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Abstract

The analysis of the major societal trends and outcomes of Ukrainian post-Socialist
development is provided in the article. The author’s focus is directed towards revealing
of interconnection between the market shifts, changes of social mood, consciousness
and structure, institutional quality and political accountability. The social dynamics
during the post-Socialist epoch, from reversing displacement in social and political
institutional matter at the end of 1990s towards explosion of social expectations at the
line of 2004-2005 and the following mass disappointment which accompanies the
increasing contemporary political deregulation is considered from the point of view of
search for answers regarding the perspective features of Ukrainian development.

В останні два роки Украї на опи ни ла ся у фо кусі інте ре су не лише своїх
гро ма дян, а й ба гать ох інших, які жи вуть да ле ко за її меж ами. Події “по ма -
ран че вої ре во люції” при вер ну ли ува гу те ле а у ди торій різних країн не звич -
ним політич ним спек так лем: га зо ва, а потім мо лоч на “війни” з Росією кінця
2005 — по чат ку 2006 років, ба га томісячні пе ре мо ви ни (з еле мен та ми тра -
гікомізму) зі ство рен ня пар ла м ентської коаліції й фор му ван ня уря ду після
пар ла м ентських ви борів 2006 року... Чи є все це свідчен ням спа ла ху  демо -
кратії як “над новітньої зірки” на по тьмянілому  небо краї тра диційної є вро -
пейської політики? Чи мож на го во ри ти про “по встан ня” бізнес-еліт і но во -
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1 Стат тю підго тов ле но за підтрим ки ча со пи су “The Analyst. Central East European
Review”, що його видає The Global Knowledge Foundation. 



го се ред ньо го кла су за умов но во го вит ка у роз вит ку капіталізму? Або ж
ідеть ся про вірту алізацію соціаль ної ре аль ності, її заміщен ня  ерзац-фор -
мами?.. У статті за про по но ва но мірку ван ня з при во ду чин ників і шляхів
транс фор маційно го про це су в Україні в кон тексті того ми ну ло го і сьо го ден -
ня, яке не вбла ган но об ме жує мож ли вості ви бо ру май бут ньо го роз вит ку
суспільств.

Ре вер сивні зсу ви на шля ху від ха о су до по ряд ку

Зро зуміти су часні суспільні про це си в Україні не мож ли во без звер нен -
ня, при наймні, до на й ближ чої пе редісторії, по в’я за ної із особ ли вос тя ми
транс фор маційно го роз вит ку краї ни, що зу мо ви ли “по ма ран че ву ре во лю -
цію” і спе цифіку под аль ших подій. Унікальність істо рич ної си ту ації по вер -
нен ня до капіталізму, сис тем на відмо ва від то таль но го кон тро лю за умов ра -
дя нської імперії у стані роз па ду і відчут тя на бли жен ня сво бо ди по род жу ва -
ли істо рич ний оптимізм, ей форію з при во ду успіху май бутніх де мок ра тич -
них і рин ко вих пе ре тво рень, що спос теріга ло ся не лише в Україні та Росії,
а й у багатьох інших постсоціалістичних країнах на ранніх етапах  транс -
формації.

Про те вже в перші роки по стсоціалістич но го роз вит ку під впли вом гли -
бо кої еко номічної кри зи, падіння рівня і якості жит тя, мар них надій на
швид ке зрос тан ня доб ро бу ту всім по стсоціалістич ним краї нам до ве ло ся пе -
ре жи ти ма со ве роз ча ру ван ня, руй ну ван ня віри в іде а ли, різкі зру шен ня в
соціаль них і політич них на стро ях. Мак ро е ко номічний і соціаль ний шок, на -
пев не, був не ми ну чим ре зуль та том інсти туціональ них зсувів еко номік і
різких струк тур них змін у суспільствах. Ра зом із тим гли би на, три валість і
руйнівні наслідки шоку ви я ви ли ся для різних країн, і зок ре ма для Украї ни,
різни ми. Якщо внаслідок ка тас троф но го роз вит ку Украї на втра ти ла при -
близ но 60% об ся гу ви роб ниц тва порівня но із 1989 ро ком і пік падіння при -
пав на 1998-й, а Росія — 45% (пік падіння — 1998-й), то об сяг ви роб ле но го
ва ло во го внутрішньо го про дук ту в Польщі зни зив ся мак си мум на 18% (пік
падіння — 1991-й), а в Чехії — на 13% (пік падіння — 1993-й)1.

Украї на ви я ви ла ся “ре ко рдсме ном” у падінні не лише об сягів ВВП, а й
деіндустріали зації та ско ро чен ня за й ня тості в про мис ло вості2. Еко номічне
падіння суп ро вод жу ва ло ся різким зрос тан ням соціаль них нерівнос тей, по -
ля ри зацією на се лен ня за до хо да ми й еко номічни ми мож ли вос тя ми за га лом. 
При чо му мас шта би по ля ри зації та кож відрізня ли ся в різних краї нах. Якщо
рівень нерівності за до хо да ми, вимірю ва ний коефіцієнтом Джині, в Україні
до се ре ди ни 1990-х років збільшив ся май же удвічі (порівня но з рівнем
кінця 1980-х) і сяг нув 47–48 оди ниць (як і в Росії), то, приміром, у Чехії,
Угор щині та Польщі роз мах соціаль ної ди фе ренціації ви я вив ся да ле ко не
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1 Роз ра хун ки див.: [1, с. 108]. 
2 По каз ни ки за й ня тості в про мис ло вості мак си маль но зни зи ли ся у 2001 році — більш
як на 50% щодо рівня 1989 року, після чого роз по ча ло ся пев не зрос тан ня індустріаль но го 
сек то ру (див.: [2]).



та ким мас штаб ним, збільшив шись ли шень на 2–7 оди ниць1 [3, с. 41], оскіль -
ки там віднос но му вирівню ван ню до ходів спри я ло те, що дер жа ва, на від -
міну від укр аїнської, не са мо у су ну ла ся від реґулю ван ня про цесів пе ре тво -
рень, спря мо ва но го на зни жен ня соціаль ної ціни ре форм. Утім, в Україні,
подібно до Росії, стабілізаційні про гра ми по ча ли при й ма ти лише тоді, коли
соціаль но-еко номічна кри за на бу ла всіх ознак ка тас тро фи.

Крім того, відсутність стра тегії еко номічно го ре фор му ван ня при зве ла
до різко го по си лен ня аси метрії реґіональ но го роз вит ку в мас шта бах краї ни.
Якщо у 1990 році співвідно шен ня мак си маль но го по каз ни ка ва ло во го ре -
ґіональ но го про дук ту, ви роб ле но го на душу на се лен ня в окре мих реґіонах
Украї ни (ВРП), до мінімаль но го по каз ни ка ста но ви ло 159%, то вже 1996
року ця різни ця зрос ла до 268% і пе ре ви щи ла розбіжності 1990 року в 1,7
раза. Але найбільше вра жа ють ре зуль та ти 2004-го року — 658%, тоб то між -
реґіональні розбіжності у два з по ло ви ною раза більші, ніж у 1996 році. Сто -
сов но се ред ньо ук р аїнсько го ВРП на душу на се лен ня цей по каз ник щодо
Києва був у 1996-му в 1,4 раза вищий, а 2004-го — вже у 3,2 раза [5]. Різкі
міжреґіональні соціаль но-еко номічні нерівності роз хи ту ва ли й досі дес та -
білізу ють суспільство, по си лю ють політич ну й соціаль ну фраґмен тацію,
ста нов лять серй оз ну за гро зу цілісності краї ни. Ви бух цих су перечнос тей і
ви ко рис тан ня їх у політич них цілях ми спос терігали в період “по ма ран че вої
ре во люції” в діях, спря мо ва них на су ве ренізацію Східно го та Півден но го
реґіонів Украї ни й ініційо ва них у той час пред став ни ка ми Партії реґіонів,
ліде ром якої був В.Яну ко вич.

Від 1992 року в Україні роз по ча ла ся при ва ти зація ма лих і ве ли ких
підприємств шля хом відкри тих тен дерів, а від 1995-го до 1999-го роз гор нув -
ся про цес ма со вої ва у чер ної при ва ти зації. При ва ти зація сти му лю ва ла при -
ват ну ініціати ву і ви я ви ла ся одним із важ ли вих чин ників ви хо ду краї ни до
кінця 1990-х років із гли бо кої сис тем ної кри зи. Одна че в ре зуль таті ши ро -
ко мас штаб ної ва у чер ної при ва ти зації мільйо ни гро ма дян Украї ни, всу пе -
реч очіку ван ням, не пе ре тво ри ли ся на ре аль них влас ників2. Нег ро шо ва
при ва ти зація вмож лив лю ва ла при дбан ня влас ності інсай де ра ми, що спри -
чи ни ло ся до повільно го зрос тан ня по пи ту на інсти туціональні рин кові ре -
фор ми. Своєю чер гою, відсутність роз ви не них рин ко вих інсти тутів при зво -
ди ла до того, що опе рації на вто рин но му рин ку сти му лю ва ли кон цен трацію
влас ності в ру ках не знач ної кількості влас ників, які мали політичні зв’яз ки
[7, с. 17]. На цьо му ґрунті дуже швид ко фор му ва ли ся “пе ре роз подільні
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1 Одним із сим птомів різкої по ля ри зації є кількість мільяр дерів в Україні за до волі
скром но го рівня ВВП на душу на се лен ня. Якщо вірити не що дав но опри люд не ним да -
ним досліджен ня ча со пи су “Ко рес пон дент”, га зе ти “Kyiv Post” та інвес тиційної ком панії
“Dragon Capital”, у 2006 році вісім осіб, стат ки яких у до ла рах США ви ра жа ють ся циф ра -
ми із не менш як дев ’ять ма ну ля ми, для Украї ни, кот ра посідає 108-ме місце у світі за
ВВП на душу на се лен ня, — аж ніяк не се ред ньоєвро пе йський по каз ник (див.: [4]). 
2 Так, в Україні 19 млн акціонерів ста ли влас ни ка ми лише номіна льно, навіть не офор -
мив ши пра ва влас ності на от ри мані акції (докл. див.: [6]). 



коаліції” (термін М.Олсо на1), крис талізація яких за без пе чу ва ла еко номічне 
доміну ван ня кількох ве ли ких бізнес-політич них груп олігархічно го ха рак -
те ру.

На цьо му тлі в Україні вже від кінця 1993 року по ча ли швид ко по ши рю -
ва ти ся ма сові апо каліпсичні на строї2, аномія [9], відбу ва ло ся гли бо ке відчу -
жен ня суспільства від дер жа ви і вла ди, що “роз в’я зу ва ло руки” пе ре роз -
подільним коаліціям, об’єдна ним при ват ни ми інте ре са ми, й сти му лю ва ло
про це си “state capture” [10] — або “за хоп лен ня” та ки ми коаліціями дер жав -
ної влас ності шля хом уста нов лен ня ба зо вих пра вил гри за до по мо гою ха -
барів чи нов ни кам і політи кам. Че рез про ник нен ня бізне су в політику, зро -
щу ван ня їх на підставі ре комбіна нтних стра тегій за умов не одноз нач ності
ре сурсів і “за хоп лен ня дер жа ви” в пе ребігу при ва ти зації відбу ва ло ся не
тільки фор му ван ня но вих класів ве ли ких влас ників, се редніх і дрібних
підприємців, а й зміцнен ня і відтво рен ня ви со кос та тус них соціаль них по -
зицій пред став ників ко лиш ньої но мен кла тур ної бю рок ратії та їхніх со цi -
аль них ме реж. Сто сов но Украї ни цілком мож на ствер джу ва ти, що впро -
довж 1990-х років тут відбу ла ся нова не оно мен кла тур на ре во люція, у ре -
зуль таті якої політич ний і соціаль ний капітали ко лиш ньої но мен кла ту ри
були кон вер то вані в еко номічний капітал, а останній спромігся зміцни ти ся
за вдя ки про ник нен ню до політики.

З по зиції неолібе раль ної версії де мок ра ти зації та рин ко во го пе ре хо ду,
що її на по чат ку 1990-х на по лег ли во на в’я зу ва ли західні рад ни ки, за по чат -
ко ву вані інсти ту ти рин ку й де мок ратії мали, об ме жу ю чи відтво рен ня тра -
диційних для ра дя нсько го ре жи му відно син, при вес ти до поділу вла ди і
влас ності, або бізне су, політики й адміністру ван ня. Про те об ме жен ня й
поділу не ста ло ся. І пе ре дусім тому, що фор маль но-про це су аль на  демо -
кратія і ри нок, що скла ли ся до кінця 1990-х років в Україні як ре зуль тат
слаб ких ре форм, не ста ли про дук том спе цифічної куль ту ри й істо рич ної
ево люції гро ма дя нсько го суспільства, яке об стоює свої інте ре си та пре тензії 
на сво бо ду і власність, при ват не жит тя та са мо ор ганізо ва ну ко лек тивність і
ство рює відповідні ме ханізми за без пе чен ня їх. Зовсім не дов го — на са мо му
по чат ку 1990-х — в Україні спос терігав ся сплеск гро ма дя нської зацікав ле -
ності й довіри до інсти тутів вла ди і де мок ратії з боку гро ма дян. Але вже від
1993 ро ку — і що на пер ший по гляд па ра док саль но, в період ак тив но го
утвер джен ня про це су аль них форм де мок ратії — відбу вається різке падіння
цих по каз ників. Згідно із да ни ми щорічно го національ но го моніто ринґу,
здійсню ва но го Інсти ту том соціології НАН Украї ни, від 1994 року індекс
довіри гро ма дян Украї ни до провідних інсти тутів де мок ратії та політич них
інсти тутів дер жа ви (Пре зи ден та, пар ла мен ту, уря ду) виз на чив ся на рівні
2,1–2,3 бала (за зна чень 5 — “цілком довіря ють”, 1 — “цілком не довіря ють”)
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1 М.Олсон у праці “Логіка ко лек тив ної дії” по ка зав, що “пе ре роз подільні коаліції” —
віднос но вузькі гру пи лю дей, об’єднані при ват ни ми інте ре са ми, — більшою мірою здатні
до са мо ор ганізації, ніж ши рокі аморфні гру пи, об’єднані спільни ми інте ре са ми [8]. 
2 Такі на строї, згідно із да ни ми опи ту вань гро ма дської дум ки, доміну ва ли аж до кінця
1990-х і з мак си маль ною си лою уви раз ни ли ся у 1994–1998 ро ках.



із не знач ни ми ко ли ван ня ми на ступ ни ми ро ка ми аж до се ре ди ни 2004 року
[11, c. 30]1.

Інте ре си й устремління еліт і но во го щой но фор мо ва но го прав ля чо го
політико-еко номічно го кла су, при хо ву вані за ри то ри кою де мок ратії, були
спря мо вані на за без пе чен ня влас ної ге ге монії в сис темі вла ди та влас ності.
Саме вони вста нов лю ва ли пра ви ла гри, які да ва ли змо гу кон тро лю ва ти на й -
важ ливіші по зиції на політич но му полі й ви ко рис то ву ва ти дер жа ву і ме -
ханізми ко рупції для за хоп лен ня ко лиш ньої дер жав ної влас ності. Сис те ма
от ри ман ня рен ти, вкорінена в ко рупції й по си лю ва на мірою зрос тан ня струк -
тур них дис про порцій, при ду шу ва ла і при ду шує рин ки, діяльність при ват -
них підприємств та устремління до де мок ратії. Ті гру пи, які от ри му ють рен -
ту від та ких дис про порцій, ста ють зацікав ле ни ми в под аль шо му збе ре женні
її дже рел і, відповідно, в пе ре шко джанні рин ко вим і де мок ра тич ним ре фор -
мам. У вста нов лю ва них пра ви лах ба га то чого було вспад ко ва но від ти по вих
форм взаємодії, ха рак тер них для пізньо го ра дя нсько го суспільства; при
цьо му пра ви ла ста ва ли де далі жорсткішими й цинічнішими.

Но вос тво рю вані по тужні спілки ве ли ких про мис ловців, підприємців,
банкірів і по стно мен кла тур ної управлінської еліти, які кон тро лю ють, зок -
ре ма й медіа-ре сур си, були зацікав лені у відтво ренні ав то ри тар ної політич -
ної сис те ми. Роз поділ (за хоп лен ня) влас ності мав відбу ва ти ся швид ко й
ефек тив но, без кон ку ренції з по туж ни ми транс національ ни ми кор по ра -
ціями; останнє мог ла за без пе чи ти лише жо рстка ав то ри тар но-пат ро наж на
сис те ма. Приміром, Украї на була про сто по став ле на пе ред фак том при ва ти -
зації найбільших ру до ви до був них і пе ре роб лю валь них підприємств “Укр -
руд про му”; жод них дис кусій із цьо го при во ду не про во ди ли.

Ра зом із тим спро би мо дернізації політич ної сис те ми, до яких вда ва ли ся 
пред став ни ки національ ної політич ної еліти у першій по ло вині 1990-х ро -
ків, а потім по чи на ю чи із 1998 і на по чат ку 2000-х років, не вра хо ву ва ли по -
треб фіна нсо во-про мис ло вих груп у пат ро нажі й кон тролі. Це пі дштовху -
вало такі гру пи до підтрим ки ан ти де мок ра тич них і ан ти рин ко вих га сел.
 Невипадково пер шою політич ною си лою, на вко ло якої згур ту ва ла ся  низ -
ка українських фіна нсо во-про мис ло вих груп, ста ла Ко муністич на партія
Украї ни.

Політич на бо роть ба за па ну ван ня, за мож ливість політич но й ад мi -
ністра тив но кон тро лю ва ти кон ку ренцію на еко номічно му рин ку, включ но з
при ва ти зацією стра тегічних об’єктів дер жав ної влас ності, які ще за ли ша ли -
ся, а за ра зом кон тро лю ва ти ло яльність гро ма дян на бу ва ла де далі жорст -
кіших форм в укр аїнсько му суспільстві.

Суттєва за лежність інсти туціональ них змін, з од но го боку, від інте ресів
по туж них фіна нсо во-про мис ло вих, бізнес-політич них груп, а з іншо го — від 
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1 Утім, слід за зна чи ти, що всі по стко муністичні суспільства вирізня ли ся низ ь ким
рівнем довіри у публічній сфері жит тя. Упро довж три ва лих років ра дя нсько го су спіль -
ства без зас те реж на довіра до сис те ми на в’я зу ва ла ся зго ри, підтри му ва ла ся то таль ним
кон тро лем ло яль ності, що не мог ло не трав му ва ти осо бистість, а точніше — її якість гро -
ма дя нськості. Із руй нацією за сад інсти туціоналізо ва ної довіри вона об ер ну ла ся своєю
про ти лежністю. 



укоріне них у ми ну ло му сте ре о типів, уста но вок і пра вил жит тя не мог ла не
ви ги на ти “ча со ву стрілу” де мок ра ти зації й роз вит ку рин ку, не ми ну че зу -
мов лю ю чи інверсійні зсу ви до ста ло го відтво рен ня ав то ри тар но-па тер -
налістських відно син у політиці й еко номічній сис темі.

Не е фек тивність інсти тутів не впин но во че вид ню ва ла ся (що, зок ре ма,
уза галь не но відоб ра же но в по каз ни ках час тки ВВП на душу на се лен ня, час -
тки не фор маль ної еко номіки у ВВП, рівня політич ної стабільності, ефек -
тив ності уря ду, три ва лості жит тя тощо — див. табл. 1). Се ред 19 країн Цен -
траль ної та Східної Євро пи у 2005 році Украї на, як на й чи сельніша за на се -
лен ням краї на, вод но час за ли ша ла ся однією із найбідніших (на рівні Ал -
банії; ни жчий рівень до хо ду на душу на се лен ня був лише в Боснії і Гер це го -
вині, Сербії та Мол дові). Вкрай низ ь ки ми по каз ни ка ми ха рак те ри зу ва ла ся
ефек тивність дер жав но го управління, якість реґулю ван ня бізнес-се ре до ви -
ща, орієнтація на вер хо ве нство за ко ну (див. табл. 2).

Таб ли ця 1

Якість національ них інсти тутів: порівнян ня Украї ни та Росії, 2002–2005 

Краї ни
На се -
лен ня
(млн)

Ка те горія 
краї ни за
до хо дом

Ва ло вий
національ -
ний індекс

на душу
(GNI per

capita)

Час тка не -
фор маль -
ної еко -
номіки

(% ВНП)

Політич -
на ста -

більність
2004

Ефек -
тивність

уря ду,
2004

Зміна три -
ва лості
жит тя
(1989–
2002)

Украї на 47,2 Ниж ня
се ред ня 1,260 52,2 37,9 28,4 –0,59 рік/

–0,86 %

Росія 143,0 Вища
се ред ня 3,410 46,1 21,8 48,1 –3,57 рік /

–5,16 %

Дже ре ла: [12; 13].

Таб ли ця 2

Відмінності між краї на ми у здійсненні еко номічних ре форм 

Краї ни

Проґрес у
здійсненні ре форм Політич не та бізнес-се ре до ви ще

World Bank, 1996 Ефек тивність
уря ду

Якість дер жав но -
го реґулю ван ня

Вер хо ве нство за -
ко ну

Украї на 
Чет вер та гру па
(на й повільніші

ре фор ми) 
–0,74 –0,62 –0,79

Росія Тре тя гру па
(“відсталі”) –0,40 –0,30 –0,78

Угор щи на Пер ша гру па
(“про су ну та”)  0,78  1,21  0,90

Дже ре ла: [13; 14]

На цьо му тлі в ши ро ких ве рствах суспільства на гро мад жу ва ла ся гли бо -
ка не за до во леність на яв ною сис те мою та по тре ба в її зміні, а в об шир но му
соціаль но му се ре до вищі, фак тич но відчу же но му від ре сурсів влас ності та
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впли ву, міцнів по тенціал неґатив ної соціаль ної мобілізації та протесту (див. 
табл. 3).

Таб ли ця 3

По тенціал про тес ту гро ма дян Украї ни
у разі по ру шен ня прав та інте ресів гро ма дян, 1994–2005

 (мно жинні, у % до опи та них, N = 1800–1810 у ко жен рік опи ту ван ня*) 

По каз ни ки 
по тенціалу
про тес ту 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005

Уста нов ки на
участь у  політич -
них партіях 

 0,7  0,6  0,5  0,4  0,9  1,5  0,8  1,7  2,2  1,9  2,5

Індекс по тен ціа -
лу кон вен ціо -
наль но го  про -
тесту ** 

16,4 15,9 13,9 12,1 18,2 20,2 19,1 22,3 17,4 20,5 27,5

Індекс по тен ціа -
лу  не кон вен ціо -
наль но го  про -
тесту ** 

 2,9  3,1  3,1  2,9  4,3  3,9  3,7  4,6  2,7  2,2  4,0

Жод на з форм
соціаль но го
протесту не при -
ваб лює 

31,9 36,9 33,5 37,3 29,8 29,9 34,2 30,3 37,1 36,6 25,2

Індекс дес та білi -
заційності про -
тес тно го по тен -
ціалу (ІДПП)***

 3,2  3,2  3,0  2,9  4,2  4,0  3,7  4,6  3,0  2,6  4,6

* До моніто ринґу ІС НАНУ, про ве де но го 2003 року, за пи тан ня щодо уста но вок на про -
тес тну по ведінку не були вклю чені.

** Індек си кон венціональ но го і не кон венціональ но го про тес ту нами об чис лені як се -
редні зна чен ня віднос них по каз ників (мак си маль не зна чен ня 100%) щодо відпо -
відних форм про тес ту за рік.

*** за ре зуль та та ми ек спер тно го опи ту ван ня (по каз ник вве де но Н.Паніною)
Дже ре ло: [11, c. 40].

За та ких умов то чи ла ся не тільки ак тив на бо роть ба за вплив, власність і
фор му ван ня еко номічних капіталів, а й три вав ак тив ний “по шук сво го міс -
ця” у “відчу же но му” і ре сур сно слаб ко му соціаль но му се ре до вищі, для пред -
став ників яко го ре сур си еко номічної влас ності та політич ної вла ди за ли ша -
ли ся прак тич но не дос туп ни ми, а на явні ре сур си знан ня й кваліфікації, ре -
сур си соціаль них ме реж — не дос татніми. Важ ли вою зміною ста ло те, що
впро довж 1990-х років в Україні (як, утім, і в інших суспільствах, що транс -
фор му ють ся) особ ли вої ролі по чав на бу ва ти ре сурс ви щої освіти, знан ня,
про фесійної ком пе тенції, ви ко рис тан ня яко го, хоча й повільно, але стає са -
мо дос татнім у про су ванні до ви со кос та тус них соціаль них по зицій. До слi -
джен ня по льсько го та укр аїнсько го суспільств, здійснені М.Ко ном, К.Слом -
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ч иньським, В.Хмель ком, В.Паніотто та їхніми колеґами ще в першій по ло -
вині 1990-х років, пе ре кон ли во до во дять за лежність при й нят тя або відки -
дан ня сис тем них змін суспільств від кла сотвірних чин ників еко номічно го
успіху, про фесійної са мостійності й освіче ності, по ряд із чим вплив соціаль -
но-де мог рафічних чин ників, ґен де ру та, особ ли во, віку виг ля дає помітно
слаб шим [15]. Аналогічні ре зуль та ти були от ри мані й у дослідженні укр а -
їнсько го суспільства, про ве де но му на по чат ку 2000-х років [16, с. 194–220].

Зрос тан ня про тис то ян ня між соціаль ни ми і політико-еко номічни ми си -
ла ми, відвер тий цинізм у діях вла ди, ви сокі очіку ван ня гро ма дян з огля ду на 
ре зуль та ти пре зи д ентської кам панії 2004 року, що опи ни ли ся під за гро зою
не за до во лен ня, при зве ли зреш тою до соціаль но го ви бу ху, який, зок ре ма,
озна чав по до лан ня гро мадськістю невіри у власні сили. За да ни ми моніто -
ринґу, про ве де но го у січні 2005 року Інсти ту том соціології НАН Украї ни,
33% на се лен ня вва жа ли, що політич ною ак тивністю гро ма дян під час “по ма -
ран че вої ре во люції” ру хав на сам пе ред про тест про ти вла ди — “свідома бо -
роть ба гро ма дян, які об’єдна ли ся на за хист своїх прав” [17, c. 149].

В Україні, як і в Росії, на по чат ку 2000-х років чітко уви раз нив ся пе ре -
лом у суспільній ди наміці [18; 19 та ін.], по в’я за ний з інсти туціональ ним,
струк тур ним і мен таль ним при сто су ван ням суспільств до про ник нен ня
рин ку, фор маль них інсти тутів де мок ратії та відповідних сис тем ціннос тей.
Досліджен ня, про ве дені останніми ро ка ми в Росії й Україні, засвідчу ють,
що транс фор мація цих суспільств, влас не, відбу ла ся, пе ре довсім як відхід від 
моністич ної адміністра тив но-ко ман дної сис те ми відно син, як по до лан ня
ха о тич ної ди наміки фази пе ре хо ду і ви ник нен ня но вих струк тур них, куль -
тур них і діяльнісних виз на че нос тей, що на бли жа ють ці суспільства до ха -
рак те рис тик суспільств, ґрун то ва них на рин ко вих за са дах. Ра зом із тим
транс фор маційні про це си в Росії й Україні щой но ввійшли у дещо вищу
фазу роз вит ку, в пе ребігу якої ще зберіга ють ся певні “ко ри до ри” ви бо ру між 
при нци па ми вільно го рин ку і де мок ратії та симбіот ич ни ми варіан та ми аль -
тер на тив них суспільних сис тем. Суспільства, що ви ни ка ють у ре зуль таті
транс фор мації, поки ма ють не уста ле ний “по стко муністич ний” ха рак тер, ак -
тив ний рух їх три ває, але вже на но вих фа зах узгод жен ня, стабілізації, кон -
солідації інсти тутів і прак тик, що про я ви ли себе як на й успішніші за но вих
суспільних умов. Важ ли вим ре зуль та том мож на вва жа ти те, що суспільства
Украї ни і Росії із цих бур хли вих про цесів пе ре тво рень вий шли різни ми, утвер -
джу ю чи власні фор ми суспільних відно син і незбіжні “ко ри до ри” под аль шо го
роз вит ку.

Міфи й роз ча ру ван ня “по ма ран че вої ре во люції”

Як відомо, в су часній соціальній теорії по пу ляр ни ми є кілька шкіл сто -
сов но інтер пре тації того, що таке су час на ре во люція і яким чи ном вона
відбу вається. Се ред цих шкіл мож на при га да ти: біхевіористське по яс нен ня
(реп ресії, при ду шен ня ба зо вих інстинктів більшості на се лен ня ство рю ють
по туж ний тиск “низів”, руйнівним ефек там яко го вла да не в змозі за по -
бігти), пси хо логічні теорії віднос ної деп ри вації (ма со ве усвідом лен ня прірви 
між ціннісни ми очіку ван ня ми та мож ли вос тя ми — ре во люція як “ пробу -
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дження надій”), струк турні по яс нен ня в кон тексті кла со вих та ет но на ціо -
наль них конфліктів, зреш тою, політичні теорії (ре во люція як ефек тив на дія
політич них опо нентів і ха риз ма тич них лідерів, здат них мобілізу ва ти маси).
Хоч там як, але фе но мен ре во люції охоп лює різно манітні про це си, що міс -
тять більше за га док, ніж відповідей на них. Скажімо, аб со лют но не зро -
зумілою є відповідь на за пи тан ня: яким має ста ти поріг ма со во го не за до во -
лен ня (ко рупцією, не е фек тивністю дер жа ви й еко номіки, якістю жит тя
тощо), щоби пе ре рос ти у бунт і/або ре во люційні дії. Що може підштов хну ти 
політич ну мобілізацію раніше “мов чаз ної більшості”, якою є ця “точ ка ки -
піння”? До яких меж і за яких умов може бути ефек тив ним тиск зовнішніх
сил; яки ми є межі національ ної гідності? Де грань між ре альністю подій та
уяв ним, транс льо ва ним ЗМІ; наскільки гли бо ко на ре аль не жит тя може
впли ну ти сценічно-ре жи се рський ха рак тер трансльованих подій (що  ви -
яск равилося на прикладі “помаранчевої революції” як “народного свята
Майдану”)? І такі запитання можна продовжувати.

Бе зу мов ним, ма буть, є лише те, що будь-які ре во люції не суть у собі
влас ну іронію: на хвилі ма со вої ей форії очіку вань дива ство рю ють ся ге -
роїчні міфи (“на род но го пре зи ден та”, “по ма ран че вих ідеалів”, “вла ди Май -
да ну” тощо), леґіти маційні дії, які спря мо вані на усу нен ня чин ної вла ди і
мас ку ють еко номічні інте ре си го лов них гравців. Одна че ре во люційний за -
пал вщу хає, у по стре во люційно му хаосі за до во лен ня ба зо вих по треб мас
 неминуче погіршується, дива не відбу вається, во че вид ню ють ся побічні не -
ґативні ефек ти змін, по чи нається “по лю ван ня на відьом”. Усе це не ми ну че
веде якщо не до на стан ня “часу ти ранів і дес потів”, то при наймні до руй нації
ре во люційних ідеалів.

Така логіка пе ребігу подій яс кра во про сте жується в укр аїнсько му су -
спільстві після “по ма ран че вої ре во люції”. І не так уже й важ ли во, чи бу де мо
ми на зи ва ти події “по ма ран че вою ре во люцією” чи чи мось іншим, що не має
до фе но ме на ре во люції пря мо го сто сун ку, го лов не — з’я су ва ти, як ці події
впли ну ли (або не впли ну ли) на под аль ший суспільний по ступ.

Нез ва жа ю чи на серй озні труд нощі та про бле ми де мок ра тич но го роз вит -
ку Украї ни в “по стре во люційний” період, мож на цілком обґрун то ва но ствер -
джу ва ти, що події “по ма ран че вої ре во люції” по слу гу ва ли точ кою пе ре ло му
для укр а їнсько го суспільства, після про ход жен ня якої суспільство ста ло ін -
шим. Су спільство повірило у власні сили, відбув ся ви бух гро ма дя нської іден -
тич ності, національ ної са мосвідо мості, політич ної мобілізації й струк ту ру -
ван ня.

Упро довж віднос но дов гих років, після роз па ду СРСР, ба га то гро ма дян
Украї ни відчу ва ли себе в ролі “лю дей на роз доріжжі”; не ста лою й амбіва -
лен тною була гро ма дя нська іден тичність. За да ни ми за галь но національ но -
го опи ту ван ня 1994 року 47% на се лен ня краї ни ствер джу ва ли, що вис ло ви -
ли ся б про ти не за леж ності Украї ни, якби їм зно ву до ве ло ся бра ти участь у
ре фе рен думі сто сов но дер жав ної не за леж ності, і лише 24% го тові були зно -
ву підтри ма ти су ве ренітет Украї ни [20, c. 3]. Така си ту ація зберіга ла ся аж до 
2003 року. Про те від кінця 2004-го ми ба чи мо зовсім іншу кар ти ну: якщо за
да ни ми моніто ринґу Інсти ту ту соціології НАНУ у 2001 році 35% опи та них
за яв ля ли, що вони на сам пе ред вва жа ють себе гро ма дя на ми Украї ни, то
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2005-го про свою гро ма дя нську іден тифікацію з Украї ною го во ри ли вже
55% рес пон дентів. 79% українців у 2005 році за я ви ли, що якби в них була
мож ливість ви бо ру, вони об ра ли б Украї ну своєю батьківщи ною [17, c. 72,
149], що ста ло без пре це ден тним ре зуль та том ви я ву національ ної са мосвідо -
мості упро довж усіх 15 років дер жав ної незалежності.

2005 року в опи ту ван нях упер ше за чо тир над цять-п’ят над цять років
більшість гро ма дян на зва ли укр аїнську дер жа ву по-спра вжньо му не за леж -
ною. Таке сприй нят тя діста ло підтвер джен ня та кож в оцінках, опубліко ва -
них у 2006 році Freedom House, коли впер ше Украї на була виз на че на як
“вільна країна” [21].

Украї на зно ву, за 10–15 років, по вер тається до прак ти ки націєтво рен ня,
із чим по в’я за на пікантність си ту ації. На відміну від по чат ку 1990-х років,
коли на основі цієї ідеї прав ля ча в той час еліта на ма га ла ся здійсни ти кон -
солідацію суспільства і рин ково-де мок ра тич ний тран зит, про те ідея не під -
кріплю ва ла ся соціаль но-куль тур ною “тка ни ною” суспільства, його ду хов -
ни ми, еко номічни ми і політич ни ми мож ли вос тя ми, у се ре дині 2000-х цю
ідею підтри му ють як кон солідаційні кола національ ної еліти, так і  актив -
ність гро ма дя нсько го суспільства, яке ви рос ло в про цесі рин ко вих транс -
фор мацій і соціаль но-струк тур них змін, для яко го цінності са мо ре алізації й
“жит тя за пра ви ла ми” ста ли зна чу щи ми. До укр аїнсько го су спільства  при -
йшло ро зуміння того, що “ми” як гро ма дя ни Украї ни — до волі різні й од но -
час но дос тат ньо одна кові та близькі одне од но му, щоб жити в одній країні.
Прий шло та кож ро зуміння того, що коли ми хо че мо бути “ми”, то з цим у
суспільстві є серй озні про бле ми, вкорінені в куль турі, її ми ну ло му і те пе -
ріш ньо му [22]. У ре зуль таті подій “по ма ран че вої ре во люції” в су спільстві
уви раз нив ся не кла сич ний іде о логічний роз кол, який розділив су спільство на 
дві май же рівні час ти ни і який має ви ра жені те ри торіальні та мен шою
мірою — ґене раційні межі. Своєрідним “зна ком” роз ко лу ви я ви ла ся під -
трим ка або непідтрим ка подій “по ма ран че вої ре во люції” та політич них сил,
що її уособ лю ють. Цей роз кол виз на чає серй озні ри зи ки для су спільства.
По ряд із цим усвідом лен ня да них про цесів ста ло свідченням принципового
зрушення в українському суспільстві, що заторкнув не так сфери політико-
 еко но міч них, як громадянських, духовних і політико- куль тур них відносин.

Події “по ма ран че вої ре во люції”, відки нув ши од но значність но во го ав -
то ри тар но-політич но го ре жи му, що на би рав сили, відкри ли шанс для лібе -
ралізації ре жи му в Україні, про те — тільки шанс. Рух суспільства і політич -
ної сис те ми по “лезу брит ви”, за умов жо рсткої політич ної бо роть би і ма со -
во го “по стре во люційного” розчарування триває.

І в цьо му русі упро довж 2005 року суттєву неґатив ну роль відігра ла не -
ком пе тентність дій но вої вла ди, її на ма ган ня по пулістськи ми рішен ня ми й
мас штаб ни ми кад ро ви ми змінами мо мен таль но роз в’я за ти гли бокі про бле -
ми еко номіки та суспільства. Але еко номічні й політичні рішен ня ви я ви ли -
ся не сумісни ми з ре во люційним спек так лем. Пов то рюю, дива не ста ло ся.
По над те, внаслідок украй по пулістських дій уря ду Ю.Ти мо шен ко дер жа ва
опи ни ла ся на межі но вої еко номічної кри зи. За “ре во люційним” пе ре роз -
поділом влас ності та сфер впли ву, кад ро во го скла ду, ціно вою по пу ліст -
ською політи кою, відмо вою від при й ня тих раніше нор ма тив них актів, що
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реґулю ють опо дат ку ван ня в так зва них вільних еко номічних зо нах, екс -
тремістськи ми діями у відно си нах з Росією тощо за ма йоріла ре аль на за гро -
за бан кру тства дер жа ви. “Ре во люційні іде а ли” по ча ли пе ре род жу ва ти ся у
фарс; а фарс не ми ну че спри чи нює “роз хи ту ван ня”, ен тропізацію су спіль -
ства і праг нен ня по до ла ти та кий перебіг подій.

Суспільство дуже гос тро відреаґува ло на ці про це си зміною ма со вих на -
строїв і політич них пре фе ренцій. Уже від сер пня–ве рес ня 2005 року роз по -
ча ло ся суттєве падіння довіри гро ма дян до політич них лідерів, які уособ лю -
ва ли “по ма ран че ву коаліцію” — і пе ре довсім до В.Ющен ка і Ю.Ти мо шен ко.
На цьо му тлі по тро ху зрос та ла довіра до не що дав ньої політич ної опо зиції на 
чолі з Партією реґіонів та її лідера — В.Яну ко ви ча. Якщо за да ни ми моніто -
ринґу Інсти ту ту соціології НАНУ на весні 2005 року 41% гро ма дян ствер -
джу ва ли, що вони “підтри му ва ли тоді і підтри му ють за раз лідерів По ма ран -
че вої ре во люції”, то на весні 2006 року та ких при хиль ників за ли ши ло ся ли -
шень 29%. Вод но час із 27% до 39% зрос ла час тка тих, хто ствер джу вав, що
“не підтри му вав і не підтри мує лідерів по ма ран че вої ре во люції”. Якщо вна -
слідок “по ма ран че вої ре во люції” у 2005 році 32% гро ма дян вва жа ли себе “у
виг раші” і 12% — “у про граші”, у 2006 році кар ти на зміни ла ся на про ти леж -
ну: 16% про ти 35% [10, c. 85].

Опи ту ван ня гро ма дської дум ки, про ве дені в період пар ла м ентської ви -
бор чої кам панії 2006 року, пе ре кон ли во де мо нстру ва ли гли бо ке роз ча ру -
ван ня суспільства в чинній “новій” владі, і пе ре дусім в її про фесіоналізмі,
чес ності й відповідаль ності. При чо му роз ча ру ван ня не тільки у се ре до вищі
про тив ників, а й у се ре до вищі її ко лишніх при хиль ників. Па ра докс по ля гав
у тому, що політич не струк ту ру ван ня суспільства і політич ної еліти за га лом 
відбу ло ся, очіку ва ти по я ви “но вих ге роїв” не до во ди ло ся, і хоч би хто  при -
йшов до вла ди в ре зуль таті но вих пар ла м ентських ви борів, він му сив фор -
му ва ти “ши ро ку” коаліцію. У такій си ту ації фак тич но не мало зна чен ня, яка 
політич на сила на бе ре більше го лосів за підсум ка ми ви борів на прикінці бе рез -
ня 2006 року. Куди важ ливішою ста ва ло вміння зна хо ди ти ком проміси й
ство ри ти коаліцію.

Ро ман тичні ре во люційні іде а ли по сту пи ли ся місцем жо рстко му праг -
ма тиз му — не лише у се ре до вищі політич них еліт, а й у суспільстві за га лом.
Із но ви ми пар ла м ентськи ми ви бо ра ми 2006 року на род зно ву по в’я зав свої
надії, але те пер уже на цілком праг ма тич но му ґрунті. Зно ву на пер ший
 план політич но го про це су по ча ли ви хо ди ти інте ре си ве ли ких фі нансово-
 промислових, бізнес-політич них груп. Неґатив на політич на й еко номічна
 кон’юнктура, що скла ла ся впро довж 2005 року, не здатність і/або не ба жан ня 
но вої вла ди вес ти ко нструк тив ний діалог із ве ли ким бізне сом, який знач -
ною мірою опи нив ся у “про граші” за ре зуль та та ми “по ма ран че вої ре во -
люції” і под аль шої політики уря ду Ю.Ти мо шен ко, підштов хну ли фіна нсо -
во-про мис лові гру пи не тільки зно ву істот но ак тивізу ва ти свою політич ну
діяль ність, а й ста ти основ ни ми грав ця ми на пар ла м ентських ви бо рах бе рез -
ня 2006 року. Не за вер ше на ре во люція діста ла своє про дов жен ня, але, як і
на ле жить із досвіду історії, — у формі іронії чи фарсу.

Обра ний у 2006 році склад пар ла мен ту ство рив колізію па то вої си ту ації, 
в якій пар ла м ентської більшості за виз на чен ням бути не мог ло. Але  парла -
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ментська більшість мала бути сфор мо ва ною, щоб пар ла мент і уряд мог ли
пра цю ва ти, а бізнес — відігра ти свої капітали, вкла дені в політич ний про цес. 
Коаліції ста ва ли не ми ну чи ми. І за будь-якої коаліції не ми ну чим було вклю -
чен ня “опо нентів” (кон ку рентів). Прин ци по вим ста ва ло пи тан ня про те,
яки ми є ри зи ки пар ла м ентських конфіґурацій? І ри зи ки для цілісності й
доб ро бу ту кого? Для не кон сен сус ної політич ної гру пи в ми ну ло му “по ма -
ран че во го бло ку політич них сил”, яка при й шла до вла ди? Для ве ли ко го
бізне су, фа са дом яко го ви я ви ли ся нові політичні “опо нен ти”? Для зов -
нішньо політич них гравців? Для суспільства і дер жа ви за га лом? Усе це —
різні ра кур си про бле ми, котрі жод ним чи ном не збіга ють ся і суттєво усклад -
ню ють політич ний вибір.

З огля ду на струк ту ру політич них сил конфіґурація їх у но во му пар ла -
менті мог ла виз на ча ти ся не так сумісністю партійних політич них іде о логій і 
пе ре ко нань (котрі є більш-менш ви ра же ни ми тільки в СПУ та КПУ), як
інте ре са ми бізне со вих струк тур, що підтри му ють ці політичні сили і про -
дов жу ють бит ву за ре сур си1. Це по слу гу ва ло однією з при чин три ва ло го
політич но го спек так лю за на звою “фор му ван ня пар ла м ентської коаліції”,
що на був фор ми фар су в стінах укр аїнсько го пар ла мен ту 2006 року. Але в
цьо му уви раз нив ся ще один па ра докс укр аїнсько го політич но го про це су:
ре зуль та том три ва лої внутрішньо пар ла м ентської гри з фор му ван ня коа -
ліції із за лу чен ням по туж них бізнес-політич них інте ресів ста ло по вер нен ня 
status quo, при наймні de jure, ре зуль татів во ле ви яв лен ня гро ма дян на ви бо -
рах у бе резні 2006 року: саме ті політичні сили, що діста ли найбільшу
підтрим ку на ви бо рах, обійня ли аль тер на тивні по зиції: вла ди (Партія ре -
ґіонів) і по тенційної опо зиції (Блок Юлії Ти мо шен ко). Усім іншим політич -
ним си лам у пар ла менті за ли шається роль не обхідних, але до поміжних
гравців у за ко но дав чо му й ви ко нав чо му про це сах укр аїнської політики.

Зі спро ба ми фор му ван ня в Україні пар ла ментської коаліції про й де но
ще один урок де мок ратії — пе ре го ворів, але здійсне ний (і це не ми ну че) у
руслі гри ве ли ких еко номіко-політич них інте ресів і відтво ре них ко руп -
ційних пра вил. Про те від часів Йо га на Гей зинґи, його праці “Homo Ludens”,
відомо, що про гра ван ня навіть не мож ли вих си ту ацій по род жує нові звич ки
та пра ви ла, в чому й по ля гає па ра докс гри. У цій грі відбу ло ся на род жен ня
на тя ку на пер спек ти ву соліда ри зації суспільства на за са дах національ ної та
гро ма дя нської іден тифікації, ство рен ня політич но го “мос та” між “лівим” і
“пра вим” бе ре га ми Украї ни. На тяк цей, утім, та кож лег ко за бу ти в ха о ти -
зації соціаль но-політич ної ди наміки, що за гос три ла ся вос е ни 2006 року. Ра -
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1 Як за зна ча ють, зок ре ма, жур налісти “Ко рес пон ден та”, “сьо годні вже во че вид ню -
ється, що найбільший в Україні хол динг System Capital Management, який на ле жить
 українському мільяр де рові Рінату Ахметову, кот рий ак тив но підтри мує Партію реґіонів
та її лідера (і зно ву пре м’єр-міністра), має намір вда ти ся до руй ну ван ня мо но полії
RosUkrEnergo на по ста чан ня газу на укр аїнсько му рин ку, до при ва ти зації найбільшо го
те ле ко мунікаційно го підприємства “Укрте ле ком”, здійсни ти ревізію і кон цен трацію
у га лузі чор ної ме та лургії. “Газ пром” націлив ся на скупівлю хімічної про мис ло вості.
Хтось по клав око на га зові й на фтові свер дло ви ни, хтось на бюд жет і геть усі — на зем лю”
[23].



зом із тим, гадаємо, щось при нци по ве в роз вит ку укр аїнсько го суспільства
відбу ло ся і по ча ло відігра ва ти роль ат рак то ра, який підштов хує суспільство 
зсе ре ди ни до ви борів, зорієнто ва них на при сто су ван ня до пра вил рин ко вої
гри і відповідних соціаль них і політич них відно син. І про це зму шує за мис -
ли ти ся пе ре довсім еко номічна статистика.

Пер спек ти ви роз вит ку чи глу хо го кута? — Замість вис новків

Поп ри пер ма нен тну політич ну й уря до ву кри зу, що роз ви вається хви -
ля ми від кінця 2004 року й до те пер, не зва жа ю чи на те, що в діях уря ду Украї -
ни (так само, як це було впро довж усіх 15 років не за леж ності) й досі не про -
гля дається сис тем них підходів до еко номічної політики, укр аїнська еко -
номіка все одно де мо нструє помітне зрос тан ня. Це зрос тан ня роз по ча ло ся зі 
зла му 1999–2000 років, на по чат ку 2004 року сяг ну ло більш як 12% що -
річно го при рос ту ре аль но го ВВП і після різко го спа ду в першій по ло вині
2005 року в под аль ший період зно ву на бра ло знач них темпів і зберігає їх до
те перішньо го часу. Упро довж 2006 року відбу ли ся явні по зи тивні  макро -
економічні струк турні зру шен ня, се ред яких: (а) більш як дво ра зо ве зрос -
тан ня темпів інвес тицій в основ ний капітал (12,2%) порівня но зі зрос тан -
ням ВВП; (б) по зи тивні зміни про порцій, що ха рак те ри зу ють фіна нсові
над ход жен ня до дер жав но го бюд же ту; (в) збе ре жен ня (до лис то па да 2006
року) на й ниж чо го се ред країн СНД рівня інфляції (3,8%) за ви со ких темпів
зрос тан ня ре аль них до ходів на се лен ня (20,0%), зок ре ма ре аль ної за робітної
пла ти (22,9%); (г) ви пе ред жу вальні тем пи зрос тан ня, порівня но зі зрос тан -
ням ВВП, опто вої й роздрібної торгівлі, що було не ти по вим для по пе редніх
років (хоча йдеть ся про один із ба зо вих інди ка торів діло вої ак тив ності в
еко номіці) [2; 24].

Такі струк турні зсу ви підкріплю ють ся й по си лю ють ся ціннісни ми зру -
шен ня ми в струк турі свідо мості укр аїнських гро ма дян. Одну з ознак та ко го
зру шен ня мож на ви я ви ти в да них досліджен ня, про ве де но го Цен тром імені
О.Ра зум ко ва. Гро ма дя нам про по ну ва ли за пи тан ня “Що є пріори тет ним у
си ту ації об ме же них бюд жет них за собів в Україні?” і два варіанти відповіді:
(1) підтрим ка дер жа вою ма ло за без пе че них і не пра цез дат них гро ма дян шля -
хом збільшен ня соціаль ної до по мо ги, вип лат суб сидій тощо vs (2) підтрим -
ка дер жа вою пра цез дат них гро ма дян шля хом підви щен ня за рпла ти, ство -
рен ня ро бо чих місць, спри ян ня ма ло му і се ред ньо му бізне су. Якщо на -
прикінці 2003 року 64% опи та них відда ли пе ре ва гу пер шо му варіанту, а
33% — дру го му, на прикінці 2004-го співвідно шен ня ста но ви ло 48% і 33%, то
в грудні 2005 року співвідно шен ня відповідей зміни ло ся на про ти леж не
сто сов но пер шо го: 33% за пер ший варіант і 64% за дру гий [22]. Тоб то май же
дві тре ти ни гро ма дян краї ни воліли б от ри му ва ти від дер жа ви не соціальні
вип ла ти, а доб ру ро бо ту. Це — важ ли ве свідчен ня цілком євро пе йської уста -
нов ки на свої сили та са мостійність у разі адек ват ної оплати праці.

Останні пар ла ментські ви бо ри закріпили та кож зсу ви в партійно- по -
літичній струк турі суспільства: 1) крах ко муністич ної ідеї та, влас не, про вал 
по зицій КПУ; 2) зни жен ня підтрим ки Соціалістич ної партії Украї ни як
 результат внутрішньо партійної кри зи, що три ва лий час назрівала (ще від
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1997–1998 років, коли ви ок ре ми ли ся пе рей няті нос тальгією про ко му ніс -
тич ні та про соціал-де мок ра тичні (“нова де мок ратія”) кри ла в СПУ); 3) “по -
збав лен ня чарів” партій, що експлу а ту ва ли яр ли ки соціал-де мок ратії;
4) зміц нен ня не окла сич но го варіанта партії кон сер ва тив но-бур жу аз но го
ґатун ку (Партія реґіонів як “партія лю дей, які відбу ли ся”, за вис ло вом од но -
го з її лідерів Є.Куш нарь о ва), кот ра й досі грає на по стко муністичній  но -
стальгії; 5) суттєве зни жен ня впли ву політич них сил, що пе рей ма ють ся
ідеєю національ но-куль тур но го відрод жен ня; 6) стя гу ван ня партійно- по -
літич них інте ресів від по люсів до цен тру “ліво-пра вої” шка ли.

Ра зом із тим на звані по зи тивні струк турні й ціннісні зру шен ня, хоч як
це па ра док саль но, за гос трю ють про бле му ви бо ру для Украї ни еко номічної
й соціаль ної політики: як за без пе чи ти в под аль шо му не так зрос тан ня окре -
мих по каз ників, як сис тем ний роз ви ток еко номіки й доб ро бу ту су спіль -
ства? Зав дя ки по глиб лен ню при нципів лібе ралізму або че рез но вий ра унд
ди ри жиз му? Упор на дер жавні інвес тиції, зроб ле ний нинішнім уря дом, без
за вер шен ня роз по ча тих у по пе редні роки сис тем них рин ко вих пе ре тво рень
(за хис ту при ват ної влас ності, зе мель ної ре фор ми, зміцнен ня банківсько-
 фіна нсо во го сек то ру, рин ко вих ме ханізмів соціаль ної сфе ри тощо) зда тен
роз ба лан су ва ти інвес тиційний ри нок і зреш тою при звес ти до неґатив но го
еко номічно го й соціаль но го ре зуль та ту — що зно ву об ер тається ри зи ком
для роз вит ку Украї ни. Звід си зно ву ак ту аль ним стає пи тан ня: QUO VADIS,
Украї на? І відповіді на ньо го бу дуть пев ним чи ном уви раз ню ва ти ся вже в
на й ближ чо му роз вит ку суспільства.
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