влада переслідувала такі
цілі: зміцнення важелів адміністративного контролю центру над регіонами; забезпечення бажаних для Кремля
результатів політичних процесів у регіонах шляхом підтримки лояльності місцевих еліт; підрив економічної бази
регіональних еліт [66, с. 98].
Першим кроком на цьому шляху став поділ держави на
сім федеральних округів. На чолі кожного з них стояв
уповноважений представник Президента. Т. Батенко охарактеризував даний захід як запровадження «семигенеральщини», оскільки першими представниками стали
лояльні до Президента вихідці із силових структур [27,
с. 154]. У сучасних умовах однією з прихованих функцій
інституту уповноваженого представника Президента є
курування місцевих та федеральних виборів.
Водночас із запровадженням федеральних округів В.
Путін провів реформу Ради Федерації – верхньої палати
парламенту РФ. Ще з часів Б. Єльцина вона була опозицією президентському курсу і вдавалася до блокування законодавчого процесу. Така ситуація зумовлювалася тим, що
Рада Федерації була представлена губернаторами та головами легіслатур суб’єктів федерації. Відповідно, враховуючи, що на той час В. Путін не мав контролю над місцевими
виборами, верхня палата парламенту перетворювалася,
незважаючи на свої обмежені повноваження, на потужний
інститут лобіювання регіональних інтересів.
Тому для російського лідера, в контексті його боротьби
за підкорення локальних еліт, реалізація даного задуму
мала важливе значення. Відповідно починаючи з 2002 р.
Рада Федерації формувалася не з губернаторів та голів
регіональних легіслатур, а з представників відповідних
гілок влади. Останні зміни щодо формування верхньої
палати були запроваджені у 2012 р. Згідно з федеральним
законом «Про порядок формування Ради Федерації
Федеральних Зборів Російської Федерації» представник
законодавчої влади має бути лише депутатом місцевої

легіслатури, кандидатура якого вноситься на розгляд
головою, фракцією або групою депутатів. Делегування
відбувається більшістю голосів від загальної кількості депутатського корпусу легіслатури. Представник виконавчої
влади заздалегідь узгоджується [350]. Вибори останнього
пов’язані з наступним кроком В. Путіна на шляху узурпації влади.
У вересні 2004 р. російський лідер прийняв, як зазначає
Є. Реутов, неочікуване рішення, яке призвело до зміни
політичного дизайну та політичної системи РФ [271, с. 2].
Йдеться про скасування виборів голів виконавчої влади
суб’єктів федерації. В. Путін почав особисто вносити кандидатури на дані посади на розгляд відповідної місцевої
легіслатури. Повертаючись до зміни порядку формування
Ради Федерації, варто зазначити, що російський Президент
повністю встановлював свій контроль над верхньою палатою парламенту.
Якщо раніше представник виконавчої влади в Раді
Федерації від конкретного суб’єкта федерації обирався
разом із главою регіону, то тепер фактично його призначав В. Путін. За умов майже повсюдного контролю правлячою політичною партією «Єдина Росія» легіслатур
регіонів РФ процес формування Ради Федерації повністю
перебуває у руках Президента. Навіть на сучасному
етапі, коли з 2011 р. глави виконавчої влади суб’єктів
федерації почали знову обиратися населенням, майже
кожен очільник регіону є представником «Єдиної Росії»
або безпартійним.
На думку Є. Реутова, відновивши прямі вибори лідерів
суб’єктів федерації, В. Путін продемонстрував, що може
приймати неочікувані рішення [271, с. 2]. Водночас варто
зауважити, що легіслатури низки регіонів прийняли закони, якими скасовувалися прямі вибори глави виконавчої
влади, наприклад, в Адигеї [102], Кабардино-Балкарії
[101], Карачаєво-Черкесії [141]. До того ж слід звернути
увагу на те, що кандидатури на посаду глави кожної з республік вносить Президент РФ. Це також вказує на встанов-
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лення жорсткого контролю центру над суб’єктами федерації.
У період 2005–2011 рр. Президент РФ також міг відправляти глав виконавчої влади суб’єктів федерації у відставку.
Як зазначає Р. Туровський, цим повноваженням В. Путін
користувався доволі рідко. Насамперед воно мало значення засобу залякування [342, с. 75]. Так, у різний період були
відправлені у відставку очільник нині ліквідованого
Корякського автономного округу В. Логінов, губернатор
Ненецького автономного округу А. Барінов та глава
Амурської області Л. Коротков. Причина мала тривіальний характер – втрата довіри. Якщо відсторонення двох
останніх було зумовлено відкриттям проти них кримінальних справ, то звільнення першого мало символічний
характер [342, с. 75]. В. Логінов був виборним губернатором, тому такий крок В. Путіна можна розцінити як
меседж іншим очільникам регіонів.
Також слід звернути увагу на продовження радянської
практики зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. У 2005 – 2008 рр. було об’єднано Пермську область та
Комі-Пермяцький АО в Пермський край, приєднано
Таймирський (Долгано-Ненецький) АО та Евенкійський
АО до Красноярського краю, об’єднано Камчатську
область і Корякський АО в Камчатський край, приєднано
Усть-Ординський Бурятський АО до Іркутської області та
об’єднано Читинську область з Агінським Бурятським АО
в Забайкальський край. В. Гельман вказує на те, що центр
був зацікавлений у ліквідації слабких регіонів, водночас не
допускав утворення надто сильних. Наприклад, було відкинуто об’єднання Тюменської області з Ханти-Мансійським АО та Ямало-Ненецьким АО, наслідком якого стало
б утворення економічно потужного суперрегіону [66,
с. 100].
На перший погляд, даний процес легко пояснюється
раціональними причинами на зразок потреби налагодження та оптимізації економічних зв’язків, поліпшення державного управління, вирішення демографічних проблем.

Насправді ж це підриває сутність федералізму, демонструючи, що Росія фактично є унітарною державою, в якій
регіони повністю підкоряються центру, уособленому
Президентом. Зрозуміло, що такий процес починався із
звернення органів державної влади відповідних суб’єктів
федерації до Президента з подальшим проведенням місцевих референдумів. Проте сам факт процесів об’єднання/приєднання тих чи інших регіонів свідчить про їх
штучний характер. Не кажучи вже про те, що, для прикладу, титульні етноси певних суб’єктів федерації не становлять у них чисельної більшості. Показовим у даному
випадку є факт того, що, згідно з переписом населення
2010 р., євреї становлять лише 1% населення Єврейської
автономної області [59]. Відповідно маніпуляції з адміністративно-територіальним устроєм вказують на фіктивність федералізму в Росії, а отже, посилення особистої
влади В. Путіна.
Зрозуміло, що під вищеописані кроки концентрації
влади в центрі мала бути підведена й відповідна економічна основа. Тому після приходу до влади В. Путін розпочав
курс на зміну фінансової системи. Задля ослаблення місцевих еліт потрібно було не лише зменшити їхній політичний вплив у центрі та розбудувати відносини за моделлю патрон – клієнт, а й знизити ступінь їх економічної
незалежності. Це здійснювалося не лише шляхом прийняття низки законів, якими всі фінансові потоки проходили через центр, а й за допомогою адміністративних
ресурсів. Насамперед відбувалося поступове встановлення
контролю за регіональної власністю – створювалися спільні з федерально-промисловими групами підприємства [66,
с. 98]. Надалі їх функціонування спрямовувалося на ліквідацію горизонтальних зв’язків та механізмів економічного
опору з боку локальних еліт. Більше того, нелояльні режиму представники цих еліт не допускалися до керівництва
підприємствами – скрізь ставилися люди Президента.
Усі ці заходи призвели до того, що можливість компромісу суспільних інтересів і балансування у розподілі полі-
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тичних цінностей між громадою та елітою була нівельована особистісним впливом на суспільно-політичні процеси
в країні.
Характеризуючи особливості політичного волюнтаризму, американський учений С. Верба пов’язує його з рівнем
політичної активності соціуму, яка сприяє або протидіє
формуванню «моделі суспільного волюнтаризму». Люди
можуть бути пасивними через відсутність певних ресурсів,
через недостатність психологічного залучення в політику
чи через те, що вони знаходяться поза межами каналів
оновлення політичної еліти. Відповідно політична участь,
здатна протидіяти політичному волюнтаризму пов’язана з
трьома основними чинниками – ресурсами, психологічною стійкістю електорату, кадровим оновленням політики
[424, р. 269].
Трансформація каналів соціальної взаємодії в рамках
політичного моделювання в Російській Федерації візуалізує тенденцію надмірною функціональною диференціацією прерогатив громадянського суспільства та політичної
еліти. Становлення російського політичного режиму
супроводжується надмірною концентрацією політичних
преференцій в інституті президентства, що ставить під
сумнів ефективність модернізації політичного устрою РФ.
Американський вчений Л. Хант, досліджуючи тенденції
розвитку політичного режиму, значну увагу приділяв участі громадянського суспільства у процесах прийняття
політичних рішень [408, с. 209]. Російський формат владно-суспільної взаємодії виключає можливість функціонування каналів реального впливу соціуму на апарат державної влади і виявляє адаптивність російської спільноти
до авторитарних тенденцій організації соціально-політичного простору. Традиційно російське суспільство в умовах
кризових явищ реалізує лише своє установче право, тобто
коли воно надає всю повноту влади певній особі.
Наприклад, внаслідок Земського Собору 1613 р. Росією
понад 300 років правила династія Романових. Так сталося і
з обранням В. Путіна. Він почав сприйматися як уособлен-

ня влади, як вічний правитель [270, с. 21]. Тому одним із
ключових принципів еволюції путінського політичного
режиму є низький рівень політичної активності російського соціуму.
Створення сприятливих умов для централізації політичної влади і монополізації каналів прийняття політичних рішень та реалізації політичної волі лягло в основу
політичного устрою РФ і було спрямоване на мінімізацію
динаміки соціальної активності з обмеженням участі громади у системі конструювання російської державної політики. Квінтесенцією даних процесів стали апеляція до
поширених серед російського соціуму колективних архетипів «підкорення» з орієнтацією на єдиного «суверена»
політичної влади шляхом створення універсальної ідеологічної матриці ультранаціоналізму та досягнення національної єдності й ідентичності через централізацію політичних ресурсів [406, с.7].
Поширення ментальних установок політичного конформізму серед представників російського соціуму детермінувало ідентифікацію державного механізму з окремим
політичним актором, що унеможливлює забезпечення
політичного плюралізму та суспільного консенсусу.
С. Кара-Мурза у своїй праці «Маніпуляція свідомістю» відзначає процедуру пошуку авторитарними управлінцями
загального визнання через колективну ідентифікацію
власної політичної волі з суспільними інтересами. Коли
той чи інший представник централізованої політичної
влади надає власним вчинкам і рішенням фіктивного
образу спільних суспільних ініціатив та очікувань – це
яскравий прояв «тіньового» тоталітаризму [125].
Наразі російський соціально-політичний вимір став
основою для аналогічних припущень: надання індивідуальним політичним інтенціям та діяльності В. Путіна національних масштабів і ототожнення образу Президента як
глави виконавчої гілки влади з державною владою в цілому. Ключовою особливістю даних маніпуляцій виступає
представлення персональних рішень В. Путіна як продук-
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ту суспільного компромісу та колективних очікувань громадян. Штучно створюється міф про представництво
суспільних очікувань у центрах прийняття політичних
рішень та реальну участь громади у політичних процесах.
Незамінним інструментом становлення путінського
режиму є широке використання маніпулятивних технологій і психологічного впливу на середовище формування
політичної культури та свідомості російського суспільства
[406, р. 7–8]. Сутність даних технологій полягає у створенні
заангажованої соціально-політичної реальності з використанням архетипів «слов’янства», «російського духу»,
«патріотизму» чи «колективної ідентичності» як ефективної риторики для легітимації діяльності російської еліти в
цілому та В. Путіна як ключового суб’єкта державотворчих
процесів.
Систематичне використання пропаганди та ідеологічного впливу сприяє закріпленню авторитарного правління. Жорстка цензура контенту політичного дискурсу, всебічна популяризація образу Президента через канали
масової комунікації та реконструкція монархічних засад
колективного сприйняття реальності створюють передумови для легітимації жорсткої централізації політичної
влади.
Зазначені обставини ускладнюють формування громадянського суспільства, здатного до конструктивної опозиційної діяльності та нонконформізму. Сутність позиції
переважної більшості сучасної політично активної громади полягає в неухильній підтримці державної політики
де-юре і безальтернативній адаптації політичної волі правлячої верхівки де-факто. Поступово у соціуму зникає психологічна потреба бути прилученим до процесів прийому
політичних рішень. Відтак політичне життя країни залишається в зоні впливу окремих політичних акторів.
Американський психолог Ф. Грінстайн, досліджуючи
психологічні особливості участі особи у політиці, сформував власну концепцію, що визначає роль суб’єктивного
фактора в політичному процесі. На його думку, роль осо-

бистості стає особливо важливою в трьох випадках:
1) у складній та суперечливій політичній ситуації;
2) у конфліктній ситуації, коли існує конкуренція та вибір
між політичними силами, що ідентифікують себе з різною
ідеологічною спрямованістю; 3) у разі появи нових, безпрецедентних політичних обставин [389]. При цьому вчений
схиляється до думки, що роль особистості в політичному
процесі тим вища, чим більше сприймає середовище те,
що особистість йому пропонує, чим вища позиція політика в політичній системі й чим вищі його індивідуальні
лідерські якості порівняно з конкуруючими політичними
акторами [389].
Якщо провести паралелі між концепцією американського психолога та реаліями російського соціально-політичного простору, то постає питання про причини прихильності російського соціуму до путінського режиму.
Зіштовхнувшись з проблемами чужої пересічній російській людині ліберальної організації соціально-політичного середовища та цивілізаційними викликами сучасності, що не були раніше притаманні формату соціально-політичної взаємодії суспільство постало перед необхідністю пошуку звичної імперської політичної ідентифікації. Прихильний до підпорядкування російський соціум потребував політичного лідеріа здатного втілити етатистські прагнення більшості. Коли В. Путін зайняв цю
нішу і почав підвищувати власні рейтинги, в еволюції
його політичної волі почався новий етап – домінування
над нонконформістськими силами. Виявилося, що жоден
представник політичної еліти не в змозі створити реальну конкуренцію В. Путіну як єдиному «лідеру нації».
Додатковим сприятливим чинником становлення путінського режиму та ослаблення функціональних можливостей опозиційних сил послугувала президентська форма
правління помножена на тотальну парламентську підтримку. Збіг зазначених чинників якраз і зумовив комплексну «гомогенність» правлячої верхівки та нівелювання
будь-яких плюралістичних тенденцій у центрі прийняття
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політичних рішень. Такий тип відносин дає змогу
Президенту послідовно реалізувати власну політику та
визначати характер політичних рішень виключно на
основі власного бачення.
До того ж політичні актори, що знаходяться при владі,
не намагаються суперечити персоніфікованому характеру
організації політичного устрою та політичному курсу держави. Дану тенденцію відзначила Є. Шестопал у своїй
праці «Політична психологія». На її думку, губернатори,
що представляють органи місцевого самоврядування, при
прояві жорсткої політичної волі В. Путіна одразу підлаштувалися під такий формат політики, не відстоюючи
регіональні та особисті інтереси перед федеральним центром визначення державної політики [370].
Не останнім чинником домінування політичної волі
окремого політичного актора є й специфічна форма
осмислення політичного конфлікту російською політичною елітою, описана Є. Шестопал. На її думку, для російського політикуму характерне дещо модифіковане ставлення до конфліктів, у основі якого централістська тенденція. Кожен політичний лідер чи керівник політичної
партії у разі приходу до влади насамперед намагається
встановити тотальний контроль за політичною конкуренцією і унеможливити активну діяльність опозиційних сил.
Зазначені особливості російської політичної культури не
тільки негативно позначаються на здатності до політичного компромісу і політичного плюралізму, а й сприяють
домінуванню окремого політичного актора, який виступає
ключовим суб’єктом політичного процесу, що ми можемо
побачити на прикладі В. Путіна [370].
Таким чином, додатковою причиною безальтернативного домінування путінського режиму виступає низький
рівень політичної свідомості політичної еліти, що знаходиться при владі, та недостатній діапазон політичної
активності опозиції, що в силу різних обставин унеможливлює конструктивну конкуренцію політичних сил та
плюралізм російського політичного середовища. Дана

тенденція призвела до того, що навіть кожен окремий державний діяч сприймається, насамперед на асоціативному
рівні, крізь призму політичного режиму В. Путіна.
Прикладом цього є президентство Д. Медвєдєва, що тривало недовго через конституційне обмеження термінів перебування на посаді глави виконавчої влади В. Путіна.
Політика Президента Медведєва не тільки не суперечила
путінській політичній концепції, а й реалізовувалася на
основі політичної волі В. Путіна, який на той час очолював
уряд РФ [389, р. 291].
Тотальна персоніфікація політичного процесу робить
достатньо вразливим ефективне функціонування державного апарату. Відсутність конструктивних сил, що забезпечують політичний плюралізм і належне представництво
суспільних очікувань та ініціатив, нівелює демократичні
підвалини державного устрою та детермінує авторитаризацію соціально-політичного розвитку РФ. Такий формат
організації державної влади мінімізує можливість становлення інституту громадянського суспільства і може призвести до жорсткої політичної диктатури. До того ж путінський режим спирається на систему правоохоронних органів, що проявляється у контролі над різноманітними проявами громадської позиції, в тому числі розгоні демонстрацій та використанні судової системи у боротьбі із
суспільними «елементами», що становляють загрозу режиму. Додатковою загрозою є використання сили у зовнішній політиці, що деструктивно впливає на міжнародні
відносини.
Таким чином, різноманітні фактори, серед яких низький рівень політичної активності й адаптивність соціуму
до політичної системи, розбудова потужного пропагандистського апарату та його ефективне використання,
поширення універсальної ідеологічної матриці, що апелює до специфічних архетипів суспільної свідомості, створюють сприятливе середовище для централізації політичної влади та персоніфікації політичного процесу.
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Не останнім у даному випадку є фактор політичних
реформ, запроваджених В. Путіним, які призвели до згортання зародків демократії в Росії. Російський політичний
простір функціонує не на засадах компромісу суспільних
ініціатив, а є безпрецедентним інструментом реалізації
політичної волі окремого політичного актора. Суб’єктивізація політики РФ призвела до краху політичного
плюралізму, нівелювання впливу громадянського суспільства та формування однорідної політичної еліти, що ідентифікує себе виключно з політичними поглядами В. Путіна
і не здатна генерувати конструктивний нонконформістський політичний дискурс. Відсутність реального впливу
політичної опозиції й використання режимом правоохоронних органів для регулювання політичної активності
суспільства та усунення представників нонконформістських політичних сил детермінує своєрідну «мілітаризацію» політичного поля.
Політичний режим В. Путіна несе в собі низку загроз та
ризиків, які варто врахувати при аналізі подальшого дрейфу Росії в бік авторитаризму. Постійне програмування
політичного світогляду російського суспільства інтенсифікує його абстрагування від політичної реальності та мінімізує здатність соціуму аналітично оцінювати й реагувати
на різноманітні події, що негативно позначається на політичній культурі суспільства. Тотальна централізація політичного ресурсу виносить соціум за межі центру прийняття політичних рішень й визначення курсу державної політики, що обмежує представництво суспільних ініціатив.
Окрім того, подальша мілітаризація державної політики РФ, що наразі проявляється на міжнародній арені, призводить до генерування численних конфліктів та загрожує
політичною ізоляцією режиму. Ідентифікація політики
РФ з політичною волею Президента ставить у залежність
майбутнє країни від суб’єктивних рішень окремого політичного актора. І така ситуація цілком логічна, оскільки,
як зазначалося, В. Путін сприймається як уособлення
влади, як вічний правитель. У свою чергу, ціла низка

вищеописаних реформ призвела до того, що фактично вся
політика в державі замикається виключно на особі
Президента. Маючи відповідно до Конституції федеративний устрій, Росія насправді є унітарною державою, в якій
всі процеси контролюються центром.
Незважаючи на хаотичність тих чи інших перестановок
в уряді, відомствах чи на місцях, або цілої низки політичних рішень, усі вони є відображенням процесу концентрації та утримання влади в руках Президента РФ. Феномен
В. Путіна пояснюється не лише обставинами його приходу
до влади, а й національними особливостями менталытету
росіян. Його режим спирається на специфічну імперську
ідентичність росіян, яка поєднує суперечливі або навіть
несумісні ідеологічні принципи [288, с. 27]. Наприклад,
поєднання царської та радянської спадщини. До того ж
В. Путін всіляко використовує ідею про особливу «місію»
російського народу. Також активно просувається образ
«збирача руських земель», в контексті окупації Криму.
І діяльність, і політична воля В. Путіна зробили його
найпопулярнішим політиком у Сирії. Він постає мало не в
образі національного героя, визволителя, борця за справедливість, захисника своїх союзників. А. Ханафєєва зазначає, що в призвичаєному до культу особи Дамаску скрізь
можна побачити зображення Президента Сирії. Портрети
Башара Асада «прикрашають» кожну вулицю і кожен
будинок. А тепер дедалі більшої популярності набуває
інший президент – Володимир Путін, який під час недавніх бойових дій став одним із найпопулярніших лідерів у
цій країні. Портрети Президента РФ висять уздовж усіх
вулиць, «прикрашають» офіси, ларьки, сувенірну продукцію [357, с. 45]. У крамницях портрети Путіна «змагаються» із портретами Башара Асада і лідера «Хезболлах»
Хасана Насраллі. Люди розміщують зображення Путіна на
своїх автомобілях і мобільних телефонах, розучують
«Катюшу» і вивчають російську мову. Більше того, від
сирійців можна почути і побажання про приєднання Сирії
до Росії та запровадження зовнішнього управління

254

255

Розділ 3. Осмислення досвіду застосування владно-вольових засобів…

3.3. Еволюція путінського режиму: від політичної волі до узурпації…

Москви [263]. Від Путіна чекають дива: порятунку сирійського народу, знищення ворогів, мирного врегулювання,
швидкого відновлення економіки.
Отже, В. Путін як Президент РФ демонструє неабиякий
рівень політичної волі та є всеросійським політичним лідером. Водночас його легітимність може бути піддана сумніву з огляду на те, що спостерігається поступова узурпація
влади – починаючи від швидкого виведення з вищих ешелонів влади людей Б. Єльцина та утисків ЗМІ і закінчуючи
підкоренням регіональних еліт, розширенням повноважень Президента та встановленням повного особистого
контролю над політичним життям у державі.

авторитарному суспільствах має спільне коріння, але відмінні риси спостерігаються у практиці реалізації, що
зумовлюється як політичною культурою, так і рівнем суспільного розвитку.
Діяльність конкретно взятих політичних лідерів засвідчує різні соціополітичні й економічні стратегії подолання
кризових явищ системного характеру в сучасному суспільстві. Тому наукові пошуки феноменів політичного лідерства і політичної волі мають бути розширені й поглиблені,
зокрема у бік розгляду конкретних механізмів прийняття
тих чи інших вольових рішень, аналізу ситуацій, в яких
вони розроблялися.
У політиці тісно поєднані раціональні й ірраціональні
феномени. Спроби за будь-яку ціну поставити суспільні
відносини під контроль однієї особи мають своїми наслідками надмірну бюрократизацію, корупцію, волюнтаризм.
Останній у політиці означає позицію її суб’єкта, згідно з
якою визначальним чинником досягнення мети є особисті
прагнення, тотальність волі єдиного політичного інституту, неможливість вільного політичного спілкування, ігнорування інтересів інших людей. Волюнтаризм орієнтується на силове нав’язування волі, приховані від громадськості рішення, залаштункові ігри, маніпуляцію свідомістю
мас. Домінування зазначених характеристик призводить
до фактичного нівелювання політичного дискурсу, знищення відкритої політичної конкуренції, ліквідації інститутів громадянського суспільства. Для волюнтаризму
характерна віра суб’єкта у власну непогрішимість, у досягнення результату одноосібно визначеної мети. І саме віра
орієнтує на максимальну політичну мобілізацію прихильників, населення та легітимує політичне реформаторство.
Різноманітні фактори, серед яких низький рівень політичної активності й адаптивність соціуму до сформованої
політичної системи, розбудова потужного пропагандистського апарату та його ефективне використання, поширення універсальної ідеологічної матриці, що апелює до
специфічних архетипів суспільної свідомості, створюють

***
Політичне лідерство та його вольовий аспект як у демократичних, так і в авторитарних державах зумовлюється
цілою низкою особистісних рис – сміливістю, кмітливістю,
здатністю брати на себе відповідальність, умінням вдало
здійснювати певні тактичні заходи й ефективно їх вписувати у стратегічне планування. Йдеться, зокрема, про
таких західних лідерів, як К. Аденауер, Ш. Де Голль,
М. Тетчер, Р. Рейган, та пострадянських – С. Ніязова,
Н. Назарбаєва, І. Карімова, А. Акаєва та ін. Досвід здійснення влади демократичними та авторитарними лідерами засвідчує як спільні, так і відмінні ознаки. Реалізація
політичної волі як за демократичного, так і за авторитарного режимів корелюється з балансуванням між елітами.
У західних демократіях до цього додається фактор електоральних процесів, який майже повністю нівелюється в
авторитарних країнах, а також відрізняється ступінь
публічності суперництва між елітами. Якщо в демократичних країнах і мають місце кулуарні домовленості, то переважно в рамках правового поля. За авторитарних режимів
різного роду переговори між елітами повністю приховуються і можуть спрямовуватися на зміну правил гри. Отже,
феномен політичної волі як у демократичному, так і в
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сприятливе середовище для централізації політичної
влади та персоніфікації політичного процесу. Показовими
в цьому сенсі є політичні реформи, запроваджені В.
Путіним, які призвели до згортання зародків демократії в
Росії. Російський політичний простір функціонує не на
засадах досягнення компромісу суспільних ініціатив, а є
безпрецедентним інструментом реалізації політичної волі
окремого політичного актора. Суб’єктивізація політики в
Російській Федерації призвела до краху політичного
плюралізму, нівелювання впливу громадянського суспільства та формування однорідної політичної еліти, що ідентифікує себе виключно з політичним курсом В. Путіна і не
здатна генерувати конструктивний нонконформістський
політичний дискурс.
Такий політичний режим створює для супільства низку
загроз. Постійне програмування політичного світогляду
суспільства інтенсифікує його абстрагування від політичної реальності та мінімізує здатність оцінювати різноманітні події, що негативно позначається на політичній
культурі. Тотальна централізація відкидає соціум за межі
прийняття політичних рішень й визначення курсу державної політики, що обмежує представництво суспільних
очікувань та ініціатив. Мілітаризація державної політики,
що проявляється на міжнародній арені, призводить до
генерування численних конфліктів та загрожує країні
політичною ізоляцією.
У третьому розділі використані матеріали, оприлюднені у попередніх публікаціях автора: «Раціональні передумови політичного волюнтаризму» (2011) [319]; «Від Микити
Хрущова до Олександра Лукашенка: системні прояви
політичного волюнтаризму» (2012) [296]; «Досвід застосування владно-вольових засобів у діяльності західних політичних лідерів другої половини ХХ століття» (2012) [301];
«Роль політичної волі в умовах персоніфікації влади на
пострадянському просторі» (2013) [320]; «Еволюція путінського режиму: від політичної волі до політичного волюнтаризму» (2014) [303].
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Розділ 4
Політична воля
в контексті забезпечення
модернізаційних процесів
4.1. Політична воля
як модернізаційний ресурс влади
і запорука успіху політичних реформ
Питання ключових детермінант успішного реформування політичної системи завжди залишається актуальним
для політичної науки. Пошук універсальних інструментів
організації політичного простору та визначення ключових
обставин прогресивної реалізації реформаторських ініціатив є одним із ключових питань політології, що дістає відображення у формуванні чисельних підходів до визначення критеріїв політичної модернізації. Незважаючи на
поліваріантність рушійних сил політичних трансформацій, квінтесенцією ефективного реформування виступає
саме політична воля.
Нелінійне розгортання цивілізаційних процесів у світі
висуває перед цілою низкою держав надзвичайно складні
завдання осучаснення, оновлення національних політичної, економічної, соціокультурної систем, що характеризуються у науковій літературі як феномен системної
модернізації. Політична модернізація – невід’ємна складова модернізації системної. Це не просто приведення політичної системи тієї чи іншої країни до стандартів зрілих
демократій, а комплекс глибинних реформ, спрямованих
на кардинальні зміни у царині суспільної свідомості, у цін259
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нісно-світоглядній сфері, на рівні вияву політико-правової
культури тощо.
Втім, оскільки наслідки подібних змін часто стають відчутними не одразу або вони виявляються якісно іншими,
ніж очікувалося, то варто вести мову про специфічні
форми політичної модернізації або навіть про ексцеси
політичної модернізації. Причому в певних регіонах світу
(переважна частина країн Азії й Африки, низка країн
Латинської Америки та деякі країни Європи) такі форми,
або ексцеси, політичної модернізації є радше правилом,
аніж винятком.
Одним із найбільш показових прикладів ексцесів політичної модернізації є поширення практик сваволі з боку
представників правлячої верстви (політичної еліти) як
запоруки здійснення системних перетворень у країні за
умов відсутності або браку досвіду демократичного державотворення. Зважаючи на це, важливою проблемою є
розгляд ознак сваволі в умовах здійснення політичної
модернізації на прикладі різних країн на тому чи іншому
етапі їх розвитку. Це стосується насамперед висвітлення
проявів сваволі з боку правлячого класу в процесі політичної модернізації у країнах незахідного типу з урахуванням неоднозначних наслідків розвитку означеного
феномена.
Відповідно ми зосередимо увагу на перебігу політичної
модернізації в країнах Південно-Східної Азії (насамперед
на прикладі Південної Кореї) як умовно позитивного
впливу проявів сваволі на політичний, економічний, технологічний і соціокультурний поступ суспільства; у країнах Центральної Азії (за винятком Киргизстану), де сваволя глави держави може бути пояснена, у тому числі, як
данина національним традиціям і як запорука збереження
національної державності та стабільності розвитку; у Росії
та Білорусі (країнах, які ще чверть століття тому мали цілком оптимістичні перспективи здійснення демократичного транзиту), де прояви сваволі з боку істеблішменту перетворилися на норму політичного життя.
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Поряд із цим окремого розгляду заслуговують питання
встановлення структурних закономірностей політичної
модернізації з виокремленням політичної волі як основного чинника ефективного реформування політичного
устрою; розкриття змісту поняття політичної модернізації
з урахуванням осмислення концепту політичної волї;
визначення особливостей детермінації політичною волею
процесів політичного реформування; виявлення залежності модернізації українського політичного устрою від політичної волі суб’єктів української політики.
Досліджувана проблема визначила вибір наукових
джерел, які були використані для її осмислення. Серед
них праці С. Бульбенюк, В. Горбатенка, В. Дзюндзюка,
О. Когукова, К. Майданика, Г. Мирського, О. Радченка,
В. Сухоноса, В. Федорова, В. Хороса, присвячені аналізу
перебігу модернізаційних і трансформаційних процесів
загалом та реалізації демократичних транзитів зокрема у
сучасному світі. Окрему групу становлять роботи
Т. Ляшенко та П. Мироненка – фахівців з проблематики
політичного розвитку у країнах Центральної Азії,
Г. Шипунова, який аналізує особливості зміцнення авторитарних режимів у Росії та Білорусі нині. Варто виділити й дослідження М. Видригана, зосереджене на феномені свавілля (сваволі).
У процесі дослідження проблеми нами з’ясовано, що
сутність поняття «політична воля» та потенціал її функціональних можливостей крізь призму державного моделювання знаходяться у переліку найважливіших дослідницьких питань представників різних політичних шкіл та наукових традицій. Роль особистості в політичних процесах
та політичної волі як інструмента генерування демократичних трансформацій стали об’єктом вивчення
Дж. Барбера, Д. Белла, С. Ліпсета, У. Мура, С. Хука,
Є. Шестопал. Окрім того, в рамках даного дослідження
варто звернути увагу на теоретичний доробок Г. Алмонда,
С. Верби, Є. Вятра, Р. Інглегарта, У. Ростоу, Ф. Шміттера,
які акцентують увагу на вивченні процесу політичної
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модернізації і виокремленні передумов прогресивних зрушень в удосконаленні політичної системи.
Як зазначалося вище, розгортання процесів системної
модернізації загалом та політичної модернізації зокрема у
різних країнах і регіонах світу має нелінійний характер,
відповідно й змістовне наповнення означених процесів
при нібито схожих формальних ознаках багатоваріантне.
Якщо в умовах розвитку західної цивілізації політична
модернізація здійснювалася органічно, еволюційним шляхом, то для незахідної частини світу спроби реалізації проектів політичної модернізації зазвичай були спровоковані
зовнішніми втручаннями, характеризувалися нерівномірністю змін, непослідовністю реформаторських дій та
непрогнозованістю наслідків. Тож системна модернізація
у країнах незахідного типу характеризується як неорганічна, з одного боку, та еклектична – з іншого. Бразильський
історик Н. Вернек-Содре порівнює цей тип суспільного
розвитку з «рухом квадратного колеса», яке зі скрипом
перевалюється через ребро між гранями, аби знову завмерти на новій грані [74, с. 42].
В. Хорос, Г. Мирський та К. Майданик визначають
модернізацію у країнах «третього ешелону» (Азія, Африка,
Латинська Америка) як «елітарну, обмежену, орієнтовану
не на весь національний простір, а лише на його окремі
привілейовані сектори», тому вона є нестійкою та дуже
часто неуспішною [5, с. 12]. Отже, елітарний характер політичної модернізації у країнах незахідного типу, посилений відсутністю або браком досвіду демократичного розвитку, домінуванням традиціоналістських цінностей та/
або тягарем колоніального чи посттоталітарного минулого, фактично зумовлює необхідність широкого застосування практик сваволі у процесі реформування різних сфер
життя держави і суспільства. На підтвердження цього висновку варто навести слова американського дослідника
країн незахідного типу С. Девіда, який на початку 90-х
років ХХ століття писав: «Відмінність Третього світу полягає в тому, що, у той час, коли у Західній Європі розвиток
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держави зайняв три-чотири століття, лідери Третього
світу мали лише три-чотири десятиліття для виконання
того самого завдання…» [398, p. 132].
Політична воля, а в низці прикладів і сваволя представників істеблішменту за цих умов багато в чому визначає
успішність або неуспішність реалізації проектів політичної модернізації, особливо у країнах незахідного типу.
Термінологічно у визначенні сваволі та виокремленні її
ознак, на наш погляд, доцільно відштовхуватися від розуміння цього феномена Арістотелем, який свавільними
називав усі ті вчинки, джерело яких знаходиться в самій
людині, в її волі, а також від твердження І. Канта про те, що
воля здатна визначати свавілля [48, с. 18]. Таким чином,
методологія осмислення означеної проблеми базується на
розгляді феномена сваволі як своєрідного, часто суб’єктивно (волюнтаристськи) викривленого вияву політичної волі
суб’єктів прийняття політико-управлінських рішень (правлячого класу, політичної еліти, істеблішменту тощо).
За словами М. Видригана, сваволя (свавілля) – це феномен, породжений процесом переходу волі зі стану універсальної здатності до будь-якого свого визначення до стану
здатності до свого обмеження шляхом визначення певного
змісту, причому воля «може за своїм бажанням зняти це
обмеження і повернути собі первісний стан» [48, с. 19].
Відтак ознаки сваволі в процесі здійснення політичної
модернізації варто аналізувати як приклади свідомої відмови суб’єктів прийняття політико-управлінських рішень
від самообмеження у реалізації своїх владно-управлінських повноважень.
У цьому контексті, як ніколи, актуальною для України
є проблема загальнонаціонального консенсусу, громадянської злагоди, яка завжди була непростою з урахуванням того, що на території України проживають представники понад 130 етносів, і кожен із них вважає той чи інший
регіон нашої держави своєю Батьківщиною [332, с. 5].
Водночас ще у 2010 р., за результатами моніторингу
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нальної дистанційованості (за семибальною шкалою) громадян України стосовно різних етносів був дуже суттєвим – 5,2 бала [347, с. 532].
Історія і сучасні політичні події свідчать, що згода в
нашій країні досягалася виключно в моменти небезпеки,
коли українська нація знаходилася фактично на межі
виживання. У контексті модернізації ця проблема потребує невідкладного вирішення. Ні західні ідеї ліберальної
демократії, ні власні варіанти національної ідеї не здатні
поки що забезпечити тривалого миру та сталого розвитку
нашого суспільства. Відповідно до сучасної теорії політичної модернізації чи не вирішальна роль в успішності демократичного транзиту належить політичній еліті та правильності й адекватності вибору нею моделі реформування країни. Прихильники такого підходу пропонують при
аналізі конкретних проектів демократизації використовувати наступні критерії та їх різноманітні комбінації: 1) яка
група еліт здійснює перехід – стара еліта чи нова контреліта; 2) яку стратегію переходу обирає еліта – конфронтацію
чи пристосування [245, с. 87].
Еліти країни повинні знайти формулу порозуміння,
здатну привести суспільство до рятівної для нього згоди.
З поняттям «згода» тісно пов’язане явище народної волі.
Власне, народна воля – це згода народу і його доручення
політичному режиму на політичні перетворення. Свого
часу М. Бердяєв у статті «Про істинну і помилкову народну волю» так розкриває це поняття: «Народ – жива істота,
що живе протягом усієї своєї історії. І визначення волі
народу не є арифметичною задачею, це – процес органічний. Народна воля... повинна бути якістю, а не кількістю.
У виявленні народної волі має розкритися якась об’єктивна правда, а не середня лінія перехрещення і боротьби
інтересів» [32, с. 4–6.]. Звідси сакральна складова поняття
«народна воля», як ніколи, актуальна для України.
Отже, дуже часто саме від якісних характеристик політичної еліти (правлячого класу) залежить вибір остаточного вектора розвитку в процесі політичної модернізації.
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Однак суто матеріалістичний підхід, який відрізняє сучасну правлячу еліту України, доводить свою обмеженість,
коли потрібно згуртувати всіх або більшу частину громадян, а не тільки прихильників тієї чи іншої партії.
Слід погодитися з О. Саханем у тому, що часткова ротація політичних та економічних еліт після «Помаранчевої
революції» в Україні на рубежі 2004–2005 рр. і оновлення
еліти після Революції Гідності 2013–2014 рр. не привели до
вдосконалення держави і громадянського суспільства, стабілізації соціально-групової структури суспільства (збільшення «середнього» класу, зменшення кількості бідних та
малозабезпечених верств населення), активізації людського та зростання економічного потенціалів, а сприяли
поглибленню системної кризи, зростанню протестних
настроїв та виходу на політичну арену нового покоління,
яке диктуватиме українському політикуму новий порядок
денний [290, с. 125].
В. Сухонос підкреслює: недосконала форма кадрової
селекції політичної еліти, що породжує зловживання владою та корумпованість державного апарату, є підґрунтям
для збереження авторитаризму або його встановлення
[335, с. 8]. За таких умов повноцінний розвиток неможливий. Необхідною умовою досягнення консенсусу є кристалізація народної волі, покликана розв’язати конфлікт
народу і правлячих еліт. У такому випадку політична
модернізація або зупиняється і відбувається консервація
національної політичної системи в її автократичному
вигляді, або модернізаційний процес перетворюється у
свою протилежність – реалізується контрмодернізаційний
політичний проект. Втім, повернення чи встановлення
авторитарного правління не завжди означає призупинення модернізаційних перетворень в інших сферах життя
країни – у цьому випадку вирішальна роль належить саме
політичній еліті та її здатності реалізувати свою політичну
волю або навіть певні ознаки сваволі.
Одним із найбільш показових прикладів позитивних
наслідків вияву ознак сваволі в процесі здійснення систем265
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ної модернізації є досвід Південної Кореї, де в умовах свідомого обмеження громадянських прав і свобод з боку
істеблішменту були реалізовані успішні соціально-економічні, технологічні і соціокультурні реформи. Подібні
позитивні наслідки спостерігалися і спостерігаються також
у таких країнах регіону Південно-Східної Азії, як Китай та
В’єтнам (хоча, звісно, ведучи мову про ці дві країни, можна
констатувати тільки початковий етап політичної модернізації) і Тайвань та Сінгапур, де демократичний транзит
уже завершений чи близький до завершення. «Вони довели здатність поєднувати економічне процвітання з політичною стабільністю, сильну владу (точніше, автократію. – В. С.) – з вільною економікою, особистою безпекою і
порівняно розвинутим як соціальним, так і економічним,
культурним, релігійним, а частково й ідеологічним плюралізмом», – стверджує В. Сухонос [335, с. 9].
У названій групі країн правлячий клас внаслідок відсутності або слабкості розвитку інфраструктури громадянського суспільства спирався на інституції виконавчої
влади, насамперед на армію та бюрократію, при здійсненні політичної модернізації. Скажімо, у Південній Кореї в
період реалізації модернізаційного прориву влада перебувала в руках військових кіл, стиль державного управління
яких не був демократичним. Проте навіть певні ознаки
сваволі при прийнятті політико-управлінських рішень
мали високий ступінь легітимізації в південнокорейському суспільстві. У Сінгапурі, на відміну від Південної Кореї,
авторитарна влада була зосереджена в руках партійно-політичних структур.
В. Федоров називає такі характеристики авторитарних
режимів країн Південно-Східної Азії – генераторів успішних модернізаційних перетворень, які у своїй основі містять тією чи іншою мірою ознаки вияву сваволі: зосередження в одних органах (або особі) виконавчих і законодавчих (а іноді й релігійних) функцій; авторитарні методи правління; особливе становище у суспільному житті
армії, військової еліти та цивільної бюрократії; форму266
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вання моделі військово-цивільних відносин на основі
забезпечення повного контролю з боку військових за
політичним та соціально-економічним життям країни з
одночасним створенням масових проурядових політичних організацій; встановлення політичного контролю за
населенням у рамках концепції національної безпеки
проти повстанської боротьби з лівими та правими екстремістами [351, с. 16–17, 24].
Втім, якщо на початку процесу реформування суспільства названі особливості відігравали прогресивну роль, то
пізніше вони стали чи не ключовим гальмівником системного оновлення суспільства. Наприклад, у Південній
Кореї, починаючи з кінця 1970-х років правлячий військово-політичний клас використовував автократичні методи
управління з елементами сваволі не стільки заради суспільного поступу, скільки з метою забезпечення самозбереження істеблішменту. Запровадження воєнного стану,
закриття університетів, заборони мітингів і демонстрацій,
арешти лідерів опозиції, встановлення цензури стали не
тільки найхарактернішими проявами сваволі з боку політичної еліти, а й тим поворотним моментом, коли вирішувалося майбутнє політичної модернізації Південної Кореї.
Внаслідок de facto революційних подій у м. Кванчжу відбулося відторгнення авторитаризму як типу політичного
режиму. Південна Корея в особі правлячого класу і громадянського суспільства, яке робило тільки перші кроки на
шляху становлення, зробила остаточний демократичний
вибір, відлік якого розпочався з 29 червня 1987 р., коли
генерал Ро Де У оприлюднив програму «демократичних
реформ» з восьми пунктів, що, поряд з іншим, передбачала прямі загальні вибори президента [74, с. 45–46].
Інший регіон Азії – Центральна Азія – є прикладом
того, що прояви сваволі у процесі політичної модернізації
країн незахідного типу не залишилися у недавньому
минулому, а є типовими політичними практиками сьогодення. Як зазначає Т. Ляшенко, серед аналітиків, які вивчають політичну модернізацію у цьому регіоні, побутують
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три основні точки зору. Перша група науковців стверджують, що в центральноазійському регіоні (ЦАР) демократія
неможлива a priori (а отже, і прояви сваволі у процесі політичної модернізації є цілком природними і логічними. –
В. С.). Прихильники другої точки зору, а це переважно
місцеві дослідники, переконані, що у названій групі країн
буде створена особлива, специфічна політична модель
(відповідно прояви сваволі вони не визначають як такі, а
лише в якості особливих методів управління на шляху розбудови національної демократії. – В. С.). Треті – представники західної політичної науки – вважають (або принаймні вважали донедавна. – В. С.), що демократія західного
взірця може бути встановлена у цих країнах так швидко,
як активно просуватимуться вестернізаційні перетворення [188, с. 153–154].
Утім усі науковці погоджуються з тим, що, за винятком
Киргизстану, в країнах цього регіону утвердилися автократичні режими персоналістського типу, в яких прояви
сваволі з боку правлячого класу є не стільки винятком,
скільки нормою політичного життя останньої чверті
ХХ століття. Найбільш переконливим доказом того, що
для центральноазійських країн прояви сваволі істеблішменту стали нормою політичного життя, є, на нашу
думку, утвердження суперпрезидентського правління,
коли необмежені за обсягом й у часі повноваження глави
держави фіксуються формально на конституційному рівні
та/або закріплюються в якості політичної традиції новітнього періоду.
Так, у Казахстані – країні, яка є лідером за показниками
соціально-економічного розвитку в регіоні, безперечне
домінування Президента над законодавчою і судовою гілками влади було закріплене в Конституції під конкретну
людину і під конкретні умови [186, с. 175–176]. Згодом відбулося значне звуження компетенції парламенту з одночасним його перетворенням на двопалатний орган, який
ухвалює рішення виключно в інтересах незмінного глави
держави. Саме перетворення посади президента Казахстану
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на довічну – зайве підтвердження трансформації проявів
сваволі в норму політичного життя країни. «Діяльність
сильного президента за цих умов виступає як найважливіша засада реалізації необхідних реформ», – зазначає
П. Мироненко [204, с. 242].
Зважаючи на наслідки агресії Росії в Україні, багато хто
з казаських і зарубіжних дослідників переконані: поки
Президент Н. Назарбаєв залишається главою держави
(який є на сьогодні, після смерті ще одного політичного
довгожителя ЦАР Президента Узбекистану І. Карімова,
найстарішим за віком і терміном перебування на посаді
главою держави на пострадянському просторі), загрози
втрати національної державності Казахстану є відносно
мінімальними, але після його відходу від влади внаслідок
природних причин країна вступить у «сіру зону» невизначеності.
Отже, прояви сваволі у процесі політичної модернізації
з боку глави держави, котрий зосереджує у своїх руках
фактично всю повноту влади, підміняючи законодавчу,
виконавчу і судову її гілки, для низки країн, зокрема ЦАР,
можуть розглядатися також як гарантії збереження національної державності й суверенітету, однак на доволі обмежений час –період фізичного життя такого глави держави.
Втім підготовлена Н. Назарбаєвим національна еліта
засвідчує свою життєздатність і після нещодавнього (скоріше формального) відходу азійського лідера від влади та,
вірогідно, буде здатною продемонструвати її в доступному
для огляду майбутньому, що є свідченням своєрідного
виключення із правила.
Найбільш показовими прикладами вияву ознак сваволі
у процесі здійснення політичної модернізації впродовж
останніх двадцяти п’яти років на європейській частині
пострадянського простору є, безперечно, Росія та Білорусь,
де утвердилися суперпрезидентські системи правління
несхідного взірця. Ці режими частково мають спільні риси
з персоналістськими режимами ЦАР – de facto довічне
правління чинних глав держав; формування у більшому
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(Росія) чи меншому (Білорусь) масштабі культу особи
глави держави; визнання президента єдиним остаточним
центром прийняття політико-управлінських рішень у країні, чиї дії не має права піддавати сумнівам жоден публічний політичний або соціальний актор, якщо він прагне
залишатися системним суб’єктом політики; вибори, у тому
числі президентські, мають суто декоративний характер, а
справжня політична конкуренція в країні знищена під
прямим (хоча і не публічним) контролем глави держави.
Г. Шипунов на основі здійснення комплексного аналізу
авторитарних систем правління в Росії та Білорусі стверджує, що політичні режими обох країн можна класифікувати як гібридні з чіткою тенденцією у бік авторитаризму.
На нашу думку, в останні два роки політичний режим у
Росії демонструє чіткий рух у напрямі неототалітаризму.
На на користь твердження Г. Шипунова свідчать такі
факти: провідну позицію в системі державної влади обох
країн займають їхні президенти, які підпорядкували собі
повністю законодавчу і судову гілки влади; виключно
глави обох держав мають усі можливості для використання формально незалежних правоохоронних, судових і
контрольно-ревізійних органів для боротьби зі своїми
політичними опонентами (а подекуди – для їх фізичного
знищення. – В. С.); президентська влада має гіпертрофований характер за умов повної або часткової відсутності тих
демократичних інститутів, які б мали стримувати автократичні зазіхання глави держави (зокрема, йдеться про парламент і Конституційний суд); у політичній системі домінують не формальні, прописані в Конституції та інших
нормативно-правових актах інститути, а неформальні
правила, які відкривають широке поле для позаконституційних і незаконних дій президентів обох країн; під прямим наглядом президентів встановлено жорсткий контроль за діяльністю політичних партій та функціонуванням базових інститутів у сфері «третього сектора»; в обох
суспільствах переважає змішаний тип політичної культури та спостерігається майже повне підпорядкування цен270
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тральних і значущих для формування громадської думки
ЗМІ інтересам президентської адміністрації [371, с. 16–17].
Закріплення ознак сваволі правлячого класу загалом та
глави держави зокрема як норми політичного життя в процесі здійснення політичної модернізації у Росії та Білорусі
призвело не лише до переформатування національних
політичних систем, коли спроби демократизації були
зупинені й відбувся авторитарний відкат, а й до значних
трансформацій у суспільній свідомості. Відомий в останні
два роки «феномен 86%» у Росії є показовим прикладом
подібної трансформації, коли будь-які рішення глави держави, навіть не тільки відверто волюнтаристські й свавільні за своєю природою, а й, безперечно, злочинні, з точки
зору міжнародного права, не просто мовчазно сприймаються абсолютною більшістю громадян, а й щиро підтримуються.
Відтак, на прикладі передусім сучасної Росії, ми можемо
спостерігати за тим, як закріплення ознак сваволі з боку
істеблішменту, що стає нормою політичного життя, призводить врешті до контрмодернізації у політичній, економічній, соціокультурній царинах і утвердження антиморальних та антигуманістичних норм та правил в якості
найвищих цінностей режиму, de facto неототалітарного,
утвердження якого підтримують абсолютна більшість громадян.
Розгляд прояву ознак сваволі у процесі політичної
модернізації у різних регіонах і країнах світу, безперечно,
не може бути обмежений представленим вище аналізом.
На нашу думку, подальші дослідницькі розвідки мають
бути присвячені вивченню прояву ознак сваволі в інших
регіонах світу – наприклад, у Латинській Америці, Африці,
а також питанням висвітлення негативних наслідків феномена сваволі (архаїзації політичного і соціального життя,
автократичних відкатів тощо).
Модернізація політичного устрою – тривалий процес,
що відбувається на основі консолідації численних факторів та узгодження різноманітних варіантів реалізації ціле271
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спрямованих змін. Реформування політичного режиму та
вдосконалення механізмів реалізації державної влади залежить не тільки від наявних економічних ресурсів та ідеологічного спрямування, а й від політичної волі громадянського суспільства і окремих політичних акторів, що представляють правлячий клас. Ефективна трансформація
політичних конфігурацій залежить від світоглядних орієнтирів суспільства та політичної компетенції суб’єктів
політичного процесу.
Функціонування політичної системи – багатогранний,
динамічний процес, що відзначається взаємодією державних інституцій, зв’язком політичної еліти з громадянським
суспільством та принципами реалізації політичної влади.
Процес еволюціонування політичного устрою має високий
діапазон структурних трансформацій, який позначається
на перманентних змінах практичних проявів владно-суспільної взаємодії. Реформування політичної системи має
амбівалентний характер, оскільки переформатування політичних конфігурацій може призвести як до прогресу, так і
регресу політичного устрою. Оптимізація останнього потребує ефективного функціонування кожного елемента цілісної політичної системи. Тільки ефективна координація
численних факторів політичного реформування детермінує ефективну політичну модернізацію.
Р. Інглегарт вбачає у модернізації економічний розвиток, культурні зміни і політичні трансформації, які об’єднані у послідовній, передбачуваній системі. «Деякі лінії
реформування більш передбачувані, ніж інші, через те що
окремі конфігурації цінностей і переконань, політичних і
економічних інститутів є взаємозалежними, у той час як
інші – ні. Отже, якщо зрозуміти дію одного структурного
компонента суспільної системи, можна передбачити й те,
які наступні компоненти будуть представляти більш ніж
звичний успіх» [409, р. 10]. Інакше кажучи, політична
модернізація має системний характер і потребує якісних
змін у політико-економічній та соціально-культурній сферах.
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А. Мельвіль систематизував усі причинно-наслідкові
обставини політичних трансформацій, виокремлюючи
системний та процедурний фактори модернізації [198].
Системний фактор політичного реформування полягає в
кореляції економічних чинників із ціннісними й світоглядними орієнтирами суспільства. Зростаня фінансової
стабільності політичної системи, доповнене сприятливим
політичним розвитком, детермінує демократизацію політичного режиму з відповідною трансформацією принципу консолідації органів державного правління. Процедурний фактор більшою мірою зорієнтований на залежність
політичної модернізації від суб’єктивних рішень окремих
політичних акторів та демократичного імпульсу, що матеріалізувався в суспільні ініціативи щодо трансформації
політичного устрою.
Для теоретичної матриці даного дослідження більшу
методологічну цінність становить саме другий підхід, що
акцентує увагу на процедурному чинникові політичного
середовища і виокремлює функціональні можливості окремих політичних акторів і громадянського суспільства як
елементів політичної системи. Аналогічних поглядів дотримується і польський дослідник Є. Вятр, який на прикладі
політичного реформування польського політичного устрою
відзначає можливість модернізації політичної сфери на
основі кумулятивного ефекту від ролі провідних політичних акторів та демократичної орієнтації мас [390, р. 63].
Квінтесенцією процедурних чинників політичної
модернізації за даних обставин, безсумнівно, виступає
політична воля. Поліваріантність теоретичних підходів до
розуміння концепту політичної волі зумовлює багатоманітність визначень даного поняття. Зокрема, в рамках
західної політичної традиції політична воля розцінюється
як «інструмент трансформації владних структур, що
виступають ресурсом зловживання і нехтування суспільними інтересами» [392, с. 1].
Інший підхід наділяє політичну волю функціями
децентралізації політичної влади шляхом закріплення за
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соціумом можливості впливу на процеси політичного
моделювання з обмеженням ролі політичних еліт. На
основі правового регламентування соціальних взаємовідносин суспільство вирішує політичні розбіжності за допомогою компетентних рішень й ефективних компромісів,
що забезпечується належним рівнем політичної культури
громади. Дана тенденція відображає принцип суспільної
взаємодії у рамках політичного моделювання і розв’язання
соціально-політичних конфронтацій.
Таким чином, належний рівень політичної культури
суспільства, що виражається у політичній ідентифікації,
ідеологічному спрямуванні й ціннісних орієнтирах, зумовлює сукупність внутрішніх якостей і стану соціуму як політичного суб’єкта, що уможливлює послідовну реалізацію
поставлених цілей у політичній сфері. У свою чергу, законодавство й суспільно-політичні інститути регламентують
політичну поведінку і формують канали реалізації політичної волі громади у політичних рішеннях [385]. Даний
алгоритм аналізу політичної участі громади відображає
принцип реалізації суспільних ініціатив у рамках кореляції органів державної влади з громадянським суспільством
як окремим елементом політичної системи. Такий формат
владно-суспільної взаємодії створює модель матеріалізації
політичної волі у процесі політичній модернізації.
Зазначений аспект імплементації громадських ініціатив
у процес політичного моделювання відображає колективний тип реалізації політичної волі. Проте, досліджуючи
принципи розгортання політичного процесу, не варто
недооцінювати індивідуальний вплив окремих політичних акторів на трансформацію політичного середовища.
Основою політичної модернізації даного формату виступає інститут політичного лідерства, що закріплює за окремим індивідом як суб’єктом політики здатність впливати
на курс державної політики і фігурувати у центрах прийняття політичних рішень на рівні державного апарату.
До того ж існує підхід до теоретичного обґрунтування
поняття «політична воля», який заперечує використання
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даного поняття стосовно колективної версії її реалізації,
визнаючи виключно індивідуальний характер зазначеного концепту. «Ми часто зустрічаємо звернення до колективної «політичної волі», але наші аргументи роблять
дане поняття досить сумнівним. Коли лідер проявляє політичну волю, він ладен впливати на свідомість і дії інших
окремих політичних акторів. Але якщо говорити про
колективну волю, то це означає применшувати індивідуальність тих чи інших політичних акторів, кожен з яких
володіє (чи не володіє) власною політичною волею.
Звертатися до колективної політичної волі також означає
не звертати уваги на той факт, що у більшості випадків це
успішний проект політичної волі лідера, оскільки багато
інших політичних акторів не поділяють ентузіазм, завдяки
якому виник цей колективний імпульс» [423].
Таким чином, згідно з даним підходом формування
політичного світогляду громади та колективних політичних переконань і орієнтирів лежить у площині індивідуальної компетенції політичного лідера. Вплив на громадську думку суб’єктів політичного процесу формує
лінію владно-суспільної взаємодії, де представники активної політичної еліти не тільки моделюють ідеологічну
матрицю політичного процесу, а й формують програму
політичної поведінки і кодифікують ціннісні установки
громади. На практиці ключова роль політичної волі
окремого суб’єкта політичного процесу має амбівалентний характер. Якщо політичний лідер здатен консолідувати громадянське суспільство та інтенсифікувати
зростання політичної свідомості народних мас, то такий
формат соціальної стратифікації здатен виражатись у
соціально-політичній рівновазі та презентації політичною елітою громадських інтересів. Зазначений алгоритм
організації соціально-політичного простору сприяє політичній модернізації та здійсненню політичного реформування на основі політичної волі окремих політичних
акторів, з поглядами яких ідентифікує політичний світогляд громадськість.
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У разі надмірної централізації політичної влади домінування політичної волі окремого суб’єкта політики може
призвести до деструктивної лінії політичної модернізації.
Необмеженість можливостей впливу на процеси політичного моделювання окремого політичного актора та відсутність конструктивних опозиційних сил, здатних продукувати ефективний нонконформістський дискурс, диверсифікує таким чином політичні орієнтири громади й формує політичний плюралізм.
Трансформація політичної волі й волюнтаризм окремого політичного актора значно обмежують функціональний потенціал громадянського суспільства, інструменти
впливу на центри прийняття політичних рішень державного характеру. Зазначений формат реалізації політичної
волі ставить під сумнів можливість реальної політичної
модернізації, оскільки виключно активізація суспільної
ролі у політичних процесах уможливлює ефективне
реформування політичного устрою. Надмірна централізація політичного ресурсу та монополізація каналу реалізації політичної волі окремим соціальним прошарком чи
індивідуальним політичним суб’єктом нівелюють можливість ефективної модернізації політичного середовища.
Крім того, не завжди реформування політичної системи
на основі політичної волі окремих політичних акторів
може завершитись успіхом, навіть за відсутності центристських тенденцій: «Навіть серед політиків з конструктивними інтенціями «політична воля» може інколи призвести до
надмірності. Значної шкоди реформуванню здатна завдати воля лідера до здійснення занадто швидких і занадто
численних змін, що супроводжується інтенсивним наполяганням на досягненні цілей і відходом від стратегії,
потрібної для досягнення результату. Лідер може не відчути необхідності прийняття тактичних управлінських
рішень, що ставить під сумнів його схильність і спроможність до управлінської діяльності. Через залежність політики і політичних процесів від індивідуальностей надмірна
політична воля може відвертати зміни від достатньої
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інституціоналізації. До значної шкоди призводить і неналежна презентація лідером політичних ініціатив» [423].
З огляду на це важливими аспектами ефективної матеріалізації політичної волі у політичну модернізацію є
інституціоналізація політичної влади та злагоджене функціонування каналів презентації суспільних ініціатив політичними лідерами. Реалізація політичної волі окремих
політичних акторів та громадянського суспільства в цілому має супроводжуватися консолідацією політичного
режиму та принципів функціонування органів державного управління. Правове регламентування механізмів взаємодії гілок влади в умовах ефективного реформування
соціально-політичного устрою повинно знаходитися за
межами індивідуальної волі окремих політичних прошарків і не в полі перманентної конкуренції політичних сил.
Навпаки, формування нормативної бази має відбуватися
на основі загального компромісу політичної волі суб’єктів
політичного процесу і громадянського суспільства. Надалі
ухвалена правова парадигма повинна функціонувати на
засадах інструмента регулювання політичних відносин і
правил ведення політичної гри, а не бути об’єктом постійного переформатування політичними силами, що приходять до влади в рамках циркуляції політичних еліт.
Досягнення зазначеного рівня модернізації політичного
устрою, на думку Дж. Сарторі, можливе завдяки політичному компромісу на рівні нормативно-правового моделювання й координації взаємодії державних інституцій [395,
р. 515]. За даних обставин органи державного управління
здатні виступати продуктивним механізмом реалізації
волі активних політичних суб’єктів, що діють від імені держави і рішення яких мають належний рівень легітимності.
Іншим незамінним компонентом політичної модернізації, крізь призму суспільних ініціатив та політичної волі
громади, виступає репрезентація інтересів громадянського суспільства у функціональному полі органів державної
влади. Західна політична школа визначає представницьку
демократію як найбільш ефективний політичний режим
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для реалізації політичної волі суспільних верств у рамках
політичної системи [414, р. 7]. Ключовим елементом політичного устрою, здатного генерувати представницький
політичний режим, є парламент. Саме законодавчий орган
влади покликаний охопити поліваріантні вектори політичної ідентифікації й артикулювати різноманітні суспільні ініціативи. Позиціонування парламенту в центрі процесів політичної модернізації на основі політичної волі
суб’єктів державної політики зумовлює певну структуризацію даного політичного явища і визначає ключові компоненти політичної волі на рівнях індивідуальної взаємодії, правового регулювання і суспільних відносин у рамках
кореляції інститутів громадянського суспільства та політичної влади [414, р. 8].
Прихильне ставлення соціальної групи до демократичної політичної сили дістає відображення в підтримці політичної партії чи окремого політичного актора через виборчий механізм як об’єкт аналогічної політичної ідентифікації. Відповідно владний суб’єкт заохочує політичну волю
власного електорату шляхом презентації його інтересів.
У свою чергу, носії нонконформістських політичних орієнтирів завдяки демократичній матриці політичного устрою
наділені обов’язком здійснення регламентованого політичного тиску на державний апарат. Даний механізм збалансування суспільної політичної волі не тільки забезпечує ефективне функціонування каналу владно-суспільної
взаємодії, а й детермінує розвиток політичного устрою.
Становлення українського суспільно-політичного простору відзначається значним соціальним розшаруванням,
а отже, диференціацією політичної волі окремих політичних акторів та громадянського суспільства. Ключовими
проблемами політичного моделювання в Україні виступають відсутність політичних лідерів, здатних послідовно
і цілеспрямовано матеріалізувати власну політичну волю в
ефективну концепцію модернізації політичного устрою, а
також відсутність реального каналу владно-суспільної
взаємодії, що ускладнює становлення функціональної
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представницької демократії в рамках реформування політичної системи країни. Політична воля суб’єктів державної політики знаходиться поза межами артикуляції суспільних інтересів. Як результат, численні реформи, що мали
місце в досвіді політичного конструювання українського
політикуму, не завершувалися значним успіхом. Панацеєю
від дефектів координації взаємодії соціуму з політичною
елітою виступає загальний політичний компроміс щодо
регламентації правових основ політичної взаємодії та
інституціоналізації політичного середовища. Становлення
політичного устрою даного формату здатне детермінувати вдосконалення політичної системи на основі консолідації плюралізму політичної волі громадянського суспільства та індивідуальних суб’єктів українського політичного
процесу, що наділені владними повноваженнями.

4.2. Непопулярні рішення
як втілення політичної волі державного діяча
Прийняття та реалізація рішень у політиці є однією із
найважливіших проблем, яка вже досить давно стала
об’єктом наукових досліджень. Теоретичні положення та
практичні принципи прийняття рішення були сформульовані задовго до того, як розглянута проблематика
виокремилася в автономну сферу знань. Питання прийняття державних рішень, підготовка правових законів й
інших нормативних актів здавна привертали увагу вчених, насамперед філософів.
Основоположником теорії прийняття рішень вважають
Арістотеля. Питання раціонального та ефективного прийняття державних рішень грунтовно досліджувалися політичними мислителями доби Відродження (Н. Макіавеллі,
Ж. Боден та ін.) і Просвітництва (Т. Гоббс, Б. Спіноза,
Ж.-Ж. Руссо та ін.). Можна виділити низку положень, які
вони найбільш активно розробляли: види державних актів
(Т. Гоббс); роль та значення радників і рад при правителях
(Т. Гоббс, Н. Макіавеллі); особливості голосування в пред279
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ставницьких органах і народних зборах (Б. Спіноза,
Ж.-Ж. Руссо); урахування ресурсів і соціальних чинників,
що впливають на прийняття політичних рішень (Ж. Боден).
Уперше термін «прийняття рішень» з’явився в 30-і роки
XX століття для характеристики децентралізації соціальних та організаційних процесів у працях Ч. Бернарда,
Е. Стіна та інших американських вчених. Саму теорію
прийняття політичних рішень можна визначити як політико-управлінську науку, яка вивчає на мультидисциплінарній основі механізми та закономірності публічно-державної політики, а також займається розробкою принципів і методів підготовки, прийняття та реалізації державних рішень, що встановлюють політичний курс, а також
у проблемних ситуаціях для науково-інтелектуального
забезпечення ефективності державного управління [88,
с. 62].
Слід підкреслити, що проблема прийняття політичних
рішень належить до галузі прикладної політології. Це
означає, що висока теоретична складність пов’язаних з
нею питань поєднується із практично орієнтованою значущістю їх розв’язання. Проблемами адекватного забезпечення управлінських рішень різного рівня на початку XXI
століття займаються такі зарубіжні вчені, як Е. Вайнінг,
Д. Веймер, Б. Гогвуд, Л. Ган, Т. Дай, В. Данн, Д. Дерлоу,
І. Дрор, М. Ендоус, А. Етціоні, Г. Колбеч, Г. Лассуел,
Ч. Ліндблом, Л. Пал, В. Парсонс, М. Рамеш, Г. Саймон,
Т. Сваті, Р. Стенсфілд, та ін. У працях цих учених розглянуто визначальні характеристики державного управління,
проаналізована публічна політика, мега- та мезорівні прийняття політичного рішення, поведінка суб’єктів у процесі
розробки рішень та діяльність основних суб’єктів реалізації державної політики.
Чимало вітчизняних авторів також приділяють увагу
розробці теоретико-методологічних засад аналізу державної політики. Серед них В. Бакуменко, А. Баронін,
О. Валевський, В. Горбатенко, О. Дем’янчук, Л. Ільчишин,
О. Кілієвич, Б. Кухта, А. Пойченко, Г. Почепцов, В. Ребкало,
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С. Телешун, В. Тертичка, О. Шаян, А. Яременко. На поглиблене розуміння даної проблеми вплинули також праці
таких учених, як В. Батурін, А. Дегтярьов, Т. Клементевич,
С. Смаль, Л. Сморгунов, А. Соловйов, Н. Шаброва [326].
Дослідження зазначених учених сприяють формуванню
цілісного бачення політичних рішень як особливого предмета політичного аналізу.
У працях згаданих авторів є чимало ідей, які не втрачають своєї актуальності й нині, а політична наука вкрай зацікавлена в їх розвитку. Водночас у політичній науці досі не
склалося єдиної теорії прийняття державно-політичних
рішень, незважаючи на те, що теоретичні аспекти цієї проблеми розроблено досить грунтовно. Можна констатувати,
що основу проблематики теорії та практики прийняття
політичних рішень становлять такі питання: сутність і природа політичних рішень; основні чинники, від яких залежить прийняття політичних рішень; визначальні теоретико-методологічні підходи до прийняття політичних рішень;
вимоги, що пред’являються до політичних рішень; особливості прийняття політичних рішень; типові завдання щодо
прийняття політичних рішень; технології і методи прийняття політичних рішень; прийняття рішень в умовах
невизначеності й ризику; сутність і види відповідальності
при реалізації політичних рішень; особливості контролю за
реалізацією політичних рішень тощо.
Водночас питання про вироблення і прийняття непопулярних рішень науковці обходять стороною. З одного
боку, можна зрозуміти, чому ця тема не знаходила відображення в працях вчених – представників держав із авторитарною формою правління. З іншого боку, складніше
зрозуміти, у зв’язку з чим ситуація мало змінилася з появою демократичних держав. На це питання однозначної
відповіді немає.
Насамперед з метою впорядковування визначальних
дефініцій і знаходження можливої «точки відліку» вказаної проблеми коротко проаналізуємо наявні моделі прийняття політичних рішень.
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1. Біхевіоралістська модель у своїй основі містить положення про те, що прийняття політичного рішення є формою людської поведінки. Остання регулюється такими
психологічними механізмами, як стимули і мотиви, установки і реакції.
2. Модель на основі концепції суспільного вибору. Вона
заснована на застосуванні стилів економічного мислення
до аналізу політичної поведінки особистості, яка має за
мету здійснення власних утилітарних і подекуди егоістичних інтересів [208; 41].
3. Модель «обмеженої раціональності» Г. Саймона.
Заснована на ідеї ефективності рішень, які безпосередньо
залежать від якості інтелектуального супроводу процесу їх
прийняття. При цьому вчений вказував, що практичному
виконанню рішення «має передувати розумова робота з
його підготовки» [86].
4. Модель «інкременталізму» Ч. Ліндблома, який
образно охарактеризував цей напрям як науку про те, як
довести справу до кінця [412]. Тут процес прийняття
управлінських рішень має інкрементальний характер,
тобто обумовлює невеликі конкретні кроки для досягнення мети. Він позбавлений універсальності, оскільки
ресурси політиків завжди обмежені, й це не дозволяє
врахувати весь спектр політичного вибору, позбавляє
можливості повною мірою усвідомити всі наслідки прийнятих рішень. Ч. Ліндблом вважає, що «здійснення
політики – це, по суті, нескінченний процес послідовних
кроків, де один гарний укус супроводжує низка покусувань» [49, c. 64].
5. Модель бюрократичної політики (або «модель угоди»)
розглядає уряд як щось різнорідне за своєю структурою,
котрий складається із певного набору департаментів і
агентств, кожний з яких переслідує свої цілі через прийняття політичних рішень і намагається визначати політику відповідно до своїх інтересів. У кінцевому підсумку
всі ці організації орієнтуються на суспільний інтерес, але
бачать його під різними кутами зору.
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6. Модель соціально-економічних детермінант передбачає, що державна політика розвивається у відповідь на
певні зміни в соціально-економічному стані суспільства.
Кожному періоду розвитку держави відповідає певна державна політика, що відрізняється від державної політики
інших періодів економічного розвитку.
7. Неомарксистська модель робить наголос на привілейованості великих економічних акторів, що часто веде
до недооцінки або ігнорування ролі політичних, державних і громадських функціонерів у прийнятті державних
рішень. Роль державної політики полягає в тому, щоб
виступати посередником між різними конфліктуючими
інтересами в суспільстві.
8. Модель Ф. Шміттера обгрунтовує неокорпоративізм
як узгодження суспільних інтересів у процесі визначення
політики. Урядовим органам відводиться роль активних
регуляторів, за яких з’являється система консультативних
органів за окремими напрямами політики (економічної,
соціальної, національної тощо). В ході дорадчого процесу
долаються конфлікти, гармонізуються інтереси і знаходяться компромісні варіанти політичних рішень [373].
9. Модель політико-управлінських мереж, яка враховує
швидку мінливість складу учасників, що на різних фазах
існування мережі то входять до неї, то із неї виходять. Такі
мережі найчастіше включають у себе чиновників і депутатів, партійних активістів і представників груп інтересів
тощо. Їх можуть пов’язувати і суто матеріальні інтереси, і
прагнення підвищити ефективність державної політики у
тій чи іншій царині. До концепцій таких мереж належать
політико-управлінських «мереж» Д. Ноука, «спільнот»
Дж. Річардсона, «потоків» Дж. Кінгдона, «підсистем»
П. Сабатьєра і низка інших [88, с. 378].
Проте жодна із перерахованих моделей не дає чіткої
відповіді: яка роль владних вольових зусиль у реалізації
політичного рішення за канонами тієї чи іншої моделі? За
яких умов реалізація владних непопулярних рішень
нанайкраще співвідноситься із тією чи іншою моделлю
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(з огляду на те, що взагалі не кожне політичне рішення
матеріалізується в практичні результати та ефективні
зміни)? Це, з одного боку, може означати, що в межах будьякої моделі прийняття політичного рішення може бути
присутній чинник вольового зусилля і його непопулярності, а з іншого - що останнє пов’язано із зовсім іншими
вимірами, які більше належать до царини психології особистості.
До перерахованих обставин слід додати також різноманіття політичних цілей, особисті, ідеологічні та професійні інтереси осіб, які «розробляють» політику; структурні
невідповідності, які породжують конфлікт серед виконавців та інших учасників політичного процесу; різні форми
девіантної поведінки, що виникають у бюрократичних
інстанціях тощо. За таких умов прийняття політичних
рішень, наприклад, раціональний метод їх генерації просто неприйнятний і виглядає як досить спрощена абстракція, яка не відповідає реаліям політичних процесів. Крім
того, відповідь на питання, хто готує і приймає політичні
рішення, не завжди може бути обгрунтованою лише на
основі положень Конституції, в якій визначається компетенція суб’єктів політики. Цілком можливі ситуації, за
яких політичні інститути, що покликані приймати рішення, насправді є маріонетками, які виконують волю інших
осіб. Вони лише надають законної форми підготовленим
за лаштунками політичним рішенням. Тому, щоб визначити, хто фактично в умовах певного політичного режиму
приймає рішення, потрібно ретельно вивчити стосунки
між політичними елітами й формальними суб’єктами
влади, виявити конкретних осіб або групи, які контролюють діяльність формальних політичних інститутів або
безпосередньо впливають на них.
Отже, політичне рішення – це завжди складне діалектичне переплетення об’єктивного і суб’єктивного в політичному процесі. Практично завжди його доводиться
приймати в умовах високого ступеня емоційної напруженості, спричиненої, з одного боку, браком часу для комп284
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лексного вивчення всіх аспектів проблеми й оцінки можливих наслідків рішення, а з іншого – тиском зацікавлених
груп у тому чи іншому його варіанті. Подекуди діяльність
управлінських інстанцій трансформується у численні проблеми та негативно позначається на успішності функціонування держави, надаючи актуальності питанню визначення осіб, відповідальних за прийняття помилкових чи
непопулярних рішень.
Політичний процес, заснований на координації дій
органів державної влади і громадянського суспільства,
нині, як ніколи, потребує чіткої консолідації, врахування
відкритих і латентних загроз, визначення можливих перспектив, вироблення необхідної стратегії та прийняття
відповідних рішень. Нарешті модернізація соціально-політичного устрою неможлива без політичної волі, яка, в
свою чергу, дістає відображення у реальних рішеннях
управлінської верхівки, здатних змінити динаміку державотворчих перетворень.
Зрозуміло, що будь-яке політичне рішення приймається для розв’язання конкретної політичної ситуації. Якщо
припустити, що політична діяльність є послідовним, внутрішньо пов’язаним ланцюгом політичних подій і явищ, а
також сукупністю вчинків різних суб’єктів політики, то в
якості вихідного моменту, «пускового механізму» всіх
подій і вчинків виступає саме політичне рішення.
Подекуди зв’язок політичної волі саме із непопулярними рішеннями дістає відображення в умовах реформування задля оптимізації політико-економічної ситуації в країні. Ініціювання структурних змін з метою модернізації
політико-економічної сфери суспільного буття створює
умови, коли влада може вступити у конфлікт із суспільними очікуваннями. У разі відсутності повної консолідації
волі, спрямованої на ініціювання реформаційних змін, від
влади потрібні додаткові зусилля для підтримання власного реноме.
Історія знає безліч проявів реалізації політичної волі
державних діячів, військових за відсутності повноцінного
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соціального консенсусу. Напевно, будь-якому державному
діячеві хоча б раз за свою політичну кар’єру доводилося
приймати рішення, яке не знаходило підтримки серед
широких верств населення, а можливо, й серед колег і
політичних однодумців. Причини тут можуть бути різними, як і наслідки.
Класичним слід вважати рішення М. Кутузова щодо
залишення французам Москви після Бородінської битви у
вересні 1812 р.: «Знаю, що відповідальність впаде на мене,
але жертвую собою для блага Вітчизни...» [340]. Чи слова
прем’єр-міністра Великобританії У. Черчілля у 1940 р.:
«…Я не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої
праці, сліз і поту... Перед нами багато довгих місяців
боротьби і страждань. Ви мене запитаєте, який же наш
політичний курс? Я відповім: вести війну на морі, суші й у
повітрі, з усією міццю і силою, яку дає нам Бог...» [272].
У політичній практиці можна знайти приклади різних
за успішністю й спрямованістю рішень: одні вели до позитивної динаміки розвитку, інші надовго виводили з ладу
або навіть відкидали політичний розвиток країн і народів
на багато десятиліть назад.
Як позитивний приклад можна навести політичне
рішення щодо подальшого розвитку Німеччини в середині ХІХ століття. Як відомо, в силу своєї роздробленості країна ніби випала з економічної системи світу і програвала
іншим передовим державам. Тоді було знайдено правильне політичне рішення, завдяки якому Німеччина досить
швидко ліквідувала відставання шляхом масштабного
будівництва на своїй території залізниць. В результаті країна опинилася в центрі світової торгівлі, нагромадила
величезний економічний потенціал і ресурси для подальшого розвитку [24].
Ухвалення політичного рішення – надзвичайно відповідальне діяння, від якого залежать долі народів, і ставлення
до нього з боку політичних суб’єктів має бути саме таким.
Як негативний приклад варто навести цілий блок політичних рішень у СРСР на початку і в середині 1980-х рр.
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Відомо, що перед так званою «перебудовою» потенціал і
динаміка розвитку СРСР були набагато більшими, ніж у
той же період у КНР. Однак у результаті політичних
рішень, які були прийняті політичним керівництвом на
чолі з М. Горбачовим, країна не тільки поступилася КНР
своїми позиціями в світі, а й не змогла зберегти своєї цілісності. Натомість політичне керівництво КНР, перебуваючи спочатку в набагато гірших стартових умовах, ніж
СРСР, своїми зваженими і обгрунтованими рішеннями
змогло не тільки ліквідувати відставання, а й піти далеко
вперед за останні 20–25 років.
Можна навести низку прикладів, у яких державна
політика показує свою неспроможність навіть у багатьох
європейських демократіях, насамперед щодо шляхів
виходу з економічної кризи. Замість стимулювання платоспроможного попиту (що здійснило партійне керівництво КНР у 2008 р.) абсолютна більшість європейських
демократій обрала і продовжує вести політику «накачування» банків непідкріпленими грошовими масами [362].
Й подібних прикладів, які вказують на пряму залежність
політичної системи і політичних процесів від прийнятих
економіко-політичних рішень, – безліч. Зокрема, жорсткий курс соціальної політики британського прем’єра
М. Тетчер став причиною гострих суспільних суперечностей, що спричинило чисельні мітинги та демонстрації,
продовжуючи залишатись об’єктом експертних дискусій
[391]. У сучасних умовах економічних потрясінь та політичних конфліктів дедалі частіше використовується
поняття «політика затягування пасків», що полягає в
обмеженні соціальних видатків для регулювання фінансових балансів [410]. Зазначений політичний курс неодноразово отримував негативний резонанс у громадянському суспільстві, проте не став на заваді пошуку громадянського консенсусу.
Як приклад вкрай непопулярного в суспільстві політичного рішення можна розглядати виступ прем’єр-міністра
Іспанії Хосе Марії Аснара в іспанському парламенті
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(Кортес) 5 лютого 2003 р. на підтримку політики адміністрації Дж. Буша щодо Іраку. Воно прозвучало врозріз із
громадською думкою: понад 90% населення виступали
проти несанкціонованої ООН війни в Іраку [19]. Аснар,
прекрасно усвідомлюючи, що його рішення не має підтримки, просував його. Він проігнорував найбільші за всю
історію Іспанії політичні демонстрації, опозицію з усіх
інших партій та навіть власних прихильників по коаліції,
тим самим ризикуючи втратити величезну кількість голосів на виборах 2003 р. Однак Аснар упевненно прийняв і
реалізовував надзвичайно непопулярне політичне рішення, повною мірою уявляючи ступінь його непопулярності
[11]. Здавалося б, саме в демократичних державах, де основою політичних режимів є влада народної більшості
(у прямій або делегованій формі), логічно виключається
принципова можливість прийняття владою непопулярних
політичних рішень. Однак практика здійснення влади
демонструє протилежні приклади.
Залежно від вектора спрямованості, ймовірно, можна
сформулювати три основних види прийнятих в умовах
демократії непопулярних рішень: 1) спрямовані на задоволення потреб більшості (але в силу низки причин не
сприймаються суспільною свідомістю); 2) визначально не
орієнтовані на задоволення потреб більшості; 3) докорінно
суперечать потребам більшості.
Можна досить просто визначитися щодо першого варіанту: ніхто не застрахований від помилок, тим більше у
державному управлінні. Ймовірно, що в їх основі лежить
порушення принципів зворотного зв’язку. Конкретизуючи
інші можливі причини, можна умовно виділити, скажімо,
брак ресурсів (фінансових, інформаційних, часових, людських тощо); недосконалу нормативно-правову базу; економічну нестабільність, недостатній комунікаційний потенціал влади; низький ступінь інституціоналізації громадянського суспільства; невідповідність типу прийнятого рішення стану політичної культури і політичної свідомості
суспільства.
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Останнє вимагає особливого акценту: в суспільстві з
досить високим рівнем політичної культури прийняті
рішення в основному їй відповідають, а тому їх реалізація
не порушує цілісності та стабільності політичної системи в
цілому. Там, де ці вимоги не враховуються або враховуються неповною мірою, політичні рішення нерідко призводять до серйозних політичних криз.
Інший бік цього питання – рівень політичної культури,
свідомості та компетенції самого політичного актора, наділеного владними повноваженнями. Суб’єктивний аспект
політичного процесу небезпідставно відіграє важливу роль
у разі виникнення необхідності ініціювання реформаторських зрушень чи прийняття непопулярних рішень. Саме
політична компетенція формує інститут лідерства та
виокремлює суб’єкта політичного процесу, спроможного
належним чином забезпечити матеріалізацію політичної
волі в конструктивні рішення зі збереженням політичної
відповідальності у її морально-правовому вимірі.
Тому слід, на нашу думку, погодитися із представниками англійської політичної психології, які проблему специфіки політичного рішення обумовлюють особливостями
політичної культури. Зокрема, Р. Роуз вбачає у політичному рішенні стабілізаційний фактор, спроможний при відповідному застосуванні гальмувати небажані модерністські тенденції. В такому трактуванні політичне рішення
розглядається як інструмент поширення та підтримання
традиційних, консервативних цінностей, вірувань, емоцій
і як інструмент їх регулювання. Іншими словами, рішення
поряд із регуляторною функцією виконують ціннісну
функцію [367]. Набагато складніше науково осмислити
другий і третій види політичних рішень, що приймаються. Чому влада,або державний діяч ставлять перед собою
завдання, вирішення яких суперечить інтересам громадськості?
По-перше, мабуть, найпростішим є ненаукове пояснення: влада змушена в силу специфіки своєї природи підтримувати існування самої себе. Це завдання якраз може вирі289
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шуватися різними способами, в тому числі проведенням у
життя рішень, які негативно сприймаються в суспільстві.
Однак, відстоюючи національні інтереси, управлінці
зобов’язані враховувати інтереси і потреби власного електорату, що є передумовою постійної підтримки їхніх рейтингів. При цьому існує вірогідність прийняття непопулярних
рішень, які можуть бути похідними від актуальних викликів сучасності. Такі рішення можуть призвести до виникнення суперечностей між владою і громадянським суспільством та спричинити безпрецедентну ескалацію ситуації,
що мало місце під час подій 2013-2014 р. в Україні. Тодішня
влада взяла на себе відповідальність прийняти рішення про
відтермінування підписання договору про асоціацію з ЄС,
попри підтримку цієї ідеї переконливою більшістю українського населення. Результатом політичного рішення управлінської верхівки став розрив владно-суспільної взаємодії та
народна непокора, що дістало відображення у масових
демонстраціях. Виходом із цієї ситуації стала тільки зміна
політичної еліти, яка виявилася неспроможною знайти
баланс та механізми досягнення порозуміння. З іншого
боку, влада не здатна ухвалювати непопулярні рішення для
себе. В якості прикладів з української практики можна навести саботаж рішень щодо ринку землі, приватизації й антикорупційного суду, позбавлення деяких повноважень СБУ
та поліції, навіть такої дрібниці, як рішення щодо просування касових апаратів тощо.
По-друге, існують латентні причини, повязані, насамперед із збереженням влади. Політичним акторам в міру
набуття нових політичних статусів, а отже, владних ресурсів, доводиться «віддавати борги» тим гравцям політичного ринку, які, в свою чергу, вкладали свої політичні ресурси в досягнення цього статусу. Така кругова порука, що
зв’язує всіх основних суб’єктів політичного ринку, породжує безліч рішень, спрямованих на задоволення чужих
громадськості потреб.
По-третє, в разі, коли прийняті рішення із самого початку не орієнтовані на задоволення потреб більшості, може
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актуалізуватися одна з базових суперечностей демократичного режиму: весь спектр прийнятих рішень не може
постійно бути орієнтований виключно на більшість,
необхідно також враховувати потреби меншин – національних, конфесійних, сексуальних тощо. Проведення в
життя таких рішень часто може не тільки не відповідати
потребам, очікуванням або настроям більшості, а й суперечити їм.
По-четверте, окремою силою, що суттєво впливає на
вектор спрямованості політичних рішень, виступає лобіювання й діяльність лобістських груп. Їх вплив на здійснювану в державі політику важко піддається оцінці [156; 151;
150]. Водночас не варто недооцінювати такий вплив і применшувати вагу непопулярних політичних рішень, прийнятих у зв’язку з діяльністю лобі на політичному ринку.
Недаремно в політичному дискурсі з’явився навіть спеціальний термін для позначення посередницької діяльності
між бізнесом і владою – GR (government relations – зв’язки
з державними структурами).
Генерування непопулярних у масах політичних рішень
та їх подальше лобіювання потребує компромісу між законодавчою і виконавчою гілками влади, оскільки ескалація
внутрішньосистемного протистояння не тільки негативно
позначиться на балансі політичної конкуренції, а й призведе до розладу механізмів функціонування держави.
Окремо стоять ті політичні діячі, які лобіюють інтереси,
що належать до сфери зовнішньої політики інших країн.
Складно прогнозувати, як надалі вирішуватиметься
проблема суперечності між кількістю прийнятих і втілених на практиці непопулярних владних рішень та специфікою демократичного устрою суспільства. Але в міру
загострення цієї суперечності перед владою і державними
діячами провідних демократичних країн найближчим
часом, очевидно, постане питання: або приводити основну
частку прийнятих рішень у відповідність з очікуваннями і
потребами електорату, або працювати над змінами в
суспільній свідомості щодо бачення самої суті західноєвро291
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пейської моделі демократії. Яскравим проявом цієї суперечності на практиці є криза політики мультикультуралізму на теренах Європейського Союзу.
Нині європейські країни стикнулися із зростанням іммігрантів та емігрантських громад, які не завжди, м’яко
кажучи, поділяють традиційні європейські цінності. Це
питання особливо загострилося після терактів у вересні
2001 р., замахів, що відбулися в Іспанії, Британії,
Нідерландах, у Парижі 2015 р. та Брюсселі 2016 р. Водночас
кількість шукачів притулку в країнах Євросоюзу, які чекають на рішення щодо своїх запитів, вже перевищила
сукупне населення Кіпру і Мальти. Більшість мігрантів,
які все ще чекають на рішення про надання притулку,
прибули з Афганістану (240 000), Іраку (130 000), Сирії (130
000), Албанії (75 000), Косово (50 000), Ірану (45 000),
Пакистану (45 000) та Нігерії (40 000). І якщо в 1955 р. європейці становили 23% населення планети, то в 2050 р. їхня
частка знизиться до 7%. [131].
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що останні роки продемонстрували повний провал концепції мультикультуралізму в її країні, а мігранти, які приїжджають
на роботу до Німеччини, повинні говорити німецькою
мовою, оскільки тільки в цьому випадку вони можуть
стати повноцінними учасниками ринку праці. Згодом її
думка змінилася, і Меркель відзначила, що жителі
Німеччини повинні звикнути, що мечеті стають частиною
загального вигляду їхніх міст [201].
Тепер поставимо запитання таким чином: які існують
основні суб’єктивні й об’єктивні чинники, що здатні унеможливити прийняття непопулярних політичних рішень?
Насамперед, як видається, в умовах демократії виникає
об’єктивна необхідність державним діячам працювати над
тим, щоб соціально значущі, масштабні рішення, що проводяться ними в життя, були адекватно сприйняті суспільством. Необхідність ця продиктована не тільки і не стільки
законами логіки й теоретичними основами демократичного режиму, скільки нагальною потребою легітимації влади.
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І це логічно: зниження легітимності владних інститутів у
державі веде до зниження керованості й, як наслідок,
ефективності влади в цілому. Важливо, що існує пряма
залежність між тим, яка кількість непопулярних рішень
накопичується в скарбничці влади, і тим, наскільки ефективно вона здійснює свої повноваження.
При цьому слід ще раз підкреслити, що одним із ключових аспектів демократії є артикуляція суспільних очікувань, яка здійснюється відповідними органами державної
влади [401]. Події в Україні є характерним проявом владно-суспільної конфронтації та наслідком неспроможності
еліти вирішити нагальні суспільно-політичні проблеми.
Індивідуальні пріоритети влади взяли верх над громадськими інтересами, що й стало причиною трансформації
непопулярного політичного рішення в деструкцію політичного режиму. За таких обставин політична воля правлячого класу дисонувала з громадськими інтересами, у
зв’язку з чим відбулася втрата відповідного рівня легітимності. Отже, саме легітимність є передумовою реалізації
політичної волі управлінської еліти та можливого ухвалення непопулярних рішень, навіть у обхід публічної думки
низки соціальних груп. Відсутність легітимності не дозволяє правлячому класу отримати повну свободу в реалізації
власної політичної волі. Низький рівень громадської підтримки не дозволяє еліті ухвалювати політичні рішення,
які не знаходять розуміння в громадянському суспільстві.
Нарешті, є ще один важливий аспект прийняття
рішень – стать суб’єкта, що приймає рішення. Це має суттєве значення. Залежно від того, хто приймає рішення –
чоловік чи жінка, воно матиме відмінні характеристики.
Наприклад, жінкам більшою мірою притаманні романтизм у стосунках із людьми, ніж чоловікам. Останні, в свою
чергу, як правило, вкрай раціональні, їхні рішення мають
певну логіку, грунтуються на аргументах, цифрах і фактах. Для жінок важливу роль відіграють відчуття та інтуїція. Також багаторічний досвід, результати багатьох досліджень і експериментів довели, що в екстрений момент
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сильна стать здатна більш тверезо оцінити ситуацію і без
зволікань визначити подальші дії. Протилежна стать меншою мірою здатна діяти подібним чином. До особливостей жіночого підходу належатть здатність до об’єднання,
відкритого спілкування, мотивації, а також чуттєвість та
інтуїція у відносинах із персоналом. Жіночому стилю
управління властивий середній рівень наполегливості,
готовності ризикувати і конфліктувати.
Однак, якщо і знайдуться жінки, здатні до швидкої
оцінки ситуації і негайного прийняття рішення, то їх відсоток значно менший, ніж у чоловіків. Протилежними
прикладами можуть бути Прем’єр-міністр Великобританії
Маргарет Тетчер (яку недаремно називали «залізною
леді») і вже згадана вище канцлер Німеччини Ангела
Меркель. У статті «Тиха німкеня», опублікованій в New
Yorker у 2014 році, одне із джерел говорить про канцлера:
«Вона як комп’ютер». На робочому столі Меркель стоїть
портрет російської імператриці Катерини II із висловом
«In der Ruhe liegt die Kraft» – «Сила в спокої». Меркель, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, найвпливовішої
держави Євросоюзу, фактично править усією Європою
[169]. «Меркель не була імпульсивним політиком. Її фірмовим стилем була тверезість, спокій і виваженість. І спочатку це працювало рівно так, як повинно: в кризових ситуаціях канцлер давала людям впевненість», – пише німецька
Suddeutsche Zeitung [202].
Жінка-керівник намагається залучати більшість персоналу до активної управлінської та виробничої діяльності.
Жіночий стиль надає меншого значення ієрархії в організації і символам статусу організації, створюючи більший
демократизм у відносинах із зовнішнім середовищем.
Жінки лояльно ставляться до чужих досягнень, якщо вони
не стосуються їх особистості. Чоловік-керівник, як традиційне явище світового менеджменту, на перше місце ставить себе, більше піклується про зміцнення своїх позицій.
Це перешкоджає делегуванню влади, і в результаті керівник сам виконує велику кількість функцій в організації.
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Статистика, взята з бази даних «Жінки у національних
парламентах», яку веде Міжпарламентська спілка [428],
свідчить про обмеженість доступу жінок до «великої» політики. Станом на 1 червня 2016 р. жінки посідали у середньому лише 22,7% місць у парламентах світу. Найбільш
успішним щодо залучення жінок до політики є регіон
Європейського Союзу. У країнах ЄС жінки посідають у
середньому 29% місць у парламентах, що більш як удвічі
перевищує число жінок у Верховній Раді України – лише
12% [402].
Незважаючи на те, що дедалі більше жінок з’являється
на різних рівнях управління, в усьому світі жінки займають менше 6% вищих керівних посад [126, с. 159–161].
У зв’язку з цим урахування людського чинника при прийнятті рішень є одним із найважливіших аспектів.
Проте варто враховувати, що зазначений принцип
може бути дійовим виключно в умовах демократичних
політичних режимів. Політична система, яка заснована на
встановленні жорстких управлінських конфігурацій, що
суперечать демократичним постулатам, пов’язаним зі свободою слова та забезпеченням реалізації громадянських
прав і свобод, значно зменшує межу політичної відповідальності інститутів державної влади перед суспільством.
В антидемократичній політичній моделі індивідуальна
воля еліти завжди домінує над громадськими інтересами й
очікуваннями. Суб’єктивні наміри носія державної влади
лежать в основі будь-яких політичних рішень та є кінцевою метою їх практичного втілення.
Ситуації виникнення конфліктних настроїв у суспільстві вирішуються не через правові канали соціально-політичної комунікації, а через застосування сили чи альтернативних механізмів втілення потенціалу суспільної
думки. Як це не дивно, проаналізований нами чинник
необхідної легітимності влади, хай із метою прийняття
непопулярних політичних рішень, може поступово трансформувати їх у протилежні, тобто популярні – через реалізацію принципу політичної відповідальності правлячої
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еліти і державних діячів. А це означає, що в умовах реальної демократії тріада легітимність – політична відповідальність – владні вольові рішення виглядає майже як
ідеальна конструкція здійснення влади. Аналіз наукової
літератури дає змогу зробити висновок: низка фахівців
обстоюють думку про те, що політична відповідальність є
різновидом соціальної відповідальності, оскільки базується не на нормативно-правових актах, а на соціальних,
моральних, політичних, ідеологічних правилах. Втім лише
останнім часом концепт політичної відповідальності став
предметом уваги політологів.
Слід зазначити, що особливості втілення політичної
волі в управлінських рішеннях та рамки політичної відповідальності стали предметом дослідження представників
української суспільно-політичної думки, зокрема,
В. Горбатенка, А. Єрмоленка, І. Кресіної, О. Кучабського,
М. Лесечка, Г. Малкіної, Т. Неприцької, В. Олуйка,
А. Чемериса та ін. Не меншої ваги зазначене питання
набуло й у західних концепціях. Особливу увагу дослідженню представленої проблеми приділяють П. Ремсі,
Дж. Дан, Дж. Джонсон, Дж. Пол, Е. Вольф. Зокрема, дослідник у галузі соціології політичних процесів Е. Вольф пропонує таке трактування: «Відповідальність не знаходиться
виключно у площині етики, вона одночасно виступає
необхідною мудрістю, що за своєю природою прагне бути
реалізованою в крихкій системі соціального буття, яка, в
свою чергу, розкриває часту схильність людей до різних
проявів насилля. Відповідальність є політичною, оскільки
вона пов’язана з плюралізмом громади. І наділений повноваженнями актор зобов’язаний координувати і розставляти пріоритети одночасно між усіма терміновими суспільними потребами, адресованими до нього. Саме політичному виміру притаманна відповідальність, яка відповідає
усім векторам громадської взаємодії і визначає їхній діапазон [427].
Політична відповідальність, як показало дослідження
еволюції її сутності, утверджувалася насамперед як відпо296
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відальність державних діячів, представників владної політичної еліти за свої дії, за виконання прийнятих зобов’язань, обіцянок і схвалених суспільством програм [154,
с. 28]. Й споконвічно відповідальність владної еліти за
свою діяльність перед суспільством і громадянами розглядалася як найперша умова убезпечення суспільства від
тих, хто прагне влади в ім’я корисливих або амбіційних
інтересів, захисту влади від виродження, перетворення її з
блага для суспільства на лихо. Ця тенденція продовжує
набирати силу, але далеко не завжди існують аргументовані підстави настання відповідальності представників владної еліти.
На думку Г. Йонаса, відповідальність є невід’ємним
атрибутом влади; отже, «тільки-но досягнуто влади, одразу ж з’являється й об’єктивна відповідальність» [117, с. 157–
158]. Відповідальність політика за життя суспільства виникає незалежно від способу, в який він отримав свою владу
(результат виборів, успадкування чи узурпація) і здійснює
її (демократичне чи недемократичне правління). Тому в
загальному вигляді приходимо до парадоксу, що боротьба
за владу зводиться до боротьби за відповідальність. Однак
насправді це не зовсім так, оскільки разом із відповідальністю владна еліта має інші принади: престиж, славу,
багатство тощо.
Часто трапляється, що ці супутні риси влади стають
головною метою боротьби за владу. М. Вебер, який був
одним із перших, хто досліджував питання політики як
професії й бюрократії як окремої соціальної групи, розрізняв відповідальність політиків та відповідальність
чиновників, показуючи, що відмінність між ними обумовлена їх різною природою. «Ставати на чийсь бік, боротьба,
пристрасть – ira et studio – це стихія політика і насамперед
політичного вождя». Він вважав, що «три якості є для політика вирішальними: пристрасть, відчуття відповідальності, окомір. Бо однієї лише пристрасті, наскільки б справжньою вона не здавалася, ще недостатньо. Вона не зробить
вас політиком, якщо… не зробить відповідальність саме
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перед цією справою головною дороговказною зіркою вашої
діяльності. А для цього – в тому-то і полягає вирішальна
психологічна якість політика – потрібен окомір, здатність
з внутрішньою зібраністю і спокоєм піддатися дії реальностей, іншими словами, потрібна дистанція щодо речей і
людей» [46].
Політична відповідальність є основою для імплементації принципу політичного плюралізму в програму соціального розвитку, наділяючи її функціональними можливостями регулятора громадських потреб та інтересів.
Політик має втілити індивідуальну політичну волю з урахуванням суспільних потреб і вимог.
Досліджуючи моделі стабілізації консолідованого демократичного політичного режиму, західна наукова традиція закріплює за індивідуальною відповідальністю важливе значення, проте надає перевагу правовим аспектам.
«Моральний індивідуальний обов’язок менш нагальний,
ніж правові зобов’язання, оскільки створює менше ризиків
для політичного актора» [399, с. 60]. Іншими словами,
моральна відповідальність є певним вектором здійснення
справедливих рішень і не вимагає від політичного актора
ініціювати ухвалення непопулярних політичних рішень
заради спільного блага. Основною метою діяльності політиків у зазначеному випадку виступає збереження власних
рейтингів та розширення строків перебування при владі.
Представлений формат здійснення політичної влади
можна ідентифікувати з популізмом, який заснований на
індивідуальних інтенціях політичного актора, спрямованих на утримання власної електоральної підтримки, без
реалізації намірів проведення прогресивної модернізації
для виправлення соціально-політичної ситуації.
Отримуючи кредит довіри від громадськості, обрані
представники державної влади постають перед необхідністю артикуляції суспільних інтересів та мають реагувати
на можливі виклики шляхом прийняття конструктивних
рішень, зумовлених індивідуальною політичною волею.
За таких обставин найпростішим форматом інтерпретації
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концепту політичної відповідальності слугуватиме твердження, що це відповідальність за здійснення публічної
влади. Проте, враховуючи численні політико-правові та
морально-філософські підходи до осмислення даного
поняття, діапазон його функціональних значень значно
розширюється.
Окрім того, інтегруючи поняття «політична відповідальність» у глобальний вимір політичного процесу,
Е. Вольф з його допомогою пояснює зміст соціально-філософської категорії «гуманізм». На його думку, демократичні процеси міжнародних масштабів пов’язані з високим рівнем громадянської відповідальності та соціальних
зобов’язань, що набули практичного прояву. В зазначеному контексті побутує й притаманне західній політичній
думці уявлення про існування колективної відповідальності, що домінує над індивідуальними зобов’язаннями [427].
Незамінним інститутом реалізації політичної волі, що
керується нормами політичної відповідальності, виступає
громадянське суспільство, яке шляхом використання каналів соціальних інтеракцій забезпечує вирішення актуальних проблем суспільно-політичного характеру.
Д. Міллер виокремлює зв’язок політичної відповідальності з процесами матеріалізації політичної волі й розкриває зміст означеного поняття в рамках лібералізму:
«Відповідальність – один із найважливіших, до кінця не
з’ясованих термінів політичного словника, незважаючи на
численні спроби знайти відмінності між ідеальними і неідеальними, індивідуальними і загальними, позитивними і
негативними його проявами. В межах ліберальної теорії
політична відповідальність позиціонує між важливими,
але суб’єктивними моральними обов’язками і мандатом на
законодавчу відповідальність. Там, де індивідуальна відповідальність не зменшується до моральних обов’язків чи
правової відповідальності, вона стає невизначеною: як,
скажімо, зобов’язання грати роль лояльної опозиції чи
значно важливішу – зобов’язання здійснювати функції з
реалізації національних інтересів» [415].
299

Розділ 4. Політична воля в контексті забезпечення модернізаційних…

Зазначений підхід полягає у розкритті природи політичної відповідальності через дві різні за своїм походженням платформи: морально-політичну та нормативно-правову. Якщо розглядати політичну відповідальність крізь
призму юридичного трактування, її значення дещо
обмежується чіткими правовими рамками політичної
діяльності. Політична система кожної держави моделюється на основі правової бази, яка визначає діапазон відповідальності суб’єктів політичного процесу, окреслює рамки
застосування функціональних повноважень політичної
еліти, ставлячи можливість реалізації політичної волі
управлінської верхівки в межі законної регламентації.
Оскільки політична діяльність суспільства регулюється
конституцією, в політичній термінології з’являється поняття «конституційно-правова відповідальність», яке вступає
в силу в разі нехтування суб’єктом соціально-політичних
відносин чітко визначеними правилами «політичної гри»,
що передбачає відповідальність останнього за протиправні вчинки [372].
Якщо нормативно-правова складова відповідальності
має затверджений перелік обмежень та фокусується на
необхідності їх дотримання в ході прийняття політичних
рішень, то морально-політичний аспект відзначається
значно різноманітнішою природою та розкриває зв’язок
політичної волі з відповідальністю у ширшому діапазоні.
Оскільки демократичний політичний режим передбачає
встановлення постійних каналів владно-суспільної комунікації, яка виражається у наділенні управлінської верхівки владними повноваженнями для реалізації громадських
інтересів, то сприятливим середовищем для відображення
морально-політичної складової є саме платформа взаємодії політичної еліти з громадянським суспільством.
В умовах демократичного політичного режиму такий
підхід виступає своєрідним симбіозом традиційного положення макіавеллізму – мета виправдовує засоби – і морально-політичної відповідальності як одного з принципів
ліберальної етики. Інакше кажучи, в умовах домінування
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плюралізму моральна складова політичної відповідальності не заперечує можливості прийняття суперечливого
рішення для досягнення загального добробуту шляхом
впровадження необхідних реформ.
Таким чином, діяльність політичної еліти, заснована на
врахуванні принципів політичної відповідальності та на
встановленні компромісного балансу між індивідуальними інтенціями представників державних інститутів і політичною волею спільноти, якісно відрізняє сформований за
такими критеріями політичний режим від антидемократичних утворень. Саме тому імплементація базових ліберальних принципів, таких, як політична відповідальність
та політична воля, у структурній взаємозалежності створює передумови для формування ефективної політичної
системи, заснованої на владно-суспільному порозумінні та
відповідальності управлінської верхівки за власні вчинки
перед населенням, навіть у разі ухвалення непопулярних
рішень.
Аналізуючи як правову, так і моральну-політичну складові політичної відповідальності, ми робили акцент на
визначенні їх складових у системі взаємовідносин державна влада – громадянське суспільство. Водночас не можна
залишати поза увагою горизонтальну лінію політичної
влади та зв’язок на рівні різних структур державного апарату. Якщо ж говорити про політичну відповідальність у
взаємовідносинах між державними інститутами, то тут
більшою мірою домінує правова складова над морально-політичною. Оскільки політичний процес є середовищем максимального домінування суб’єктивних інтересів
над нормами етики, то така відповідальність регулюється
на нормативно-правовому рівні.
З метою практичної реалізації сформованого в рамках
теорії лібералізму механізму стримувань і противаг та
обмеження можливостей зосередження політичної влади в
руках однієї з державних інстанцій, конституцією демократичної країни зазвичай законодавчо регламентується
перелік процедур, спрямованих на збалансування держа301
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вотворчих процесів. Інструментами реалізації такої відповідальності виступають імпічмент президента, дострокове
припинення повноважень парламенту главою держави,
вето глави держави щодо законів, прийнятих парламентом, відставка уряду за рішенням парламенту або глави
держави, скасування чинності актів президента, парламенту чи уряду органом судового конституційного контролю через визнання їх неконституційними [193].
Наявність представлених механізмів взаємного контролю зобов’язує політиків керуватися консенсусом під час
прийняття політичних рішень та створює передумови для
розвитку нонконформістського політичного дискурсу, що
дає змогу зберігати принцип плюралізму політичного світогляду не тільки в ході передвиборчої кампанії, а й у центрі генерування політичного процесу. Отже, при визначенні курсу управлінська верхівка не тільки контролюється власним електоратом та інститутами громадянського
суспільства, а й зазнає перманентного тиску з боку опозиційних сил, представлених у різних гілках державної
влади. Такий підхід не дозволяє окремій політичній силі
чи одному політичному лідеру здійснювати свою політику
в обхід притаманних демократичному суспільству інститутів політичного контролю та завдяки політичній відповідальності ставить рішення суб’єкта політичного процесу
в залежність від об’єктивних обставин, обмежуючи можливість розвитку волюнтаризму.
Проте в разі виникнення викликів чи загроз використання зазначеного механізму є неможливим у довгостроковій перспективі та ставить під загрозу збереження самої
політичної системи. Так створюються передумови, коли
об’єктивні чинники вимагають від управлінської верхівки
прийняття жорстких рішень, які не користуються популярністю в суспільстві та негативно позначаються на політичних рейтингах, але важливі в контексті розвитку політичної системи, що дає підстави говорити про можливу
конструктивність непопулярних рішень та їх незамінність
у державотворчих процесах. При цьому важливим аспек302
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том прийняття правильного політичного рішення, безсумнівно, є політична відповідальність актора, в тому числі
виокремлені в ліберальних теоріях як пріоритетні – правові зобов’язання.
Систематизуючи варіативні підходи до визначення сутнісних особливостей досліджуваних явищ, можна дійти
таких висновків.
Політичний процес зумовлює для політичних акторів
численні виклики, що потребують пошуку необхідних
механізмів їх подолання. За таких умов ефективне реформування та модернізація соціально-політичних відносин
може потребувати прийняття політичних рішень, що не
користуватимуться популярністю серед представників
громадянського суспільства. Проте будь-яке непопулярне
рішення може призвести до необхідних результатів, навіть
в обхід громадської думки, за умов належного рівня політичної компетенції та легітимності політичних лідерів. Це
дає можливість впроваджувати ініціативи без інспірування владно-суспільних суперечностей.
Важливим інструментом, який сприяє збалансуванню
соціально-політичної ситуації в умовах виникнення
небезпеки внутрішньосистемної конфронтації, є ефективне функціонування каналу владно-суспільної комунікації та інститутів політичної відповідальності. При моделюванні курсу державної політики важливий симбіоз
морально-політичної та правової відповідальності. Якщо
перша полягає у високому рівні політичної культури
еліти, що дозволяє зберігати перманентний зв’язок з громадянським суспільством та ставити загальне благо вище
за індивідуальні пріоритети, то друга регламентує правові аспекти політичної взаємодії не тільки між управлінською верхівкою і масами, а й у межах інститутів державної влади, що забезпечує практичне втілення принципу
стримувань і противаг.
Консолідація дійової моделі демократичного режиму
можлива за умов реальної спроможності політичної еліти
ухвалювати політичні рішення, не продиктовані популіст303
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ськими мотивами, нести за них відповідальність у рамках
означених інститутів. При цьому потрібна корекція, внесення необхідних змін як у саме рішення, так і в механізм
його реалізації, що включає модифікацію мети, часу, засобів і способів реалізації поставленого завдання. Необхідність
корекції виникає внаслідок появи нових обставин, умов
діяльності, що ведуть до зміни ситуації після прийняття
рішення.
Непопулярні політичні рішення та відповідальність за
них є проявом політичної волі уповноважених політичних
акторів, які, незважаючи на індивідуальний характер,
потребують на завершальній стадії досягнення політичного компромісу.
Завжди існує небезпека неадекватної оцінки політичної
ситуації, вона випливає з об’єктивної нездатності збагнути
все різноманіття складових, тенденцій і суперечностей.
Спрощення або абсолютизація, перебільшення значення
того чи іншого аспекта політичної ситуації ведуть до прийняття неправильного політичного рішення. Всебічне
врахування політичної ситуації, її найважливіших компонентів вирішально впливають на успіх чи невдачу процесу
прийняття політичного рішення.

4.3. Проблеми і парадокси
владно-вольових проявів у процесі
демократизації українського суспільства
Феномен політичної волі – це не суто теоретична проблема. Адже гносеологічний концепт політичної волі включає необхідність аналізу дискурсів прикладного характеру, наприклад: наявність політичної волі як запорука
успішності здійснення системних реформ у країнах з
неорганічним типом модернізації; політична воля та/або
волюнтаризм за умов функціонування автократичних
політичних систем; трансформація індивідуальних та
колективних носіїв політичної волі у ХХІ столітті тощо.
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Одним із найважливіших дискурсів у контексті дослідження політичного життя в сучасній Україні, на нашу думку,
є висвітлення проблематики відсутності (браку) політичної волі у вітчизняного правлячого класу впродовж останніх двадцяти п’яти років та окреслення соціально-політичних наслідків такого феномена.
Нині вітчизняні та зарубіжні аналітики, підбиваючи
підсумки чвертьстолітнього розвитку незалежної
України, констатують: якщо на початку 1990-х років
Україна мала на пострадянському просторі одні з найкращих показників соціально-економічного, культурного та суспільно-політичного розвитку, то на 2016 рік за
нею закріпився статус одного з найбільших аутсайдерів
у Європі (насамперед це стосується рівня соціально-економічного добробуту та індикаторів динаміки змін економічної системи).
Політичний поступ у сучасній Україні в напрямі утвердження демократичного режиму, безумовно, випереджає
її соціально-економічний розвиток. Втім ще досі наявні
загрози авторитарних відкатів або реалізації сценаріїв імітаційної («фасадної») демократії. Причини такого становища різні – політичні (причому як внутрішні, так і зовнішні), соціально-економічні, соціокультурні, історичні.
На нашу думку, саме брак політичної волі (вольових
зусиль) правлячого класу в Україні є однією з ключових
перешкод на шляху успішної реалізації модернізаційної
стратегії національного розвитку. З огляду на це доцільним є розгляд гібридних ознак політичного режиму в
сучасній Україні, що є наслідком відсутності вольових
зусиль у вищих ешелонах влади та однією з найгостріших
проблем на шляху здійснення успішної національної
модернізаційної стратегії.
Проблематика дослідження трансформації політичного режиму в незалежній Україні є предметом багатьох наукових розвідок вітчизняних авторів, причому вони охоплюють всю систему соціально-гуманітарного знання.
Йдеться насамперед про дослідження Ю. Мацієвського,
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І. Івченка, С. Бульбенюк, Н. Кадук, П. Мироненка,
О. Радченко, Т. Дроботової, О. Лісеєнко.
Політичний режим в Україні нині, як це не прикро
стверджувати після реалізації вже трьох революційних проектів – «Революції на граніті» 1990 р., «Помаранчевої революції» 2004 р. та «Революції Гідності» 2013 – 2014 рр., багато
в чому залишається гібридним, поєднуючи ознаки демократизму з авторитарними складовими і навіть посттоталітарними рудиментами. Можна довго сперечатися щодо
причин гібридності вітчизняного політичного режиму –
мають вони переважно об’єктивну основу чи породжені
чинниками суб’єктивного ґатунку. Однак не можна не
погодитися з С. Бульбенюк, яка зауважує, що «головною
умовою переходу до демократії пострадянських країн
виявилися не прагнення громадян, а воля й здатність правлячої еліти здійснити демократичний транзит». «Тож був
реалізований процедурний варіант демократизації, відповідно до якого успіх транзиту залежить від компетентності
еліти, її можливостей мобілізувати всі суспільні ресурси для
досягнення поставленої мети» [38, с. 2]. Гібридний характер
політичного режиму, який сформувався в Україні, є наслідком однобічного тлумачення з боку вітчизняного істеблішменту демократії як системи цінностей і як системи
правління – акцент робився зазвичай не на структурних, а
на процедурних аспектах демократії, внаслідок чого її формальні ознаки доволі міцно закріплені в національній політичній системі, а світоглядно-аксіологічні засади досить
часто залишаються суто красивим фасадом, за яким ховаються автократичні прагнення тих чи інших індивідуальних й інституціональних політичних акторів. Як зауважує
Н. Кадук, трансформаційні процеси в Україні мають нелінійний характер, умовно їх можна звести до двох різновекторних блоків. Перший пов’язаний зі змінами інститутів
у напрямку демократії, другий – зі збереженням і розвитком інститутів авторитарного режиму [119, с. 9].
Причому складно однозначно пояснити, чому процедурні аспекти демократизації були реалізовані представ306
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никами вищих ешелонів влади, а структурні й аксіологічні
її виміри залишаються тільки на початковому етапі. Адже
і брак політичної волі правлячого класу, і його неготовність до здійснення справжньої, а не імітаційної демократизації, і відсутність стратегічного мислення в абсолютної
більшості представників вітчизняного істеблішменту та їх
свідома відмова від необхідності поступитися власними
корисливими інтересами в ім’я майбутнього України
можна розглядати лише як окремі складові більш складної
проблеми. У ціннісному вимірі пропонує розглядати процес трансформації політичного режиму в Україні та роль
національної еліти у цьому процесі О. Радченко. Як вважає
дослідник, вибір вектора розвитку політичного режиму в
певній країні багато в чому залежить від того, наскільки
врівноваженим є ціннісний баланс співіснування влади і
громадян. Він підкреслює, що «…за певного ціннісного
балансу в той або інший бік, коли влада має власні, відмінні від народних, інтереси, проте вимушена рахуватися з
громадською думкою, допускаючи той або інший ступінь
індивідуальних прав і свобод, виникає низка авторитарних, напівдемократичних, дефектних (науковець вживає
цей термін в якості синоніму поняття «гібридний режим». –
В. С.) режимів» [265, с. 17].
Концепція «дефектної демократії», яка виникла в процесі дослідження постсоціалістичних країн кінця ХХ століття, що почали процеси демократичного транзиту,
передбачає наявність шести параметрів для визначення
подібних режимів: легітимація панування, доступ до панування, монополія на панування, домагання панування,
структура панування і спосіб здійснення панування. Якщо
перші два показники не мають повноцінної реалізації, то
такий режим можна назвати дефектним. При цьому залежно від того, який із критеріїв демократії ушкоджений,
виявляється дефектність демократії. Втім і показники від
3-го до 6-го є не менш важливими для визначення ступеня
дефектності демократії в країні перехідного типу [247,
с. 175–176]. Якщо проаналізувати реалізацію зазначених
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показників впродовж усього періоду незалежності України,
то можна знайти підтвердження того, що повноцінної реалізації не мав жоден із цих показників, окрім першого.
Гібридність або дефектність, таким чином, залишалася
постійною характеристикою політичного режиму в Україні
впродовж останньої чверті століття, змінювалися тільки
конфігурація й співвідношення ознак такої гібридності.
Закріплення гібридного (дефектного) режиму можна тлумачити як подвійний або навіть потрійний феномен
браку політичної волі або небажання проявити вольові
зусилля з боку правлячого класу.
По-перше, це вияв відсутності політичної волі у представників вищих ешелонів влади поступитися власними
інтересами на користь загальнонаціональних, державних.
По-друге, гібридність політичного режиму є наслідком
браку політичної волі істеблішменту встановити «чисте»
авторитарне правління, яке потенційно загрожує розгортанням народного невдоволення всередині країни та/або
несприйняттям з боку потужних світових держав – адептів
демократичного розвитку.
По-третє, постійні побоювання правлячого класу відверто надати перевагу автократії замість демократії – це
свідчення розуміння його представниками свого непевного стану або навіть власної «дефектності» чи «гібридності», усвідомлення того, що політичною елітою вони є
виключно за формальними ознаками, що, безперечно,
значно звужує можливості реалізації політичної волі такою
квазіелітою. За словами О. Радченка, внаслідок того, що
Україна «проскочила» стадію національної єдності, яка
мала б бути першою на шляху демократичного державотворення, на другій та третій фазах (зародження нової
політичної еліти та інституціоналізації базових демократичних процедур) утвердилася та конституційно була
закріплена система тотальної безвідповідальності української влади в умовах принципової недієвості системи стримувань і противаг. Це й обумовило «дефектність» українського державно-владного режиму [265, с. 17, 28]. Відтак
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слід вести мову не тільки і не стільки про відсутність
вольових зусиль у представників вищих ешелонів влади в
Україні, а про їх безвідповідальність (свідому чи несвідому), про політичний і державницький інфантилізм та правовий нігілізм.
Серед наслідків окреслених рис вітчизняного правлячого класу – і гібридність (дефектність) політичного режиму
загалом, і неусталеність форми державного правління, яка
змінювалася, зокрема, через «ручний» Конституційний
Суд України і виведення Президента України на конституційному та нормативно-правовому рівнях із системи
політико-правової відповідальності (як приклад, прописана у загальному вигляді процедура імпічменту, яку неможливо реалізувати без прийняття низки законів), і, насамкінець, загроза втрати національної державності, яка постала 2014 р. й остаточно не подолана нині.
Брак політичної волі у представників правлячого класу
України впродовж усього періоду розбудови національної
державності зумовив ще два негативні наслідки, що характеризують вітчизняний політичний режим як гібридний, – нестійкість і непослідовність конституційного процесу (найбільш показовий приклад – постійні хитання від
президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, які закріплювалися часто з
явними порушеннями конституційної процедури – «букви
Закону» і загальнодемократичних принципів реалізації
відповідних змін – «духу Закону») та вплив політичної
кон’юктури на процеси прийняття і виконання політико-управлінських рішень. «Саме дані фактори частіше за
інших призводять до систематичного виникнення інституційних дефектів в інфраструктурі політичного управління країною.
У першу чергу мова йде про розподіл повноважень та
сфер першорядної політичної відповідальності між
Президентом України, Кабінетом Міністрів України та
Верховною Радою України (окремого розгляду потребує
вивчення співвідношення політико-правових повнова309

Розділ 4. Політична воля в контексті забезпечення модернізаційних…

жень зазначених інститутів із судовою гілкою влади)», –
зауважували вітчизняні науковці ще у 2011 р. [91, с. 4–5].
Політична система України все ще характеризується
інституціональною невизначеністю та відсутністю бажання з боку провідних політичних акторів – представників
правлячого класу чітко розподілити сфери політико-правової відповідальності й формалізувати такий розподіл, а
судова підсистема вітчизняної політичної системи залишається чи не найслабкішою її ланкою.
Відсутність вольових зусиль у представників вищих
ешелонів влади в Україні впродовж останньої чверті століття породила порочне коло: брак політичної волі істеблішменту обумовлює гібридність політичного режиму
країни з інституціональною невизначеністю та безвідповідальністю, що стала нормою політико-правового життя
держави, а сформовані політичний режим і політична
система провокують відповідний алгоритм політичної
діяльності правлячого класу, представникам якого простіше демонструвати брак політичної волі й відсутність
вольових зусиль, аніж брати на себе всю повноту відповідальності за політичний, соціокультурний і економічний
розвиток України. Представники вищих ешелонів влади
нашої країни з наполегливістю, гідною кращого застосування, демонструють не лише правовий нігілізм, а й
«…нездатність усвідомити пріоритетність процедур і правил врядування та процесу їх формальної інституціоналізації, регулярне вдавання до незаконних дій» (невтішний діагноз, поставлений українською дослідницею
Н. Кадук. – В. С.) [119, с. 12].
Отже, можна вести мову не лише про гібридність
(дефектність) політичного режиму в Україні, а й про
гібридність вітчизняного правлячого класу. Гібридність
політичного режиму в Україні та гібридність вітчизняного
правлячого класу виявляється, зокрема, у домінуванні
неформальних інститутів в політичній системі, у вітчизняному політичному процесі, які фактично є автономними
щодо нормативно-правової царини регулювання суспіль310
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но-політичних відносин. Так, непотизм за часів розбудови
національної державності став нормою політичного життя,
а в лавах істеблішменту цілком комфортно почувають себе
як певні регіональні клани, так і сформовані за останні
двадцять п’ять років політичні та/або політико-бізнесові
династії. Водночас спостерігається поширення феномена
«зменшення соціального попиту на право», внаслідок чого
соціально важливими інститутами в українському суспільстві стали не право, а патронат та клієнтела, партійні
й квазіпартійні інституції, а місце закону як універсального нормативного регулятора посіла корупція [91, с. 6].
Вітчизняні та зарубіжні науковці зауважують: неформальні інститути визначають поведінку українських еліт –
від «картельного пакту» на початку незалежності України
до гри не за правилами, як багато хто очікував, до систематичного порушення принципу верховенства права, що
врешті призвело до утвердження неефективної інституційної рівноваги – інституційної пастки. Ю. Мацієвський,
автор одного з найактуальніших монографічних досліджень політичного режиму сучасної України «У пастці
гібридності: зигзаги трансформації політичного режиму в
Україні (1991–2014)», зазначає: «Клієнтелізм, непотизм і
неформальні угоди поряд з корупцією становлять своєрідний операційний код політичної культури українських
еліт. Ці інститути зміцніли при Л. Кучмі, «вижили» при
В. Ющенку і набули ще більшої сили за В. Януковича. Їхня
живучість виявляється навіть після революції 2014 р.» [197,
с. 24].
Втім, на нашу думку, варто посперечатися з дослідником у його твердженні про те, що домінування неформальних інститутів уберегло Україну від остаточного скочування до авторитаризму [197, с. 24]. На наше переконання, навпаки, надзвичайна вага саме неформальних політико-правових і соціальних інститутів та практик незахідного типу є вагомим гальмом на шляху розвитку в Україні не
«фасадної» або квазідемократії, а повноцінної демократичної політичної системи. За словами Т. Дроботової,
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ознаками становлення повноцінної демократичної політичної системи в Україні мають стати: а) існування громадянського суспільства, якому гарантуються різноманітні
можливості участі в процесі державного управління і
контролю за ним; б) обмеження державної влади правом
та існування спеціальних запобіжних механізмів, які унеможливлюють узурпацію державної влади, убезпечують
від порушення принципу народного суверенітету, гарантують принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина [95, с. 10]. Саме від політичної волі правлячого
класу передусім залежатиме, наскільки швидко й повною
мірою зможуть запрацювати базові інститути громадянського суспільства замість квазісоціальних неформальних
інститутів незахідного типу, які домінують нині в Україні.
На нашу думку, варто вести мову не лише про наявність
політичної волі у представників вищих ешелонів влади в
країні, а й про політичну зрілість істеблішменту, який свідомо піде на обмеження власних владних амбіцій заради
успішної реалізації державницької стратегії України (скажімо, так, як це відбулося з кінця 1980-х років у Південній
Кореї). Водночас потрібним й необхідним є зустрічний
рух з боку індивідуальних та інституціалізованих суб’єктів
громадянського суспільства, адже, як влучно зауважує
О. Івченко, тільки «діалектика свободи і відповідальності
становить той єдиний стрижень, на якому вибудовується,
розвивається і функціонує істинне, а не уявне громадянське суспільство» [108, с. 9–10].
Власне, від політичної волі й політичної зрілості правлячого класу, який намагається переконати як українство,
так й іноземних симпатиків нашої держави у тому, що він
став якісно іншим порівняно з вітчизняним істеблішментом взірця 1991–2013 рр., залежить, чи зможе Україна подолати нарешті «пастку гібридності» та остаточно вийти на
шлях повноцінної демократизації. Підтвердженням бажання і здатності українського правлячого класу стати справжньою національною елітою можна вважати перехід країни
до реальної політичної модернізації, ознаками якої є:
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«зростання спроможності політичної системи до успішної
адаптації до нових соціальних цілей; створення інститутів
нового виду, які забезпечують ефективний діалог між
владними структурами і населенням; раціоналізація влади
і політичної бюрократії; формування нової політичної
культури владної еліти і населення; постійне удосконалення нормативно-правової системи суспільства» (визначення, запропоноване О. Лісеєнко) [181, с. 5].
Нерідко представники владної еліти демонструють саме
некомпетентний підхід, не розуміючи навіть власних інтересів, не кажучи вже про суспільні потреби, а тому ніби
перебувають на стадії «протополітичного розвитку». Це
виявляється, зокрема, в нездатності владної еліти вести
нормальний політичний діалог, адже такі суб’єкти просто
не усвідомлюють важливої ролі консенсусу, компромісів,
угод, поступок, узгодження різних інтересів.
На думку багатьох вітчизняних політологів, формування громадянського суспільства в нашій державі здійснюється «зверху». Проте легітимація ідей громадянського
суспільства реалізується через мобілізацію та інтеграцію
громадськості. Слід зазначити, що делегітимаційним чинником при цьому виступає та обставина, що владна еліта,
як представник державної влади, котра спрямовує мобілізацію громадян на діалог із владою, не враховує такий
чинник, як необхідність контролювати державу з боку
суспільства.
Про важливість громадянського діалогу як засобу об’єднання суспільства нині заявляють не лише представники
вищого політичного керівництва, а й конструктивна опозиція. Українські політологи практично одноголосно погоджуються з думкою, що розвиток діалогу влади із суспільством виступає єдиною альтернативою негативному сценарію розвитку України з огляду на події початку 2014 р.
Історична практика й міжнародний досвід свідчать про те,
що одним із найефективніших напрямів реформування
процесу управління державою на демократичних засадах
є реалізація системного діалогу між громадянами і влад313
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ною елітою, що виступає визначальним організаційним
принципом державної політики і ціннісним показником
міри його ефективності та демократичності [214, с. 46–53].
Проте є потреба не просто у «новій ідеології стосовно діалогу», а, як слушно зазначав О. Ахієзер, «концепції, яка
могла б «визначити» роль і місце діалогу в соціумі, виявити зв’язок численних специфічних видів і форм діалогу з
перспективами їх еволюції» [21, с. 39].
У цьому контексті особливої ваги набуває проблема
дослідження феномена політичної волі крізь призму розгляду дуалізму відповідальності й свободи. Адже як брак
політичної волі та відсутність вольових зусиль з боку представників вищих ешелонів влади, так і гібридний характер
політичного режиму в сучасній Україні є, на нашу думку,
яскравим підтвердженням диспаритету в умовному поєднанні відповідальності й свободи у ціннісно-світоглядній,
нормативно-правовій, інституціональній та процедурній
царинах функціонування національної політичної системи. На думку С. Бульбенюк, саме диспаритет відповідальності й свободи, причому на рівні як функціонування
державних інститутів, так і розвитку інституцій громадянського суспільства, є однією з основних причин гальмування модернізаційних процесів в Україні. «Можна зробити
припущення, що надзвичайно проблематичне просування України на шляху модернізаційних перетворень – це не
тільки питання політики, економіки та соціального життя,
але й питання функціонування аксіологічно-світоглядної
царини буття країни» [35, с. 108]. Відтак ці питання мають
стати одним із векторів майбутніх досліджень проблематики реалізації політичної волі у сучасній Україні.
Динамічні зміни у сучасному українському суспільстві
зумовлюють необхідність дослідження сутності вольового
характеру української влади в умовах кардинальних трансформацій. В цілому й без спеціального політологічного
аналізу цілком очевидно, що якість нинішньої влади є
однією з основних проблем і ризиків для національної безпеки. Очевидним є й те, що за всі роки незалежності укра314
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їнська влада так і не змогла створити ефективну модель
держави, яка б могла забезпечити гідний рівень життя і
безпеки її громадян.
З одного боку, історичний досвід свідчить, що запобігти
дедалі зростаючій кризі української державності можна
через моральне вдосконалення суспільства, подолання
споживацького ставлення до матеріальних і духовних
ресурсів. З іншого боку, в пошуках різноманітних засобів,
покликаних швидко вирішити соціально-політичні проблеми України, дедалі частіше використовується словосполучення «політична воля». Тобто через політичну волю
суб’єктів політики в процесі прийняття важливих для
суспільства політичних рішень, які б відповідали об’єктивній необхідності, очікується розв’язання нагальних
соціально-політичних проблем.
Дослідження вольової політичної активності, а саме
чинники і мотиви, які впливають на політичну поведінку,
мають велике значення для вивчення вказаної проблематики. Це також визначається і пояснюється соціально-політичними змінами, процесом розбудови демократії, які є
найважливішим елементом подальшого формування громадянського суспільства в Україні. Але спочатку коротко
зупинимося на проблемах і парадоксах самої демократії в
контексті виявлення взаємозв’язку між об’єктивними чинниками, пов’язаними з проявами вольових зусиль і демократичним режимом.
Між вищевказаними двома параметрами існує безпосередній зв’язок. Сучасна демократія – це не просто форма
політичного режиму, а набагато ширше – спосіб життя.
Скрізь відбувається те, що називається «демократизацією», – руйнування ієрархій, відкриття колись закритих систем, тиск із боку мас, які вимагають соціально-політичних змін тощо.
Але важливим парадоксом демократії й одночасно
основою її розвитку є відповідний рівень добробуту
суспільства. Як показує історичний досвід, у бідних країнах вона не приживається, навіть якщо ці країни обирають
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шлях демократії після краху авторитаризму або перемоги
національно-визвольного руху. Реально демократія може
існувати лише в суспільстві матеріально багатому.
Відповідно у суспільстві бідному й демократія бідна. Чому
саме так? Тому, що певний рівень добробуту суспільства і
його громадян створює можливості не тільки для маневрування уряду, а й нівелювання можливих його помилок в
економічній політиці, що у недостатньо багатому суспільстві можуть призвести до крайнього зубожіння його населення, а звідси – масового невдоволення урядом.
За словами українських учених В. Бабкіна та
В. Селіванова, народ не може прийняти демократію, якщо
вона несе із собою катастрофічне зниження рівня життя і
зубожіння. Голодні й бідні не проти «продати» свої демократичні права і свободи навіть тоталітарним режимам,
що обіцяють швидке підвищення добробуту і стабільність
[22, с. 232]. У першому ж випадку, коли суспільство досить
багате, навіть ті його члени, що знаходяться «на самому
низу» соціальної піраміди, також живуть досить добре.
Більше того, навіть у цьому випадку демократичне суспільство може реалізовувати тенденцію до рівності.
Причому рівності не за нижчим матеріальним рівнем (що
фактично було зроблено в СРСР), а принаймні за середнім.
Тому й ідеал, пов’язаний із досягненням рівня так званого
«середнього» классу, успішно реалізується в економічно
багатих державах.
Статистичне дослідження, проведене на підставі вивчення політико-економічного стану всіх держав світу в період
між 1950 і 1990 роками, виявило, що існує пряма залежність
між величиною доходу на душу населення і терміном існування демократії в країні. Так, при рівні доходу на душу
населення нижче 1500 доларів демократія існує лише
близько восьми років, при доході в 1500–3000 доларів – до
18 років. І тільки рівень доходів вищий за 6000 доларів
робить демократію практично безсмертною [231].
Однією з найважливіших ознак демократичного правління є те, що уряд країни народжується завдяки виборам.
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Найбільша суперечність демократії – між конфліктом та
згодою. Парадокс сучасної демократії полягає в тому, що
якщо її запровадити, вона сама себе і зруйнує. У багатьох
країнах справді вільні й чесні вибори приводили до влади
фашистів, націоналістів, сепаратистів. Навіть найжахливіші диктатори сучасності проводять всенародні вибори, в
яких перемагають зі «стовідсотковим» результатом, а демократично обрані правителі ігнорують конституційні обмеження своєї влади і позбавляють громадян базових прав.
Демократія зумовлює незгоду й розкол, проте на основі
згоди і згуртованості. Вона вимагає, щоб громадяни самостверджувалися і водночас визнавали владу уряду.
Якщо демократія не працює ефективно, народ може
віддати перевагу лідерам, здатним керувати без його
згоди, оскільки не захоче й далі завдавати собі зайвого клопоту робити політичний вибір. Подібні світоглядні орієнтації в посттоталітарних суспільствах безпосередньо визначають їх готовність до сприйняття авторитарних і тоталітарних методів управління. Саме тут і криється парадокс.
Демократія вимагає згоди. Згода вимагає легітимності.
А легітимність вимагає ефективного функціонування.
Отже, ще однією суперечністю демократії є суперечність
між представництвом та керованістю. Демократія зумовлює небажання зосереджувати владу в руках небагатьох, а
тому змушує і лідерів, і політичні програми запроваджувати механізми народного представництва й підзвітності.
Як відомо, владні відносини не є системою закритого
типу. Вони функціонують за певних умов під впливом
конкретних чинників. Сформувавшись у конкретних умовах, чинники можуть заявити про себе як визначальна
передумова вирішення тієї чи іншої проблемної ситуації,
суперечностей у здійсненні влади. Дослідження основних
чинників і визначення їх потенціалу дають змогу визначити найбільш оптимальний шлях реорганізації сучасної
влади в умовах суспільства трансформаційного етапу, на
якому нині перебуває Україна. На думку О. Старіша, за
формою політичні відносини в країні ідеально підходять
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для побудови класичної моделі ліберальної демократії з
претензією на нову якість влади авторитету. Однак по суті
своїй вони демонструють орієнтацію на принципи тоталітарної держави і авторитету влади [331].
За такого стану спроби розглянути особливості владно-вольових проявів стикаються з низкою труднощів, у
тому числі теоретичного характеру. Наприклад, умови
формування владних відносин не можуть однозначно
свідчити про необхідність реалізації принципів горизонталі або вертикалі влади. І влада авторитету, і авторитет
влади можуть знайти свою основу в сучасних умовах і
законсервувати вигідні для себе параметри існування.
Водночас керованість вимагає достатньої концентрації й
автономії влади, вольової основи, щоб ту або іншу політику реалізувати енергійно і швидко.
Таким чином, вольова основа соціальної активності
найбільш повно повинна реалізовуватися в діяльності
політичної еліти, яка має бути націленою на задоволення
політичних потреб суспільства в цілому й індивіда зокрема. В цілому вольовий характер соціальної активності
політичної еліти повинен втілюватися у вирішенні нагальних суспільно-політичних проблем. З іншого боку, воління має вирішальне значення в боротьбі за завоювання й
збереження влади політичної еліти.
У наукових теоріях не бракує різноманітних етапів і
узагальнених класифікацій вольового процесу. Актуальною і сьогодні, на нашу думку, залишається класифікація,
запропонована німецьким філософом В. Віндельбанд [51,
с. 520]. На його думку, актуалізація вольової активності
еліти відбувається упродовж трьох етапів. На першому
етапі – усвідомлення необхідності вольової діяльності. Під
час другого вольовий імпульс розкривається в процесі
вибору конкретного рішення. На третьому етапі вольове
рішення втілюється на практиці.
Політичне рішення – це результат розумової діяльності
людини або групи людей, і тому якість таких рішень
визначається досвідом тих, хто приймають рішення, їх
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знаннями і глибиною мислення, а от здатність до реалізації – політичною волею. Тобто для успішного прийняття
політичного рішення необхідна наявність вольових якостей. Нерішучість і мінливість часто являють собою не що
інше, як наслідок їх браку. В результаті політичні рішення
тривалий час затримуються на стадіях прийняття,
узгодження і оформлення, а вже прийняті – не тільки не
доводяться до кінця, а й часто просто змінюються без
належних на те підстав.
Саме від вольової активності політичної еліти залежить
трансформація сучасного українського суспільства.
В Україні ж її діяльність має переважно деструктивний
характер. Що стосується загальної оцінки якості політичної еліти як суб’єкта вольової активності, то, на думку багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, це соціальне утворення необхідно називати не елітою, а навколовладними колами, аудиторією влади, «напівсвітом поліцейського режиму», оскільки жодної із функціональних
ролей еліти воно не виконує [254, с. 75].
В українських реаліях така соціальна група вже тривалий час здійснює функції обслуговування авторитарного
корумпованого керівництва. Вона ефективно забезпечує
управління лише «нижчими ланками» суспільства на рівні
впровадження рішень через свавілля, ознакою якого є нівелювання прав і свобод громадян, обмеження доступу до
інформації та нав’язування вигідної для влади пропаганди. Ця група насправді імітує посередництво і комунікацію, а фактично ізолює владу від суспільства. «Головна
функція такої «еліти», – зауважує І. Фан, – збереження
нинішнього режиму влади за допомогою інструментальної підтримки певної керованості суспільства» [349, с. 277].
В основі розвитку демократії - суперечність між популізмом і ефективно керованою республікою, волею, бажаннями окремих осіб і прерогативами співтовариства [182,
c. 255]. Водночас саме популізм став сьогодні гострою проблемою в українському суспільстві, вкрай негативно впливаючи на суспільні та політичні процеси у складний і від319
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повідальний для України період. Популізм – політика, що
апелює до широких мас і обіцяє їм швидке і легке вирішення гострих соціальних проблем [223].
Революція Гідності, агресія Росії, окупація нею Криму,
війна на Донбасі, як зазначає О. Лісничук, не обмежили
надзвичайно високий рівень популізму в українській політиці й суспільстві [182]. Фактично можна стверджувати,
що популістські технології не лише набули ознак домінування в політичних комунікаціях, а й майже остаточно
вичавили, замінили собою, замаскували владні рішення в
політиці, об’єктивно необхідні для розв’язання нагальних
проблем в українському суспільстві. Рівень популізму не
лише збережений, а й розвинутий після Майдану 2013 –
2014 рр., продовжує суттєво ускладнювати спроби структурних реформ в економіці, політиці та соціальній сфері
[223].
Резонно припустити, зауважує В. Корнієнко, що безрадісне становище більшості громадян України вигідне
депутатам українського парламенту, тому що в людей ще
теплиться надія (із кожним роком усе менше), що ті знайдуть відповідні політичні рішення по виходу країни з економічної кризи і справдять народні сподівання. Проте
практика підтверджує, що надії ці швидше за все даремні.
Охлялу віру народу намагаються підгодувати ідеєю про те,
що нові депутати, обрані народом до парламенту на демократичній основі, будуть спроможні вирішити цю проблему, на відміну від попередніх [148, c. 55].
Результати соціологічного дослідження, що його проводила громадська організація Бюро аналітики «Тектум» у
період парламентської виборчої кампанії 2014 р., свідчить,
що розуміння сутності популістської діяльності респонденти пов’язують: із заздалегідь невиконуваними обіцянками політиків (58%), демагогією (40%), творенням образу
ворогів з політичних опонентів та використанням в негативному контексті категорій «влада», «еліта», «олігархи»
(32%), розходженням публічних декларацій із реальними
інтересами (28%) [229, с. 37]. Погодимося з О. Лісничуком у
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тому, що популізм «знесенсовлює» українську політику, і в
цьому його найбільша деструктивна сила і найбільш негативний вплив [182] .
До деструктивних форм діяльності української влади,
парадоксів і проблем прояву її вольової активності слід
віднести такий феномен, як політиканство, яке втілюється в діяльності політичних діячів із використанням незаконних засобів досягнення особистих цілей - демагогії,
інтриганства, авантюризму, ігнорування інтересів широких мас населення. Зауважимо, що різниця між політикою і політиканством полягає в тому, що політика заснована (в ідеалі – повинна бути заснованою) на певних
принципах, і відповідно цими принципами керуються
політики, які здійснюють її. Якщо ж політики не пропонують публічного способу розв’язання головних проблем, то це означає, що їм більше до душі політиканство,
яке сьогодні і стало стандартом української політики.
Іншими словами, як слушно зазначає Т. Бевз, політикан –
це ділок, який займається політикою з метою насамперед
особистої вигоди [28].
Зазначене можна проілюструвати на численних прикладах постійних приватизаційних та реприватизаційних
процесів, які дестабілізують економіку держави, розвиток
бізнесу тощо. На прикладах корумпованості, надмірної
бюрократизації, лукавих словес про патріотизм, розбіжності між передвиборчими обіцянками та реальними діями,
знайомого до болю лобіювання власних інтересів, що йде
у розріз із суспільними інтересами тощо [28; 156].
На думку О. Івченка, політиканство, як форма деструктивної соціальної активності, пов’язане з консервацією
старої політичної еліти. «Найбільш впливові вищі державні посади в нашій державі (прем’єр, віце-прем’єр, секретар
РНБО, глава адміністрації Президента) обіймали на 73%
представники партійної, радянської, господарської та комсомольської номенклатури попереднього періоду, а серед
осіб, які з 1995 р. були головами адміністрацій, кількість
таких становить 80%» [107].
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Але й сучасна українська влада за своєю суттю парадоксальна, постійно демонструє політиканство у своїх
діях. Наприклад, Мінськими угодами добивається миру
на Донбасі, але жодних реальних дій в напрямку відновлення територіальної цілісності країни не здійснює. Чи,
за словами С. Гавриша, заявивши про децентралізацію,
як основну стратегію з перегляду системи поділу влади в
інтересах територій, вона ще більше централізує управління регіонами в проголосованих парламентом змінах
до Конституції й відмові від дискусії щодо розширення
прав територіальних громад у процесі проведення місцевих виборів [60].
Ще один парадокс: зовні влада є українською, але національні українські інтереси обслуговувати або боїться, або
не здатна. Доказом цього є те, що після відомих подій
2014 р. в Україні адміністрація Президента почала екстрену роздачу громадянства «варягам», що мали обійняти
посади в новоствореному уряді. «Кастинг» проводили
серед представників США, Канади, Великої Британії.
За словами Т. Фурцевої, керівника кадрового агентства,
вони розглядали кандидатів на посади міністрів фінансів,
агрополітики, енергетики, соціальної політики, охорони
здоров’я, екології, освіти, культури. Особливо парадоксальним владним рішенням було підбирати не вітчизняного, а
іноземного спеціаліста на посаду міністра культури [152].
Отже, замість інвестиційних портфелів ці політичні варяги взяли собі основні портфелі міністрів в Україні.
Наприклад, О. Квіташвілі, міністр охорони здоров’я, грузин за походженням, фактично повернув Україну в минуле. Крім завдань боротьби із вітчизняною застарілою та
корумпованою медициною, перед ним постала проблема
вивчення державної, української мови. І на догоду йому
навіть засідання уряду довелося вести російською мовою
[60]. В кінцевому підсумку українська влада, своєрідним
чином використавши «варягів», їх позбулася (винятком
сьогодні залишається лише виконувач обов’язків Міністра
охорони здоров’я України У. Супрун).
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На тлі «бажаного» процесу входження до європейської
спільноти, як видається, дедалі помітнішим стає ще один
важливий парадокс: українська влада не має єдиного
бачення щодо зовнішньополітичного вектора держави.
І це, на жаль, очевидно: кожна із сил керується не лише
уподобаннями свого електорату, а й особистими економічними інтересами. Найяскравіший приклад – поведінка
В. Януковича, який на словах декларував необхідність
укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, але
на Саміті Східного партнерства 28 — 29 листопада 2013 р.
не виявив політичної волі, Угоду не підписав, що викликало бурхливу негативну реакцію частини населення
України, спричинило Євромайдан.
Серйозною проблемою й парадоксом владно-вольових
проявів у процесі демократизації українського суспільства,
які можна вважати породженням політиканства, є імітація
бурхливої політичної діяльності з боку політичної еліти.
Нині ми можемо говорити про нову модель політичної
системи, яка отримала назву «імітаційної демократії» [60;
248]. Це така форма політичного устрою, за якого попри
існування формально демократичного законодавства і
дотримання всіх виборних процедур фактична участь
громадянського суспільства в управлінні державою та
вплив суспільства на владу (зворотний зв’язок) є мінімальними. При цьому кожна із гілок влади має тенденцію до
принципового порушення функцій.
Фактично в період незалежності інститути Української
держави лише імітували функціонування демократичної
політичної системи. Поділ гілок влади має декларативний характер, а суспільство втратило засоби контролю
над правлячою групою, що стало основою зростання відчуття соціальної несправедливості й апатії. Так, законодавча влада покликана створювати законодавчі ініціативи та ухвалювати закони з урахуванням інтересів суспільних груп. Натомість ця її функція стала виключно імітаційною. Діяльність вищого законодавчого органу зводиться до лобіювання власних вузькопартійних інтересів,
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які зазвичай мають чітко виражене матеріальне підґрунтя.
Замість правоохоронної системи, що має слугувати
захисту прав людини та законності, сформувався черговий
каральний інструмент, який стоїть на захисті влади від
«злочинних нападів з боку народу». Для громадян України
цілком очевидно, що виконавча влада фактично контролює де-юре незалежну судову і законодавчу владу. За великим рахунком це зводить нанівець ту роль, яку повинна
відіграти правова нормотворчість – регламентація суспільного і державного життя на принципах довіри, формальної рівності й справедливості. А без цього будь-які міркування про авторитет влади позбавлені підстав.
Зазначені проблеми послугували наслідком правового
нігілізму й соціальної апатії в українському суспільстві,
яка досягала достатньо високого рівня за часів президентства В. Януковича. Свідченням цього стали результати
опитувань «Готовність населення України до участі в акціях соціального протесту» Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 9 – 20 листопада 2013 р. На запитання стосовно того, в яких акціях соціального протесту опитані особисто готові взяти участь, 56% зазначили, що не
готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту,
22% не могли дати певної відповіді, і лише 22% респондентів відповіли, що готові брати участь у певних акціях протесту, зокрема: 13,4% – у зборі підписів під колективними
відозвами, вимогами, закликами, 12,3% – санкціонованих
мітингах і демонстраціях, 4,5% – страйках, 3,4% – несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 2,8% – бойкоті (відмовах виконання) рішень адміністрації, органів влади, 2,3% –
у загрозах страйком, 1,7% – у пікетуванні державних установ, 0,6% – голодуванні, 0,5% – захопленні будівель, 0,4% –
у створенні незалежних від владних структур збройних
формувань [60]. Фактично лише 18% опитаних були готові
до активних дій щодо зміни власного соціального становища, і лише 1% населення готовий до збройної неконвенційної боротьби за зміну політичного режиму. Ситуація в
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Україні кардинально змінилася наприкінці 2013 – на
початку 2014 років, коли внаслідок жорстокого побиття
студентів рівень протестних настроїв значно підвищився
[248].
Ще однією гострою проблемою є погіршення криміногенної ситуації. Так, наприклад, згідно статистичних
даних, у січні-липні 2016 року кількість злочинів зросла на
20,3% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.
Причому стрибок криміногенності трапився в січні-лютому 2016 року, коли кількість кримінальних злочинів досягла 65–70 тисяч на місяць [130]. Нинішня ситуація не засвідчує тенденції до стабілізації в цьому сегменті суспільного
розвитку.
Імітація – це такий спосіб реалізації політичної мімікрії,
коли суб’єкти (індивіди, групи) всупереч особистісним чи
груповим цінностям-нормам імітують (підробляють)
визнані та поширені в тому середовищі, до якого вони
прагнуть пристосуватися, зразки, стандарти й моделі
поведінки авторитетів [155, с. С. 43]. До цього слід додати,
що імітативний процес у політиці тісно пов’язаний з втратою поваги до лідерів. Наприклад, політичний лідер,
виступаючи по телебаченню чи у великій аудиторії, може
бути ідеально виголений, мати на руці коштовний годинник, яскраву міміку, жестикуляцію, переконливе мовлення та й взагалі ідеально сформований політичний імідж та
репутацію. Однак саме різниця між його сутністю та
зовнішнім виглядом спонукає його до імітаційних дій. Як
показала політична практика виборчих кампаній, саме
політичні імітатори, завдяки політтехнологіям, рекламі
мають більший успіх, ніж ті, наміри і погляди яких
збігаються із їх сутністю, які ігнорують імідж, типаж та
саморекламу, але спроможні значно більше дати громадянам [155, с. 44].
Політична містифікація – таємничість, загадковість,
незрозумілість, вплив потойбічного світу – дозволяє певним особистостям чи групам розігрувати маски-ролі, які
уможливлюють їх владарювання над іншими. Дуже часто
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мета політичної містифікації – виявити настрої і таємні
сподівання еліт. Так, свого часу Й. Сталін на жовтневому
Пленумі ЦК 1952 року (за півроку до смерті) попросив
Пленум звільнити його від обов’язків Генерального секретаря ЦК КПРС і голови Ради Міністрів СРСР. Сталін звернувся до Пленуму: «Мене звільніть від 44 обов’язків
Генерального секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів
СРСР. Я вже старий. Мені важко. Немає сил. Візьміть собі
іншого секретаря» [224]. Розгадавши цю містифікацію
Сталіна, соратники, покрившись холодним потом, ублагали вождя не залишати їх.
Політичний конформізм – спосіб політичного пристосовництва, який характеризується пасивним сприйняттям
реальності, відсутністю власних політичних позицій,
принципів, сліпим наслідуванням будь-яких політичних
стереотипів поведінки, що панують у даній політичній
системі [145]. Г. Алмонд і С. Верба одним із трьох чистих
типів політичної культури виділили «підданську політичну культуру», яка характеризується конформізмом. Її відрізняє сильна орієнтація на політичну систему й результати її діяльності, але зі слабкою спрямованістю на участь у
її функціонуванні. Особистість із підданською політичною
культурою визнає авторитет уряду, але не прагне до участі
в політичному житті. За словами А. Соловйової, соціально-політичний конформізм слід вважати фундаментальною психологічною основою авторитаризму і тоталітаризму, які мають створювати «монолітну єдність» суспільства
[325].
Конформістська свідомість є типовою для цих режимів,
у результаті чого людина втрачає свою індивідуальність.
Внаслідок пристосовництва на роботі, у діяльності партійної організації, на виборчій дільниці тощо у людини
деформується здатність до самостійного, творчого мислення, вона привчається до бездумного виконання функцій,
стає рабом. Конформізм включає такі риси, як відсутність
індивідуальності, стандартність, піддатливість маніпуляціям ззовні, консерватизм.
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У формуванні конформізму як характеристики особи
значну роль відіграють зовнішні обставини, і при сприятливих для формування цієї якості особистісних характеристиках вирішальну роль можуть відігравати страх,
віра, імперативи внутрішньогрупової солідарності, пропаганда і бездумне слідування загальноприйнятим нормам. Конформна особа може по-різному сприймати власну залежність від влади, від загальноприйнятих стереотипів. Залежність може сприйматися на негативному емоційному тлі як вимушена, але може сприйматися позитивно, як єдино можливий або навіть як вищий стан [155,
с. 45].
Як слушно зауважує М. Шульга, Україна «поки що належить до псевдоправових країн і до країн з «імітаційними
демократіями» [378, с. 477]. Наслідком цих явищ стала
недовіра народу до влади, президента, силових структур,
депутатського корпусу. Про це свідчать, зокрема, результати опитування Центру Разумкова, проведеного у жовтні
2017 р. Президентові нині довіряють лише 24,8% опитаних, уряду – 19,8%. Ще нижчий рівень підтримки мають
прокуратура (14,2%), Верховна Рада (13,8%) і суди (9,3%).
Загалом довіру до державного апарату висловили тільки
11,2% респондентів. Українці сприймають чиновництво як
соціальну групу, що найбільше гальмує реформи, схильна
до корупції, інтереси якої не збігаються з інтересами
суспільства [170]. А між тим без довіри практично неможливо забезпечити політичну стабільність і домогтися здійснення ефективної державної політики.
Політична довіра, що являє собою соціально-психологічне почуття, властиве окремим людям і соціальним групам, стан прихильності до тих чи інших політичних сил,
конкретних осіб, діячів, владних структур, готовність громадян розділити ціннісні й програмні установки конкретної політичної сили, стати на її платформу, є найважливішою умовою успішної діяльності інститутів державної
влади, політичних партій та організацій. Як і будь-яка
довіра, політична довіра ґрунтується на очікуванні того,
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що інша сторона буде вести себе передбачувано, чесно,
сумлінно і відповідально. Але в дійсності владні суб’єкти
дуже часто використовують переваги свого становища для
отримання вигоди, необґрунтованого розширення повноважень, концентрації влади в своїх руках, представляючи
власні інтереси як національні.
Особливу загрозу національній безпеці України становить корупція. За словами П. Радько, корупція в сучасній
Україні виробила свої особливості, які й вирізняють нас
тепер з-поміж інших країн. Передовсім це корупція кризового типу, яка: а) породжується кризою сучасного українського суспільства (а не лише недосконалістю кримінальної юстиції); б) здатна поглиблювати кризу суспільства,
маючи властивість зводити нанівець будь-які політичні,
економічні, правові, моральні реформи: в цьому полягає її
загроза для національної безпеки України. Особливістю
корупції кризового стану є те, що суспільство – через кризу
соціального порядку – не виробляє альтернативних засобів правомірного використання влади. Громадянам для
того, щоб скористатися послугами влади, не залишається
практично, нічого іншого, як вдаватися до корупції [266,
с. 461].
У 2017 році 91% респондентів, які взяли участь у щорічному анонімному опитуванні (184 респонденти, з яких
80% – міжнародні компанії), заявили, що стикалися із
корупцією під час ведення бізнесу в Україні. При цьому
кількість оптимістів, які вірять у поліпшення ситуації в
майбутньому році, скоротилася до 42%. Найкорупційнішими державними органами, на думку опитаних, є
суди (71%) і Державна фіскальна служба (54%). Характерно,
що респонденти вважають головною перешкодою для
подолання корупції в Україні саме відсутність політичної
волі (54%) [113].
Отже, політична еліта України, за словами Н. Ковтун,
«не тільки не виконувала якихось суспільно значущих
функцій, вона навіть не була здатна повноцінно впроваджувати власну волю у соціальну дійсність» [134, с. 45].
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Ще одним парадоксом у контексті здійснення владно-вольової функції в українському суспільстві є те, що
постійно існує великий запит на пасіонарних особистостей. Ми поділяємо думку В. Рябченка про те, що це
пов’язано насамперед зі специфікою посттоталітарної
індивідуальної та суспільної свідомості громадян України,
в якій домінує позиція, що системні перетворення, насамперед у сферах економіки, права, політики, мають ініціювати пасіонарії. Більше того, саме від їх діяльності
начебто має залежати ефективний результат соціальних
перетворень. Тому значна кількість українських громадян «орієнтується на екстремізм, пошук справедливого
авторитету, який би швидко навів порядок і запровадив
довгоочікувану соціальну справедливість і рівність» [124,
с. 82].
У цьому ж сенсі у свій час висловлювався А. Камінський,
український політичний і громадський діяч: «Уся біда в
тому, що в українському житті аж надто багато емоцій і
замало інтелекту, а основне – українська політика великою
мірою засвоїла собі основні елементи російської політичної практики, яка є наскрізь персоналістичною, в сенсі
ідентифікації проблем і політичних справ… В українців,
як і в росіян, у центрі політичного життя і суперечок стоять не проблеми як такі, а люди, які вважають себе уособленням цих проблем» [134, с. 52].
Дійсно, нині ми спостерігаємо суттєве спрощення ідеологічного спектру: навіть політичні партії (а їх понад 350 в
Україні), які в ідеалі повинні відстоювати соціально-політичні інтереси своїх виборців, опинились у залежному
становищі від статусних акторів й у своїй ідеологічній
творчості стали орієнтуватися насамперед на них [203,
с. 255]. Персоніфіковане політичне лідерство вже давно
стало вирішальним чинником політичної діяльності в
Україні. Фактично всі виборчі кампанії останніх років в
Україні були «персоніфікованими», що не дивно в умовах
соціально неструктурованого суспільства [378, c. 166]. За
дослідженням Центру Разумкова, головним мотивом голо329
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сування на виборах 2014 р. для більшості (62%) респондентів була симпатія до лідера партії [273, с. 143].
Саме завищеними очікуваннями від діяльності пасіонаріїв пояснюється тотальне розчарування в українському
суспільстві результатами внутрішньої і зовнішньої політики В. Ющенка, В. Януковича, П. Порошенка, як уособлених результатів українських майданів. Усі вони виявилися
абсолютно неготовими дати адекватні відповіді на нагальні суспільні запити. Ще одним прикладом розчарування
пасіонарною особистістю стала Надія Савченко, на яку
після її звільнення з російської в’язниці значна частина
українського соціуму покладала надії як на рушійну силу
соціально-політичних змін в Україні. Отже, в умовах владної неспроможності політичної еліти виявився ще один
своєрідний парадокс прояву владно-вольових зусиль в
українському суспільстві: суб’єктами вольової активності
стали пасіонарії в сфері економіки – олігархи.
Українською специфікою є і те, що існує тотальна економічна залежність партійних сил від олігархів, яка проявляється на всіх рівнях – національному, регіональному та
місцевому. Від Верховної Ради і до сільської ради інтереси
олігархії широко лобіюють або самі олігархи, або політичні партії. Доки існувала мажоритарна система виборів і
народних депутатів обирали в округах, домовлялися з
керівництвом району щодо формування виборчої дільниці, а голоси виборців завойовували кількома гучними
PR-акціями. Але після політичної реформи, внаслідок якої
парламентські фракції збільшилися, а у маловідомих політичних сил не залишилося шансів потрапити до парламенту, ситуація докорінно змінилася. Після запровадження імперативного мандату партійні фракції перетворилися на головний інструмент лобіювання інтересів олігархів,
у той час як вплив одного депутата наблизився до нуля
[157, с. 30].
Однією із сутнісних ознак української влади став фаворитизм державних урядовців під час ухвалення рішень на
користь окремих бізнесменів. У 2017 р. Україна посідала
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99-е місце із 140 за рівнем фаворитизму, який є складовою
оцінки Глобального індексу конкурентоспроможності. За
оцінкою якості антимонопольної політики, країна знаходиться майже на самому дні –136 місце, тоді як у Польщі –
50-е, а у Грузії – 116-е [282].
У багатьох випадках українські парламентарі й політичні партії перебувають на утриманні в олігархів чи цілковито залежать від них. Саме останні повідомляють їм,
якою буде кон’юнктура на метал або транспорт, якими
будуть податки, як коливатиметься курс долара [282].
Наприклад, у паливно-енергетичному комплексі, на думку
експертів, корупційна рента від управління державними
компаніями з боку олігархів, особливо шахтами, обленерго, теплоелектроцентралями, призводить до більших економічних втрат, ніж лобіювання ДТЕК Ріната Ахметова
власних інтересів [234]. Так, в українському парламенті до
сфери впливу Р. Ахметова відносять групу із 20 нардепів
(проти 27 в Раді попереднього скликання). Голоси групи
Ахметова набули особливої цінності після переходу парламентської фракції «Батьківщина» в опозицію у квітні
2016 р., адже саме вони тепер періодично забезпечують
необхідну для ухвалення рішень більшість голосів. Сфери
діяльності іншого відомого олігарха І. Коломойського –
нафтовий бізнес («Укрнафта», «Укртатнафта»), авіаперевезення, автозаправні станції, феросплавний бізнес тощо.
Також він є співвласником медіахолдингу Central European
Media Enterprises Ltd («1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюс-Плюс»,
«Бігуді», «УНІАН-ТВ» і 1+1 International). До лояльних йому
партій відносять «Народний фронт», «Відродження» та
«Укроп». Віктор Пінчук разом із Коломойським контролює Нікопольський завод феросплавів, володіє банком
«Кредит Дніпро» та одним із найбільших медіахолдингів в
Україні – Star Light Media (СТБ, ICTV, «Новий канал», М1,
М2, QTV, газета «Факти») та радіогрупою «Тавр Медіа»:
«Русское Радио Україна», «Хіт FM», Kiss FM, Radio Rocks,
«Мелодія» і «Релакс». Весь бізнес керується інвестиційною
компанією олігарха East One.
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Із В. Пінчуком пов’язують трьох депутатів Верховної
Ради останнього скликання. А Блок Петра Порошенка
«Солідарність» постійно допомагає своїми рішеннями
його бізнесу. Також він разом з Ахметовим успішно лобіювали мито на експорт металобрухту [234]. Нарешті, пригадаємо ще одного олігарха зі статками у 652 млн доларів –
Дмитра Фірташа, який є власником Group DF.
В українському парламенті до сфери впливу Д. Фірташа
відносять групу із 6 народних депутатів. Олігарх, за його
власними словами, з 2012 р. підтримує партію «Удар» та
Віталія Кличка. Подібних прикладів можна навести досить
багато. Відповідно до оцінки інвестиційної компанії Dragon
Capital, за 2016 р. статки десяти найбагатших українців
склали понад 11 млрд. доларів, що становить майже 13%
валового внутрішнього продуктуУкраїни в 2015 р. Для
порівняння: співвідношення статків десяти найзаможніших мешканців Сполучених Штатів Америки до ВВП країни становить лише близько 3%, п’ятеро з десяти є власниками ІТ-компаній [234]. Відносно висока концентрація
статків та їх прив’язка до значною мірою монополізованого паливно-енергетичного комплексу є непрямими проявами захоплення держави українськими олігархами.
Відносна більшість (42%) експертів вважають, що в Україні
немає і партій, які б не були підконтрольними олігархічним групам [233].
Спроба виявити в точці біфуркації можливі варіанти
розвитку владної ситуації виходячи із наявних умов і
реальних факторів здійснення влади, звернення до перерахованих вище ознак проявів владно-управлінських
зусиль видається теоретично обґрунтованою і необхідною
для більш повного і достовірного вивчення предмета
дослідження. На нашу думку, своєрідним конкурентом
горизонталі й вертикалі влади в Україні нині є принцип
«ризомічної влади», в основі якого лежить поняття «ризома» (в соціальних науках воно стало застосовуватися для
позначення об’єктів з нелінійною, аструктурною, децентралізованою організацією). Що стосується парадоксів і
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проблем владно-вольових проявів у процесі демократизації українського суспільства, то це поняття стверджує
принцип «влада безвладдя» й обґрунтовує практичну
можливість здійснення гіпотези М. Фуко щодо «розпорошеної» влади [356, с. 71–72].
Отже, головний висновок – олігархізація влади, фаворитизм істотно ослаблюють інститути української держави.
Це фактично нова система взаємостосунків влади і великого капіталу, що характеризується входженням представників бізнесу у владу, їх активною участю у виробленні й
ухваленні державних рішень. Олігархізація влади має не
лише мафіозний відтінок, а й суттєво дистанціює політичні партії від пересічних громадян [151, с. 22]. Звідси й негативне ставлення до політичних партій, які в українському
парламенті лобіюють інтереси олігархічного капіталу.
Розглядаючи проблеми і парадокси владно-вольових
проявів в українському суспільстві, ми виділили такі їх
характерні ознаки, як популізм, політиканство, політичну
імітацію, мімікрію, безвідповідальність тощо. Не дивно,
що діяльність політичної влади в українському суспільстві
стала джерелом соціальної апатії, адже за таких умов реалізація державної волі відбувається на основі маніпуляції
індивідуальною і громадською волею, блокування і спотворення механізмів реалізації громадських інтересів.

***
Отже, політичну волю можна розглядати як незамінний
рушій політичного процесу. Зусилля індивідуального
актора чи соціальної групи, спрямовані на модернізацію
політичного середовища, зазвичай означають вагомий
крок на шляху вдосконалення політичного устрою.
Незамінним елементом ефективного функціонування
політичної системи поряд з інституціоналізацією політичного поля виступає формування відповідної поведінки,
здатної консолідувати політичну волю активних суб’єктів
політики та представників громадянського суспільства.
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Іншим важливим компонентом є наявність владно-суспільної взаємодії, що формується на основі представництва громадських інтересів та ініціативи політичних сил.
Найбільш сприятливим чинником налагодження кореляції інститутів політичної влади та соціуму є представницька демократія. При цьому варто враховувати, що відображення політичної волі на основі лідерських якостей окремого політичного актора, який має достатній рівень компетенції задля генерування популярних політичних ідей,
не завжди завершується ефективною модернізацією і несе
в собі небезпеку надмірної персоніфікації політичного
процесу.
Домінування політичної волі окремого актора значно
обмежує функціональний потенціал громадянського
суспільства, механізми впливу на центри прийняття державно-політичних рішень. Зазначений формат реалізації
політичної волі ставить під сумнів можливість реальної
політичної модернізації, оскільки виключно активізація
суспільної ролі у політичних процесах здатна призвести
до ефективного реформування політичного устрою.
Надмірна централізація політичного ресурсу та монополізація каналу реалізації політичної волі окремим соціальним прошарком чи індивідуальним політичним суб’єктом
нівелює можливість ефективної модернізації політичного
середовища. Окрім того, не завжди реформування політичної системи на основі політичної волі окремих політичних акторів може завершитись успіхом, навіть у разі відсутності центристських тенденцій. Значної шкоди реформуванню здатна завдати воля лідера до здійснення занадто
швидких і чисельних змін, що супроводжується інтенсивним наполяганням на досягненні цілей і відходом від стратегії, необхідної для досягнення позитивного результату.
Важливими аспектами ефективної матеріалізації політичної волі у модернізацію є інституціоналізація влади та
злагоджене функціонування каналів презентації суспільних ініціатив політичними лідерами. Реалізація політичної волі окремих політичних акторів та громадянського
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суспільства в цілому має супроводжуватися консолідацією
політичного режиму та правових принципів функціонування органів державного управління.
До найбільш показових прикладів невдалого забезпечення політичної модернізації належить поширення практики сваволі з боку представників правлячої верстви.
Зважаючи на це, важливою проблемою є розгляд характерних проявів зазначеного явища в різних країнах. Це стосується насамперед сваволі правлячого класу в процесі політичної модернізації у країнах незахідного типу.
Досвід незахідних країн засвідчує: у Південно-Східній
Азії (насамперед Південній Кореї) – умовно-позитивний
вплив сваволі на політичний, економічний, технологічний
і соціокультурний поступ суспільства; у країнах Центральної Азії (за винятком Киргизстану) – наявність сваволі
глави держави як данина національній традиції й запорука збереження національної державності та стабільності
розвитку; у Росії та Білорусі – перетворення проявів сваволі з боку істеблішменту в норму політичного життя.
Відтак поглибленого розгляду потребують такі проблеми: встановлення структурних закономірностей політичної модернізації з виокремленням політичної волі як
основного чинника ефективного реформування політичного устрою; розкриття змісту поняття політичної модернізації з урахуванням осмислення концепту політичної
волі; визначення особливостей детермінації політичною
волею процесів політичного реформування; виявлення
залежності модернізації держави й суспільства від вольових зусиль суб’єктів політики.
Ефективне реформування та модернізація соціально-політичного простору може потребувати прийняття
непопулярних політичних рішень в обхід громадської
думки. Такі рішення та відповідальність за них є проявом
політичної волі уповноважених політичних акторів за
умов наявності у них належного рівня політичної компетенції та легітимності. У процесі прийняття політичних
рішень слід враховувати небезпеку неадекватної оцінки
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політичної ситуації, пов’язану з об’єктивною нездатністю
артикулювати широке розмаїття викликів, тенденцій,
суперечностей. Спрощення чи абсолютизація значення
того чи іншого аспекта політичної ситуації ведуть до
прийняття неправильних політичних рішень. Важливим
інструментом, який сприяє збалансуванню соціально-політичної ситуації в умовах виникнення небезпеки внутрішньосистемної конфронтації, є ефективне функціонування каналу владно-суспільної комунікації та морально-політичної і правової відповідальності. Якщо перша
полягає у високому рівні політичної культури еліти, що
дозволяє зберігати перманентний зв’язок із громадянським суспільством та ставити загальне благо вище за
індивідуальні пріоритети, то друга регламентує правові
аспекти політичної взаємодії не тільки між управлінською
верхівкою і масами, а й у межах інститутів державної
влади, що забезпечує практичне втілення принципу стримувань і противаг. Враховуючи зазначені обставини, консолідація дійової моделі демократичного режиму можлива
за умов реальної спроможності політичної еліти ухвалювати політичні рішення, не продиктовані популістськими
міркуваннями, нести за них відповідальність у рамках
означених інститутів.
Необхідною умовою ухвалення непопулярних рішень є
внесення змін як до змісту, так і до механізмів їх реалізації,
що включає модифікацію мети, час досягнення, засоби і
способи реалізації поставленого завдання. На завершальній стадії непопулярні рішення потребують досягнення
політичного компромісу.
Для сучасного українського соціально-політичного простору властиві: значне соціальне розшарування з диференціацією політичної волі окремих політичних акторів та
громадянського суспільства; відсутність політичних лідерів, здатних послідовно і цілеспрямовано матеріалізувати
власну політичну волю в ефективну концепцію модернізації державного устрою; слабкість владно-суспільної взаємодії, що ускладнює становлення функціональної представ336
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ницької демократії в рамках реформування політичної
системи країни й виводить політичну волю суб’єктів державної політики за межі артикуляції суспільних інтересів;
політиканство, яке втілюється в діяльності політичних
діячів із використанням незаконних засобів досягнення
особистісних цілей, демагогії, інтриганства, авантюризму,
ігнорування інтересів широких мас населення; корумпованість еліти, надмірна бюрократизація державного управління, розбіжності між передвиборчими обіцянками та
реальними діями, лобіювання власних інтересів, що йде у
розріз із суспільними інтересами; олігархізація влади, входження представників бізнесу в її структури, дистанціювання політичних партій від пересічних громадян. Як
результат, численні реформи не завершувалися значним
успіхом.
У четвертому розділі використані матеріали, оприлюднені у попередніх публікаціях автора: «Політична воля як
модернізаційний ресурс влади і запорука успіху політичних реформ» (2014) [316]; «Непопулярні рішення як прояв
індивідуальної політичної волі й відповідальності» (2016)
[309]; «Гібридний режим в Україні як наслідок відсутності
вольових зусиль у вищих ешелонах влади» (2017) [299];
«Ознаки сваволі в умовах здійснення політичної модернізації: історичний досвід і сучасність» (2017) [310]; «Прояви
сваволі в умовах політичної модернізації» (2017) [318].
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Висновки
1. Політична воля в умовах трансформації політичного
середовища, якісних структурних змін, модернізації соціально-політичних інститутів є основою для прийняття
дійових рішень суб`єктами політичного процесу, вдосконалення політичної системи, налагодження владно-суспільних комунікацій. Концентрованим виразом політичної волі є влада як ефективний ресурс її реалізації.
Політична воля в сучасних умовах є не лише важливим
соціополітичним та психологічним феноменом, а й особливою якістю суб’єкта політики, що обумовлено політичними традиціями, політичною культурою, політико-ідеологічною системою, що домінують у певній країні в той чи
інший період її розвитку.
2. Еволюція вчення про волю в історії світової суспільно-політичної думки засвідчує грунтовне висвітлення проблем свободи особистості, свободи волі, свободи вибору,
сваволі, волюнтаризму. Досить глибоко осмислено залежність політичної волі від типу політичного режиму, специфіки національної політичної культури, від перебігу політичної історії в конкретній країні. Конструктивні теоретичні підходи до розуміння волі стали складовими політичних ідеологій та дороговказами для видатних політичних лідерів, що вплинуло на політичну теорію і продовжує
відігравати важливу роль у політичній практиці, формуючи культуру, свідомість і поведінку громадян і влади.
Поряд із цим спостерігаються спотворені тлумачення
політичної волі (макіавеллізм, волюнтаризм, нігілізм та
ін.), що виявилися в ідеях домінування волі над розумом,
які використовувались ідеологами радикальних політичних рухів.
338

3. В українській суспільно-політичній думці політична
воля виступає чинником реалізації прав і свобод людини.
Еволюція української суспільно-політичної думки засвідчує тісний зв’язок політичної волі зі свободою та незалежністю держави, формуванням нації, як такими, що спонукають людину до самостійних дій. У наукових підходах
українських учених поняття «політична воля» виступає як
споріднене таких політичних понять, як «народовладдя»,
«демократія», «державне будівництво». Після здобуття
Україною незалежності політична воля розглядається як
незамінний компонент ініціювання політичної модернізації, засіб реалізації конструктивних рішень на стадіях суспільного ініціювання, експертного моделювання та практичної реалізації. Реалізація політичної волі на цих рівнях
політичного процесу дає можливість забезпечувати впровадження ефективних реформ. Водночас спотворена політична воля може спричиняти такі негативні явища, як
безконтрольність процесу прийняття політичних рішень,
авторитарна свідомість уповноважених владою державних
управлінців, пригнічення суспільних ініціатив, нав’язування волі еліт, що трансформується у політичне свавілля.
4. Методологічні аспекти вияву політичної волі є одним
із найбільш перспективних напрямів політологічних
досліджень. Подальші дослідження політичної волі потребують поглибленого аналізу прикладних аспектів функціонування політичної влади, політичного лідерства, політичної діяльності різних рівнів, практики політичного
волевиявлення, особливостей взаємодії у структурі волі
політичних та моральних принципів і норм. Дослідження
політичної волі має спиратися на міждисциплінарний підхід, який охоплює в соціогуманітарній сфері політичну
філософію, політичну культурологію, політичну етику,
політичну історію, політичну соціологію, теорію держави
та права.
5. Політична воля детермінована сукупністю об’єктивних умов та суб’єктивних чинників. Як спонукальна сила,
вона включає політичну свідомість і поведінку суб’єкта
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політики і спрямована насамперед на реалізацію інтересів
і потреб, пов’язаних із здобуттям, утриманням, зміцненням і використанням влади. Для політичної волі характерна здатність суб’єкта через відповідне вольове зусилля
послідовно реалізовувати поставлені цілі й завдання в
сфері політичного життя, що передбачає вироблення,
чітку і ясну артикуляцію політичних вимог і програм,
уміння коригувати свої цілі й дії у зв’язку з певними обставинами.
З політичною волею тісно пов’язана політична відповідальність, оскільки вони вказують на такі характеристики
суб’єктів політики, як високий рівень свідомості й самосвідомості, ініціативність, цілеспрямованість, рішучість,
наполегливість. Безсумнівним є також взаємозв’язок політичної волі з ефективністю процесу ухвалення політичних
рішень та якістю їх змісту. Вирішальними при вирішенні
політичних проблем вольовими зусиллями часто виступають зовнішні чинники, здатні схилити суб’єкта політики
на користь рішення, яке принесе вигоду в найближчому
майбутньому, але його віддалені наслідки будуть негативними. Однак оптимальним вважається обґрунтування
прийняття політичного рішення одночасно і внутрішніми, і зовнішніми чинниками. Такий підхід дає можливість
зробити процес реалізації політичного рішення більш
керованим, а самі рішення – адекватними дійсності.
6. Мотиваційними чинниками реалізації політичної
волі є політичні цінності та установки суспільної й індивідуальної свідомості, політична і правова культура суб’єкта
політичної діяльності. Політичні діячі при вирішенні
політичних проблем вольовими зусиллями часто мотивовані зовнішніми чинниками, що здатні схилити суб’єкта
політики на користь рішення, яке принесе миттєву вигоду, але його віддалені наслідки можуть бути негативними.
Тому при прийнятті рішень необхідно враховувати такі
чинники, як реальний вплив на людей, відповідність встановленим приписам, моральним цінностям, правилам і
нормам. Лише в цьому випадку рішення узгоджувати340
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муться з ідеєю досягнення суспільного блага. Відсутність
належної політичної волі у представників правлячого
класу в країнах з перехідними політичними системами
зумовлює консервування або незавершення економічних
та політичних перетворень, невідповідність змін національним традиціям і менталітету народу. Вказані процеси
є деструктивними, позаяк провокують непередбачувані
наслідки в майбутньому, зокрема роблять національно-державницький розвиток негарантованим у перспективі та неконкурентним порівняно з країнами, де політична воля представників правлячого класу дала змогу
довести модернізаційні перетворення до логічного завершення.
7. Функціонування персоніфікованих політичних режимів у пострадянських країнах засвідчує тяжіння до абсолютизації авторитету глави держави, концентрації влади в
руках однієї особи та формування авторитарного (автократичного) режиму. За цих умов одним із найважливіших та перспективних напрямів політологічних досліджень є з’ясування базових ознак сучасних персоніфікованих автократичних режимів, що включає визначення
типологічних ознак таких різновидів, як патріархально-авторитарний режим, режим особистої влади із системними
проявами волюнтаризму, режим спадкової «республіканської монархії», султаністський режим з елементами східної неодеспотії. Досвід пострадянських держав засвідчує,
що персоніфікація влади досягається за умов суперпрезиденціалізму, коли політична воля однієї особи або обмеженої групи осіб є єдиним центром прийняття політико-управлінських рішень та джерелом формування виконавчих структур влади. Зазначені моделі зазвичай розбудовують під прикриттям демократії. Спільним для авторитарно-персоніфікованих форм державного правління, які
функціонують останні два десятиліття на теренах колишнього СРСР, є те, що політична воля глави держави визнається на рівні суспільної свідомості єдино правильною і
такою, що не повинна піддаватися сумнівам та критиці.
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8. Політичне лідерство та його вольовий аспект як у
демократичних, так і в авторитарних державах зумовлюється цілою низкою особистісних рис – сміливістю, кмітливістю, здатністю брати на себе відповідальність, умінням
вдало здійснювати певні тактичні заходи й ефективно їх
вписувати у стратегічне планування. Феномен політичної
волі лідера у демократичному й авторитарному суспільствах має спільне коріння, але відмінні риси, що спостерігаються у практиці реалізації, зумовлені політичною культурою, рівнем державного та національного розвитку,
характером електоральних процесів, суперництвом еліт та
ін. Діяльність конкретних лідерів засвідчує можливі соціополітичні й економічні стратегії подолання кризових
явищ системного характеру в сучасному суспільстві. Тому
наукові пошуки з проблематики політичної волі мають
бути розширені, зокрема у бік розгляду конкретних механізмів прийняття тих чи інших вольових рішень, аналізу
ситуацій, в яких вони розроблялися. Властиві авторитарним режимам спроби поставити суспільні відносини під
контроль за будь-яку ціну мають своїми наслідками надмірну бюрократизацію, корупцію, волюнтаризм. У політиці волюнтаризм означає позицію її суб’єкта, згідно з якою
визначальним чинником досягнення мети є особисті прагнення, тотальність волі єдиного політичного інституту,
неможливість вільного політичного спілкування, ігнорування інтересів інших людей. Цей різновид реалізації
політичної волі орієнтується на її силове нав’язування,
приховані від громадськості рішення, залаштункові ігри,
маніпуляції свідомістю мас. Домінування таких характеристик призводить до фактичного нівелювання політичного дискурсу, знищення відкритої політичної конкуренції, ліквідації інститутів громадянського суспільства. Для
волюнтаризму характерна віра суб’єктів у власну непогрішимість, у досягнення одноосібно визначеної мети. І саме
віра орієнтує їх на максимальну політичну мобілізацію
прихильників, населення та певною мірою легітимізує
політичні реформи.
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9. Політична воля на тлі низького рівня політичної
активності, за наявності потужного пропагандистського
апарату, поширення універсальної ідеологічної матриці,
що апелює до специфічних архетипів суспільної свідомості, створює сприятливе середовище для централізації
політичної влади та персоніфікації політичного процесу.
Показовим у цьому сенсі є російський політичний простір,
що функціонує не на засадах досягнення компромісу
суспільних ініціатив, а є безпрецедентним інструментом
реалізації політичної волі окремого політичного актора.
Суб’єктивізація політики Російської Федерації призвела до
краху політичного плюралізму, нівелювання впливу громадянського суспільства та формування однорідної політичної еліти, що ідентифікує себе виключно з політичними поглядами В. Путіна і не здатна генерувати конструктивний нонконформістський політичний дискурс.
Тотальна централізація відкидає соціум за межі прийняття
політичних рішень й визначення курсу державної політики, що обмежує представництво суспільних очікувань та
ініціатив. Мілітаризація державної політики, що проявляється на міжнародній арені, призводить до генерування
численних конфліктів та загрожує країні політичною ізоляцією. Феномен В. Путіна пояснюється не лише обставинами його приходу до влади, а й національними особливостями самих росіян. Його режим спирається на специфічну імперську ідентичність росіян, яка включає суперечливі ідеологеми: поєднання царської та радянської спадщини, особливої «місії» російського народу, збирання
руських земель та ін. Отже, В. Путін, як Президент РФ,
демонструє високий рівень політичної волі, водночас легітимність такої позиції може бути піддана сумніву з огляду
на те, що протягом всього його правління спостерігається
поступова узурпація влади.
10. Зусилля індивідуального актора чи соціальної
групи, спрямовані на модернізацію політичного середовища, зумовлюють удосконалення політичного устрою.
Незамінним елементом ефективного функціонування
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політичної системи є формування відповідної поведінки,
здатної консолідувати політичну волю активних суб’єктів
політики та представників громадянського суспільства.
Іншим важливим компонентом є наявність владно-суспільної взаємодії, що формується на основі представництва громадських інтересів та ініціативи політичних сил.
При цьому вияв політичної волі на основі лідерських
якостей окремого політичного актора, який має достатній рівень компетенції задля генерування популярних
політичних ідей, не завжди завершується ефективною
модернізацією. Надмірна централізація політичного
ресурсу та монополізація каналу реалізації політичної
волі окремою соціальною групою чи індивідуальним
політичним суб’єктом нівелює можливість ефективної
модернізації політичного середовища. Значної шкоди
реформуванню здатна завдати воля лідера до здійснення
занадто швидких і чисельних змін, що супроводжується
інтенсивним наполяганням на досягненні цілей і відходом від стратегії, необхідної для досягнення позитивного
результату. Важливими аспектами ефективної реалізації
політичної волі є інституціоналізація влади та злагоджене функціонування каналів презентації суспільних ініціатив політичними лідерами. Реалізація політичної волі
окремих політичних акторів та громадянського суспільства в цілому має супроводжуватися консолідацією політичного режиму та правових принципів функціонування
органів державного управління. До найбільш показових
прикладів невдалого забезпечення політичної модернізації належить поширення практики сваволі з боку представників правлячої верстви. Зважаючи на це, важливою
проблемою є розгляд характерних проявів зазначеного
явища в різних країнах. Це стосується насамперед сваволі
правлячого класу в процесі політичної модернізації у
країнах незахідного типу. Аналіз модернізаційних процесів у незахідних країнах свідчить, що поглибленого
розгляду заслуговують: встановлення структурних закономірностей політичної модернізації з виокремленням
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політичної волі як основного чинника ефективного
реформування політичного устрою; розкриття змісту
поняття політичної модернізації з урахуванням концепту
політичної волі; визначення особливостей детермінації
політичною волею процесів політичного реформування;
виявлення залежності модернізації держави й суспільства
від вольових зусиль суб’єктів політики.
11. Ефективне реформування та модернізація соціально-політичного простору може зумовити необхідність
прийняття непопулярних політичних рішень в обхід громадської думки. Такі рішення та відповідальність за них є
проявом політичної волі уповноважених політичних акторів за умов наявності у них належного рівня політичної
компетенції та легітимності. У процесі прийняття політичних рішень слід враховувати небезпеку неадекватної оцінки політичної ситуації, пов’язану з нездатністю відобразити широке розмаїття викликів, тенденцій, суперечностей.
Важливим інструментом, який сприяє збалансуванню
соціально-політичної ситуації в умовах виникнення небезпеки внутрішньосистемної конфронтації, є ефективне
функціонування каналу владно-суспільної комунікації та
інститутів морально-політичної й правової відповідальності. Якщо перша полягає у високому рівні політичної культури еліти, що дозволяє зберігати перманентний зв’язок із
громадянським суспільством та ставити загальне благо
вище індивідуальних пріоритетів, то друга регламентує
правові аспекти політичної взаємодії не тільки між управлінською верхівкою і масами, а й у межах інститутів державної влади, що забезпечує практичне втілення принципу стримувань і противаг. Консолідація дійової моделі
демократичного режиму можлива за умов реальної спроможності політичної еліти ухвалювати політичні рішення,
не продиктовані популістськими міркуваннями, та нести
за них відповідальність. Необхідною умовою ухвалення
непопулярних рішень є внесення змін як у їх зміст, так і
механізми реалізації, що включає модифікацію мети, часу
досягнення, засобів і способів вирішення поставлених
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завдань. На завершальній стадії непопулярні рішення
потребують досягнення політичного компромісу.
12. Процес демократизації держави й суспільства в
Україні засвідчує, що для сучасного українського соціально-політичного простору характерні: значне соціальне
розшарування з диференціацією політичної волі окремих
політичних акторів та громадянського суспільства; відсутність політичних лідерів, здатних послідовно і цілеспрямовано матеріалізувати власну політичну волю в ефективну
концепцію модернізації суспільства; слабкість владно-суспільної взаємодії, що ускладнює становлення функціональної представницької демократії в рамках реформування політичної системи країни й виводить політичну
волю суб’єктів державної політики за межі артикуляції
суспільних інтересів; політиканство, яке втілюється в діяльності політичних діячів із використанням незаконних
засобів досягнення особистих цілей, демагогії, інтриганства, авантюризму, ігнорування інтересів широких мас
населення; корумпованість еліти, надмірна бюрократизація державного управління, розбіжності між передвиборчими обіцянками та реальними діями, лобіювання власних інтересів, що йде врозріз із суспільними інтересами;
олігархізація влади, входження представників бізнесу в її
структури, дистанціювання політичних партій від пересічних громадян. Як результат, численні реформи не
завершувалися значним успіхом. Діяльність політичної
влади в українському суспільстві стала джерелом соціальної апатії, а реалізація державної волі відбувається на основі маніпуляції індивідуальною і громадською волею, блокування і спотворення механізмів реалізації громадських
інтересів. За цих умов продуктивним алгоритмом вирішення проблеми має стати компроміс між політичними
силами і громадянським суспільством, на основі якого
можлива консолідація колективної політичної волі.
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