
Нині політики закликають нас до того, що всі більш-менш 
важливі питання необхідно з’ясовувати за УДК 32.019.5 
ББК 66.72(4 Укр) 
 

Семенченко Ф.Г., м. Херсон 
 

ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ЦІННІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Демократія розглядається як форма влади, яка 

покликана мобілізувати особистість як діяльного 
елемента українського суспільства. Досліджується 
цінність демократії, яка  набула широкого поширення 
серед населення України передусім на початку 90-х років 
ХХ століття. Вона цілком адекватно віддзеркалювала 
основні принципи дійсно демократичного суспільного 
устрою: свобода особистості, рівність перед законом, 
політичний плюралізм. Для більшості вона означала і 
подолання соціальної нерівності, корупції і протекціонізму, 
безробіття, а також поліпшення економічних умов.  

Обґрунтовується теза про те, що демократія не 
може існувати в економічно відсталій, зруйнованій країні. 
Народ важко сприймає її, якщо вона несе із собою 
катастрофічне зниження рівня життя і зубожіння. 
Демократія – це духовний стан людей, характер їх уявлень 
про самих себе, про власні права, можливості та 
обов’язки. Демократія буває такою, якими є самі люди.  

Ключові слова: демократія, ціннісний вимір, 
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          Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Актуальність зазначеної теми визначається 
тими процесами, які відбуваються нині в українському 
суспільстві, які потребують вивіреного знання і уточнення 



напрямків розвитку української держави, її 
фундаментальних основ, що пройшли своєрідну апробацію 
часом і які мають визначати її формування надалі. 
Демократичний розвиток – це не лише формування 
політичного, державного устрою, який випливає з визнання 
народу як джерела влади, його права брати участь у 
вирішенні спільних державних справ, з визнання 
принципів свободи, рівності та інших прав громадян, що 
передбачають запровадження правових і процедурних 
гарантій їх реалізації в усіх сферах життя суспільства. Це 
конкретне історичне втілення ідей рівності і 
справедливості в процедурах ухвалення рішень відповідно 
до волі, позицій більшості з визнанням прав і потреб 
меншості [1]. Це культура поважливого ставлення до 
закону і порядку, демократично налаштоване 
громадянство. Демократичні закони та установи не 
діятимуть демократично, якщо бракує демократичної 
свідомості громадянства, демократичного менталітету. 
Демократія – не тільки участь у виборах і референдумах, а 
й згода народу жити в умовах існуючої влади, виконувати, 
дотримуватися її настанов. 
        Демократія – це та форма влади, яка покликана 
мобілізувати особистість як діяльного елемента свого 
суспільства [2]. Вона отримала нині таке широке визнання 
у світі, що багатьма сприймається як данина, а не як 
політична цінність. Мабуть, якби найузагальненіші 
ціннісні уявлення людей без їхніх особистих зусиль набули 
конкретних суспільних форм, то, мабуть, уже нині ми б 
жили в умовах розвинутої демократії і користувалися б 
усіма її привабливими плодами. Але для того, щоб 
простежити, як протікає процес розвитку демократії, і 
водночас зрозуміти його причини і наслідки, необхідний 
високий рівень концептуальної ясності щодо змісту 
терміна "демократія".  
          Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, 
у теоретичній та емпіричній літературі щодо демократії (а 



обсяг її швидко збільшується) панує настільки значні 
концептуальні плутанина і безладдя, що Д. Колльєр і Ст. 
Левицькі змогли виявити понад 550 "підвидів" демократії 
[3]. Деякі з подібних умовних "підвидів" просто вказують 
на особливі інституціональні риси, або типи, повної 
демократії, але багато хто визначає "урізані" форми 
демократії, що частково накладаються одна на одну в 
найрізноманітніший спосіб. Нині (на відміну від 1960-х і 
1970-х років) більшість дослідників бачать у демократії 
систему політичної влади і не обумовлюють її наявністю 
яких би то не було соціальних або економічних 
характеристик. У чому вони дотепер розходяться 
фундаментально (хоча не завжди відкрито), так це в 
питанні про діапазон і масштаби політичних атрибутів 
демократії. 
         Так, одним із родоначальників визнаних 
мінімалістських концепцій є Й. Шумпетер, що визначав 
демократію як систему досягнення політичних рішень, при 
якій індивіди здобувають владу завдяки конкурентній 
боротьбі за голоси народу. До кола тих, хто підтримав цю 
тезу про електоральне суперництво як про сутність 
демократії, безумовно, належить і Хантингтон. Проте 
згодом, шумпетеровське формулювання почало вимагати 
усе нових і нових доповнень (або "уточнень", якщо 
використовувати вираз Колльєра і Левицькі), щоб вивести 
за межі поняття випадки, що не відповідали його значенню. 
Найбільшого впливу серед подібних "дороблених" 
визначень набула висунута Р. Далем концепція "поліархії", 
що припускала не тільки широку політичну конкуренцію й 
участь, але і солідні рівні свободи (слова, преси і т.п.) і 
плюралізму, що дозволяють людям виробляти і виражати 
власні політичні переваги певним чином. Сучасні 
мінімалістські концепції демократії також визнають 
потребу в певному наборі громадянських свобод, 
необхідних для того, щоб змагальність і участь мали 
реальний зміст. 



         Так, український учений Ф. Рудич вважає, що основні 
концепції демократії можна поділити на три великі групи: 
1) колективістські (тоталітарні), 2) індивідуальні 
(ліберальні), 3) плюралістичні [4]. Крім того, у сучасних 
політичних теоріях налічується до десятка особливих 
моделей демократії [5; 6; 7; 8; 9]. Тому виникає резонне 
питання, чи існує якась конкретна модель, яку можна була 
б виділити як “істинну”? 
        Теоретики демократії роблять упор на різні її 
властивості: участь (Руссо), представництво (Мілль), 
стримувань і противаг (Медісон), конкуренцію еліт 
(Шумпетер), змагання (Даль), децентралізацію (Токвіль), 
рівність (Маркс), свободу (Хайєк). Основні виміри 
демократії відбиті, мабуть, у знаменитому 
лінкольновському визначенні: демократія – це правління 
народу, здійснюване народом і для народу. Хто нині може 
сказати, який із названих аспектів демократії 
найважливіший: правління народу, або представництво; 
правління, здійснюване народом, або участь; правління для 
народу, або свобода з рівністю? Відповідно до цього й 
цінність демократії в уявленні індивідів певною мірою є 
багатовекторною.  

Чимало сучасних учених пов'язують зміст 
демократії з елітами і стверджують, що демократія завдяки 
виборам має поступитися найгіднішим представникам 
еліти, має оберігати суспільство від людей, які вже 
засиділись при владі, запобігати надмірній концентрації 
влади. Дехто з сучасних практичних політиків активно 
критикує тлумачення демократії як влади народу, 
застерігає від тотальної політизації суспільного організму, 
не сумніваючись, однак, що саме демократія постійно 
підтримує в середовищі правлячої верхівки стан пошуку й 
самовдосконалення. Окремі вчені доводять небезпечність 
зведення демократії до найвищої цінності [10]. 

Зазначимо, насамперед, що така цінність як 
демократія, ще ніколи не була впроваджена в життя в 



досконалому вигляді. Панування в нашому суспільстві 
відносин сильної економічної і соціальної залежності, як 
відзначав свого часу Р. Міхельс, унеможливлює в нинішніх 
умовах появу ідеальної демократії в державному житті 
[11]. З одного боку, це цілком відповідає закону існування 
ідеалу, за яким досягнення його в реальному житті означає 
загибель ідеалу. Але з другого боку, ніколи людська 
свідомість не бажала так наполегливо порушити цей закон, 
щоб зрештою домогтися реального втілення демократії в 
життя. Успіхи цього "втілення" носили лише тимчасовий 
характер і в минулому множина так званих 
«демократичних суспільств» виродилися в олігархії, у яких 
демократична риторика застосовувалася лише для 
підтримки міфу про те, що правляча група нібито 
віддзеркалює інтереси більшості людей. Як свідчить 
історія, навіть у стабільних і спрямованих до поліпшення 
умовах життя людей у демократичному суспільстві 
потрібен досить тривалий час для зниження рівня авто-
ритарної масової свідомості [12]. За словами С. 
Грабовського, і в Україні вплив минулого політичного 
досвіду на актуальну політичну дію нині відіграє величезну 
роль [13]. 

Цінність демократії, що отримала на початку 90-х 
років ХХ ст. найзначнішого поширення серед населення 
України, цілком адекватно віддзеркалювала основні 
принципи дійсно демократичного суспільного устрою: 
свобода особистості, рівність перед законом, політичний 
плюралізм тощо. Для більшості вона означає і подолання 
соціальної нерівності, корупції і протекціонізму, 
безробіття, а також поліпшення економічних умов. 

Але якщо таке розуміння демократії (яке в цілому 
відповідає сучасним загальнолюдським цінностям) 
співвіднести з реаліями сучасного життя нашого 
суспільства, то, як вважає Є. Головаха, наближення до неї є 
надто проблематичним [14].  



Крім того, після років змін і тривалих чекань, 
ставлення до цінностей демократії змінилося на 
протилежне: лише мала частка населення, за словами Ю. 
Пахомова, тепер уже нібито демократичної країни, 
ставиться до них позитивно. Відповідно до соціологічних 
опитувань, кількість прихильників демократії почало 
звужуватись [15].  

Формулювання мети статті. Тому мало говорити 
про демократію взагалі. Виникла необхідність увести нові 
додаткові визначення: елітарна демократія, унітарна, 
народна, регульована, демократія більшості, консенсусна 
тощо. Далі: демократія японська, американська, 
європейська тощо. Така кількість варіантів інтерпретацій із 
неминучістю породжує проблему визначення "помилкової" 
або "істинної" демократії, а значить, помилкових або 
істинних цінностей. 

Ще заплутанішим здається питання про критерії 
демократії, про те, як вона повинна функціонувати, тому 
що демократія, так само, як і тиранія, завжди відносна і за 
відомих обставин їх досить легко сплутати одну з одною 
[16]. І та, й інша відповідає певним типам політичного 
ідеалу, але в основі їх лежать цілком протилежні цінності. 
Демократія – це культура, що формується в процесі 
тривалої історичної еволюції. Тиранія (яка асоціюється в 
нас із тоталітаризмом і авторитаризмом) – теж культура, 
причому, досить добре засвоєна суспільством і 
особистістю в постійній боротьбі з будь-яким 
інакомисленням [17].  

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Наповнюючи питання про створення 
демократичних цінностей конкретним змістом, ми 
дивуємось і запитуємо себе: як демократичні перетворення, 
що починались із найблагішими намірами, стають 
джерелами більш авторитарного правління, а реалізація 
ідеалів гуманістичної думки минулого зрештою  має своїм 



результатом руйнацію самих цих ідеалів? Вичерпної 
відповіді на це питання ми не маємо й дотепер [18]. Але 
якщо в цьому процесі існує закономірність, то його 
дослідження безсумнівно допомогло б створити нові 
способи захисту від тиранії і різноманітного роду 
тоталітарності. 

Нині спостерігаються інші крайнощі, коли 
непідготовленій суспільній свідомості нав'язують ідеал 
"справжньої демократії". Але, як здається, саме зараз на 
цьому фоні нам украй необхідна мудрість і надійні гарантії 
з тим, щоб обминути небезпеку тиранії. А вона існує, тому 
що криза суспільства, примітивний технологізм 
соціального керування, маргиналізація і багато інших 
факторів, як звичайно, призводять до тиранії [19]. Крім 
того, в атмосфері зруйнованих цінностей і норм ми 
намагаємося запозичати в готовому вигляді 
характеристики західних політичних систем, що, як 
з'ясувалося, спроможні мутувати, а іманентно тендітні 
парламентські системи містять передумови перетворення у 
власну протилежність. 

Якщо розглядати демократію з точки зору 
управління, то її сутність виявляється пов'язаною з 
процедурами участі звичайних людей у процесі ухвалення 
рішень, виборних органах тощо. У цьому випадку розмову 
можна вести про демократію в політичному сенсі [20]. 
Водночас, знову пригадаємо, що навіть стародавні греки не 
вважали демократію кращою формою державної влади 
(якщо не сказати навпаки), ставлячи її в ряд не норми, а 
радше, перекручування. У будь-якому випадку, Арістотель 
розумів це так: "...простий народ, ставши монархом, прагне 
й управляти по-монаршому (тому що в цьому випадку 
закон ним не управляє) і стає деспотом (чому і підлесники 
в нього в пошані), і цей демократичний лад найбільше 
нагадує з окремих видів монархії тиранію; тому і характер 
у них такий же: і крайня демократія і тиранія поводяться 
деспотично з кращими громадянами, постанови такої 



демократії мають те ж значення, що в тиранії 
розпорядження. Та й демагоги і підлесники в сутності те ж 
або, у будь-якому випадку, схожі один з одним, і ті, й інші 
мають величезну силу – підлесники в тиранів, демагоги в 
описаній нами демократії..." [21]. А римляни, наприклад, 
не тільки не надавали права голосу незаможним 
пролетарям, але навіть не пускали їх у легіон, тому що не 
довіряли цим людям, хоча ті були їхніми співвітчизниками. 
Тому можливо, що перехід до загального виборчого права 
– це не торжество демократії, а елемент її деградації. 

Помірковано консервативні православні мислителі, 
такі, як О. Солженіцин, роблять демократії закиди в тому, 
що це перемога беззмістовної кількості над змістовною 
якістю, що принцип виборів є спрощеною арифметичною 
ідеєю "влади посередностей" [22]. Проте Солженіцин не 
заперечує демократію в цілому і рекомендує комбінувати її 
з древніми інститутами, такими, як "слово мудрих" [23].  

допомогою референдумів як прояву істинного 
народовладдя. Але знову ж ще з часів рабовласницьких 
вакханалій тирани із задоволенням удавалися до 
референдумів, тому що завдяки неповоротким індикаторам 
"так" або "ні" завжди виникала можливість підтасувати те, 
що називають суспільною думкою, і знайти в будь-якому 
випадку користь. Безсумнівно, що подібне відбувається й у 
наші дні, проте довести подібне підтасування фактів 
досить складно: інші часи, інші технології. 

Крім того, є й серйозніші причини "ненадійності" 
референдумів. Так, професор Віденського університету 
Х.Г. Хайнріх звернув увагу на те, що: "З точки зору 
політичних реалій зміст референдуму спотворюється 
фактом відсутності стабільних державних установ, чітко 
налагодженої системи взаємин між владою і відсутністю 
відповідної політичної культури, мінімальним ступенем 
взаємної довіри між політичною елітою і населенням. 
Сумний досвід минулих російських і радянських 
референдумів, досвід західної демократії показує, що без 



інституціональної стабільності в період різкої зміни 
суспільно-політичної обстановки застосування інститутів 
безпосередньої демократії пов’язане з великим ризиком. 
Але в останню чергу зловживання ними може призвести до 
знищення демократії як такої" [24].  

До того ж згадаємо відомого американського 
політолога, професора І. Шапіро, який вважає, що треба 
відкинути будь-яку думку про те, що демократія є єдине 
або вище благо людини. Вона діє найефективніше лише 
тоді, коли структурує людську діяльність, не визначаючи 
цим її протікання. Передбачаються лише певні обов'язкові 
моменти для будь-якої людської взаємодії, але в різних 
сферах ці обов'язкові моменти "виробляються 
різноманітною уявою залежно від цінностей і сподівань 
людей, від впливу діяльності в одній сфері на інші сфери, 
від наявності ресурсів у них і від низки інших чинників, 
пов'язаних із перерахованими" [25].  

Тому в центрі всіх концепцій демократії – від 
старогрецької і до сучасної англо-американської, лежить 
фундаментальна суперечність: з одного боку, демократія 
прагне розширювати свободу і закрити шлях тиранії, але, з 
другого боку, свобода індивіда потребує вільного 
суспільства, що, у свою чергу, неможливо без широко 
схвалених соціальних цілей і цінностей. Тобто, в основі 
процесу розвитку демократії природно і закономірно 
лежить суперечність між популізмом та ефективно 
керованою республікою, волею і бажаннями окремих осіб і 
прерогативами співтовариства. 

Історія повоєнної Німеччини (посттоталітарної, 
1945 р.), приміром, стверджує, що створення 
демократичних політичних інститутів і закріплення в 
конституціях правил демократичної гри – не найскладніші 
проблеми, що постають перед суспільством на шляху 
демократичних перетворень. Як зазначають американські 
політологи Г. Алмонд і С. Верба, гарантом ефективності і 
стабільності демократичної системи може бути лише 



відповідна політична культура суспільства. У своєму 
класичному творі "Громадянська культура" ці автори 
вказують на те, що "поки політична культура не здатна 
підтримати демократичну систему, шанси цієї системи 
дуже слабкі" [26]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Безперечно, що 
певний рівень політичної культури мас необхідний, тому 
що нав'язати демократію ззовні суспільству, що до неї 
зовсім не готове, не можна. У країні, де переважає 
патріархальний тип політичної культури, демократія 
взагалі малоймовірна. Ці автори стверджують, що в елітах 
суспільства повинна бути нагромаджена певна "критична 
маса" демократичних ідей і установок, а носії цих ідей 
повинні отримати вирішальну перевагу в правлячих елітах. 

Нарешті, в умовах значного відставання рівня 
політичної культури від рівня еліт необхідний сильний 
уряд. За всіх цих умов може виникнути політична 
демократія, але вона буде неусталеною, тому що буде 
залежати не від схильності населення до демократичної 
системи, а від ефективності діяльності уряду. Це 
небезпечно, тому що погіршення обстановки може 
призвести до загрози всьому процесу демократизації. 

За словами українських учених В. Бабкіна та В. 
Селіванова, історичний досвід свідчить, що демократія не 
може існувати в економічно відсталій, зруйнованій країні. 
Народ не може її прийняти, якщо вона несе із собою 
катастрофічне зниження рівня життя і зубожіння. Голодні і 
бідні не проти  «продати» свої демократичні права і 
свободи навіть тоталітарним режимам, якщо вони обіцяють 
швидке підвищення добробуту і стабільності [27]. 

 Що ж стосується духовних цінностей, то вони 
трансформуються в суспільство із самої сутності людини й 
умов її існування. Насамперед, людина має високу 
економічну цінність, що багаторазово підвищує і цінність 
самого її життя. Hа цьому зрізі можна стверджувати, що 



цінність демократії як мінімум містить у собі певну 
систему влади, форму відносин між державою й 
особистістю, суспільством і державою (тобто, політичний 
режим). Вона містить у собі нерозривний зв'язок 
економіки, політики і культури, дає окремій особі певний 
рівень свободи, право діяти на власний розсуд в 
особистому житті, свободу вибору та обрання 
представників влади, свободу слова тощо. Це безсумнівна 
цінність, яка не допускає жодних обмежень. Демократія – 
це духовний стан людей, характер їхніх уявлень про самих 
себе, про власні права, можливості й обов’язки. Демократія 
буває такою, якими є самі люди. Разом з тим, вона важлива 
й універсальна політична умова й засіб оптимізації 
організації, функціонування і вдосконалення суспільства й 
держави, вільного розвитку особистості.  
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Semenchenko F.G. Democracy as the political value of 

Ukrainian society. Democracy is seen as a form of power that 
is called upon to mobilize the individual as an active element of 
Ukrainian society. The article examines the value of 
democracy, which has become widespread among the 
population of Ukraine, especially in the early 90-s of the 
twentieth century. It quite adequately reflected the basic 
principles of a truly democratic social order: personal 
freedom, equality before the law, political pluralism. For the 
majority, it also meant overcoming social inequality, 
corruption and protectionism, unemployment, and improving 
economic conditions. 

The thesis is substantiated that democracy can not exist 
in an economically backward, shattered country. People find it 
difficult to perceive it, if it brings with it a catastrophic decline 
in living standards and impoverishment. Democracy is the 
spiritual state of people, the nature of their perceptions of 



themselves, their rights, opportunities and responsibilities. 
Democracy is what people are like. 

A certain level of political culture of the masses is 
necessary, because it is impossible to impose democracy from 
outside on the society that it is not ready for it at all. In a 
country where the patriarchal type of political culture prevails, 
democracy is generally unlikely. In the context of considerable 
lagging of the level of political culture from the level of elites, a 
strong government is needed. Under all these conditions, 
political democracy may emerge, but it will be unstable 
because it will depend not on the propensity of the population 
to a democratic system, but on the effectiveness of the 
government. This is dangerous because the deterioration of the 
situation can threaten the whole process of democratization. 

Democracy is a spiritual state of people, the nature of 
their ideas about themselves, their rights, opportunities and 
responsibilities. Democracy is the way people are. At the same 
time, it is an important and universal political condition and 
the mean of optimizing the organization, functioning and 
improvement of society and the state, the free development of 
the individual. 

Keywords: democracy; valuable dimension; political 
activity; human individuality; political value. 

 
Семенченко Ф.Г. Демократия как политическая 

ценность украинского общества. Демократия 
рассматривается как форма власти, которая призвана 
мобилизовать личность как деятельного элемента 
украинского общества. Исследуется ценность 
демократии, которая получила широкое распространение 
среди населения Украины особенно в начале 90-х годов ХХ 
века. Она вполне адекватно отражала основные принципы 
действительно демократического общественного 
устройства: свобода личности, равенство перед законом, 
политический плюрализм. Для большинства она означала и 
преодоление социального неравенства, коррупции и 



протекционизма, безработицы, а также улучшение 
экономических условий. 

Обосновывается тезис о том, что демократия не 
может существовать в экономически отсталой, 
разрушенной стране. Народ трудно воспринимает ее, если 
она несет с собой катастрофическое снижение уровня 
жизни и обнищания. Демократия - это духовное 
состояние людей, характер их представлений о самих 
себе, о своих правах, возможностях и обязанности. 
Демократия бывает такой, какими являются люди. 

Ключевые слова: демократия; ценностное 
измерение; политическая деятельность; человеческая 
личность;  политическая ценность. 



 


