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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ 

ПОШИРЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

У статті досліджуються сучасні тенденції глобального поширення 

демократичних інститутів і труднощі їх укорінення в незахідних 

суспільствах. Доведено, що перспективи глобальної демократизації значно 

ускладнює сформована структура міжнародних відносин, асиметричність 

процесів демократизації в різних регіонах світу. Значне поширення 

демократичних перетворень у багатьох країнах світу не означає 

безпроблемного розвитку цього політичного явища. Ключові чинники, від 

яких у майбутньому будуть залежати стабільність і поширення демократії, 

є економічний розвиток і політичне керівництво. Як потужні структурні 

чинники, які полегшують розширення і поглиблення демократії, також є 

соціальний розвиток, розширення доступу до світового багатства й освіти. 
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Одним з найважливіших наслідків трансформаційних процесів кінця 

XX – початку XXI століття стало утвердження демократії як основної моделі 

світового суспільно-політичного устрою. У сучасному світі цей процес 
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набуває глобальнішого характеру. Майже всі більш-менш розвинуті країни 

стали тепер демократіями або обрали стратегію демократизації, яка 

здійснюється з урахуванням національних особливостей і традицій. У цілому 

можна констатувати, що головна тенденція світового розвитку полягає в русі 

до демократії як оптимальної форми організації суспільства. 

Проблеми історичного розвитку і перспектив демократії можуть 

розглядатись у різному теоретичному контексті, найчастіше з урахуванням 

цивілізаційної та стадіальної парадигм світового розвитку. Тобто з 

рефлексією на те, що демократія є продуктом певної (західної) цивілізації або 

необхідним етапом історико-політичної еволюції будь-якого суспільства. 

Разом з тим увага дослідників спрямована на тенденцією до глобального 

поширення демократичних інститутів і труднощі їх укорінення в незахідних 

суспільствах. 

Утвердження демократичних інститутів відбулося на порівняно пізній 

фазі розвитку західної цивілізації – в епоху так званого модерну, тобто 

демократії, що розуміється як сукупність представницьких органів влади, 

вільних виборів, ідейно-політичного плюралізму і змінюваності суб’єктів 

влади з волі громадян, є стадіальних феноменом у межах самої цієї 

цивілізації. Аналізуючи проблеми сучасної демократії в даному контексті, 

відомий фахівець у цій проблематиці Ульріх Бек справедливо бачить шлях до 

їх розв’язання в дедогматізації і десакралізації сталих принципів демократії 

[1, p. 40–46]. Це означає, що просте відтворення її основ поступається місцем 

їх критичному аналізу і постійному експериментуванню в усіх сферах 

соціальної дії. Пошук нових форм демократії стає характерною рисою 

сучасної громадської думки і різних вимірів соціальної практики. 

Насамперед, ідеться про формування нових форм соціальності, покликаних 

замінити традиційні форми групової соціально-культурної спільності 

рухливішими, які виникають на добровільній основі щодо мінливих 

конкретних проблем і ситуацій. Іде пошук «нового комунітаризму», де 

соціальність, детермінована «ззовні», замінюється соціальністю 
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добровільною, що виражає прагнення індивідів, не жертвуючи власною 

автономією, подолати взаємну відчуженість на основі пошуку спільних 

цінностей і прагнень [2]. 

Сьогодні вкрай важко сказати, до яких змін у демократичних 

інститутах може привести цей пошук. Проте провідна тенденція полягає в 

підвищенні ролі громадянського суспільства та його впливу на розвиток 

держави, що, очевидно, вимагає розширення сфери і збагачення форм його 

діяльності, проникнення її на рівень менеджменту, систем прийняття рішень, 

які є доменом професійної політики, технократії і бюрократичних структур. 

Можна стверджувати, що йдеться тут радше про необхідність розвитку 

нової стадії розвитку демократії, ніж про її еволюцію лише в межах її 

цивілізаційного, тобто західного ареалу. Особливістю перспективи 

демократії як глобально-стадіального феномену є зв’язок демократизації та 

глобалізації, еволюції демократії в контексті глобального історичного 

процесу. Оскільки жодна з існуючих нині локальних цивілізацій, крім 

західної, не виробила у своєму розвитку демократичних цінностей та 

інститутів, можна вважати, що така перспектива реальна лише у випадку 

виникнення нової глобальної цивілізації, яка прищепить ці цінності та 

інститути до традиційних підвалин інших цивілізаційних ареалів. 

Головним чинником демократизації в умовах глобалізації найчастіше 

вважається вплив модернізації економічних і соціальних структур: 

економічний розвиток на основі сучасної технології веде до зростання 

добробуту, а цей останній відкриває шлях до демократії. За оцінкою 

С. Хантінгтона, «взаємозв’язок між добробутом нації та її демократизацією 

досить міцний», а С.М. Ліпсет, досліджуючи зв’язок між рівнем 

економічного розвитку держав і їх політичним ладом, визначив, що 

демократизація залежить від багатьох чинників, але рівень соціально-

економічного розвитку є її «основною і необхідною умовою» (74% країн з 

найнижчим рівнем економічного розвитку мають авторитарний, 24% 

«напівдемократичний» і тільки одна країна – Індія – демократичний режим. З 
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країн з рівнем нижче і вище середнього демократичними є відповідно 11 і 

39%, проте до цієї категорії належать усі країни з розвиненою ринковою 

економікою) [3, p. 193; 4, c. 9]. 

Однак залежність демократизації від економічного чинника навряд чи є 

безпосередньою. Соціально-економічною передумовою представницької 

демократії західного типу є не ринкова економіка і рівень економічного 

розвитку як такі, обумовлена даними чинниками чисельна перевага в 

соціальній структурі так званого середнього класу. Цю соціальну спільність 

об'єднує життєвий стандарт, що забезпечує доступність набору основних 

споживчих благ, що поставляються сучасним масовим виробництвом, і 

зацікавленість у соціально-політичній стабільності, а внутрішньо роз’єднує – 

різноманіття конкретних групових статусів і джерел доходу, які формуються 

ринковими відносинами. Таке поєднання консенсусу і плюралізму інтересів 

перетворює середній клас в опору представницької демократії, що дозволяє 

різним його групам виявляти, відстоювати і примиряти власні інтереси, не 

порушуючи водночас інституційних основ свого економічного та 

соціального стану. Зрозуміло, ця роль середнього класу в демократичній 

політичній системі проявляється далеко не в усіх історичних ситуаціях, а в 

деяких навіть може перетворюватися на свою протилежність. Зокрема, у 

випадку, коли в суспільстві відбуваються соціально-економічні процеси, що 

загрожують положенню тих чи інших середніх верств, вони цілком здатні 

своєю суспільно-політичною поведінкою дестабілізувати інститути 

представницької демократії і навіть виступати силою підтримки 

авторитарних і тоталітарних режимів. Тим не менше, якщо середній клас не 

завжди є опорою демократії, то його значна питома вага в соціальній 

структурі бізнесу та громадянського суспільства є однією з необхідних 

умовам стабільного демократичного розвитку.  

Якщо добробут основних груп населення забезпечується не їх 

ситуацією на ринку, а на іншій основі, наприклад, завдяки державному 

патерналізму, плюралізму інтересів не виникає і навіть надто високий рівень 
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добробуту не створює соціальних передумов демократизації. При всіх цих 

застереженнях, безсумнівно, бідні суспільства, у яких значні верстви 

населення живуть на межі бідності і маргіналізовані із соціального боку, не 

являють собою сприятливого середовища для розвитку демократії та 

громадянського суспільства. 

З точки зору соціально-економічного чинника перспективи глобальної 

демократизації виглядають часом зовсім оптимістично. Нинішній етап 

глобалізації супроводжується поглибленням економічної диференціації між 

найрозвиненішими і більшістю інших країн. За умов збереження цієї 

тенденції, не слід очікувати швидкого і рівномірного економічного і 

соціального прогресу, радикального підвищення життєвого рівня населення, 

отже, і формування соціальних передумов для реальної представницької 

демократії. У багатьох з тих країн, де були створені формально-демократичні 

інститути, демократичний поступ залишається нестійким і за критичних умов 

навіть може діяти як додатковий чинник соціальної та політичної 

нестабільності політико-трансформаційних процесів. 

Серйозною перешкодою глобальної демократизації, яка поки що не має 

виразних альтернатив західної моделі, є культурна самобутність незахідних 

суспільств, яку не в змозі розмити ніяка вестернізація. Так, у культурному 

контексті деяких незахідних соціумів цінність особистості, основоположна 

для західної культури і духовна передумова демократизації, сприймається як 

чужорідний елемент. І хоча процес індивідуалізації розвивається і в таких 

суспільствах, він ще слабо порушує властиве їм розчинення індивідуального 

в груповому. Це не виключає демократизацію принаймні на формально-

виборчому рівні, але робить її малореальною в тих формах, які вироблені 

західним суспільством.  

Аналіз динаміки сучасного міждисциплінарного дискурсу щодо 

впливів глобалізації в соціально-економічному вимірі доводить, що 

представники суспільних наук демонструють поділ на тих, хто розглядає 

глобалізацію й потенціал постіндустріалізму з позицій деструкції, і тих, хто 
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вбачає в дії глобалізаційних процесів позитивну силу [5]. Головною 

проблемою багатьох країн залишається зубожіння, тобто в сучасному світі 

існують регіони, де бідні не мають можливості самостійно розв’язати 

вирішити проблему виживання. За такої ситуації бідність є джерелом, що 

продукує лише саму себе. Оскільки в таких регіонах не йдеться про будь-яке 

поняття розвитку, тут деактуалізуються такі важливі напрями міжнародної 

допомоги, як безпека фізичного, людського, природного капіталу. Коли 

йдеться лише про виживання, надто ризиковано вкладати інвестиції в 

майбутнє. Не дивно, що бідні країни мають низькі чи негативні рейтинги 

економічного зростання, їх уряди неспроможні ефективно використовувати 

переваги фізичної географії, національні фіскальні ресурси, інвестувати до 

інфраструктури, від якої залежить економічний розвиток. Крім того, у таких 

ареалах бідності урядова система часто пронизана корумпованістю, що 

негативно впливає на визначення та фінансування високопріоритетних 

проектів і на організацію необхідних механізмів менеджменту, що 

враховують структуру існування місцевих культурних бар’єрів і соціальних 

норм, яким надають переваги різні соціальні групи населення. Стримуючим 

чинником виступає й демографічний — численна родина позбавляє окрему 

людину можливостей вкладати інвестиції у власний розвиток. Брак інновацій 

у всіх сферах життя створює значний розрив у тенденції розвитку багатих і 

бідних країн світу. Як окремі особистості, так і цілі групи в суспільствах з 

низькими показниками можуть бути бідними чи збідніти, утративши надію 

щодо соціального прогресу їхніх суспільств. За такої ситуації заможний світ 

ставить логічне запитання щодо ефективності власної допомоги. 

Економічні механізми скорочення бідності можна поділити на дві 

провідні категорії: збільшення ресурсів через редистрибуцію й посилення 

ефективності економічного середовища. Провідним шляхом підтримання 

бідних держав найчастіше є редистрибуція ресурсів через спрямування на 

важливіші для зростання національної продуктивності галузі, такі, як 

інвестування в аграрний сектор, охорону здоров’я, освіту, транспорт і 
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комунікацію. Інвестування в такий спосіб спрямоване на надання допомоги 

найбіднішим верствам принаймні стати на шлях розвитку. Такий підхід має 

логічний зв’язок із виконанням завдання підвищення показників 

національного зростання, бо саме це необхідно розуміти як зростання в часі 

вартості ресурсів, які належать нації. Особливого значення тут набуває 

питання ефективності зусиль держави щодо регулювання приватної 

економічної діяльності, серед іншого активності іноземних компаній. Досвід 

розвинених європейських країн і США довів, що значне економічне 

зростання залежить не стільки від прямого державного інвестування, скільки 

від створення урядом такої інституціональної структури, коли відбувається 

ефективне забезпечення трансформування доходів від приватного 

інвестування одночасно у фізичний і людський капітал. У випадку бідних 

країн простежується інший варіант поступу до економічного зростання. 

Існують різні причини того, що національний простір останніх є недостатньо 

привабливим для приватних інвесторів, зокрема – щодо реалізації проектів, 

пов’язаних зі скороченням бідності. Окрім корупції в бідних країнах, частим 

явищем є нестабільність урядових інституцій, що спричиняє високі ступені 

ризиків і відсутність гарантій, субсидування нерентабельних проектів і 

оподаткування рентабельних, присутність ідеологічної опозиції розвитку 

ринкових процесів. Усе це знижує ефективність дії такого механізму, як 

інвестування в розвиток. Отже, першочергова увага лідерів світової 

спільноти спрямовується на механізми прямого розподілу ресурсів у бідні 

ареали світу. Вони діють так: через центральну міжнародну організацію 

Світовий Банк; через двосторонню урядову допомогу; через міжнародну 

діяльність окремих громадян. Показово, що в розрізі здійснення активної 

державної допомоги щодо інвестування в розвиток людського капіталу 

особливу цінність набувають освітні програми. На думку західних 

функціонерів і фахівців, успішне поєднання трьох рівнів здійснення 

допомоги бідним країнам матиме наслідком стабільне скорочення глобальної 

бідності. У свою чергу, постійне скорочення глобальної бідності дасть 
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можливість бідним націям віднайти необхідні ресурси й провести ефективні 

системні інституціональні реформування. 

Ураховуючи дуальність ефектів глобалізації, вважаємо за доцільне 

зауважити на тому, що не всі зв’язки обов’язково мають бути 

єдиноспрямованими, — можливо, що в деяких із них впливи глобалізації 

можуть бути дуже позитивними, але при цьому характер зростання може як 

сприяти подоланню високих показників бідності, так і збільшувати їх. 

Редистрибуція ресурсів від багатих до бідних ставить питання рівня 

підтримки інвестування та рівня зростання економіки. Тому важливим є 

використання потенціалу глобалізації в плані вкладання інвестицій у вищі 

стандарти життя. Країни, що розвиваються, потребують не просто 

трансферів, а й створення умов, за яких можливе подолання обставин 

бідності через торгівлю, безпеку, збереження й інвестування. У цьому 

контексті зростання часто розуміється як інструмент скорочення бідності й 

асоціюється з уведенням мінімальних стандартів життя в деякому 

темпоральному вимірі. Зрозуміло, що скорочення бідності й зростання 

економіки насамперед у країнах із низькими доходами населення корелюють. 

Емпіричні дослідження доводять: реальний прогрес у стандартах життя 

робить необхідним зростання національного добробуту. Так, наприклад, 

Індія в розумінні швидкого зростання як головного інструменту скорочення 

бідності демонструє значний позитив у розвитку. Позитивна асоціація між 

скороченням бідності й зростанням можна відзначити й у таких країн з 

високим рівнем бідності, як Китай, Індонезія, Філіппіни [6, с. 24–26]. 

Зрозуміло, що зростання сприяє долученню в суспільство таких 

довгоочікуваних позитивів функціонування, як удосконалення права та 

податкової дисципліни. Однак не є фактом, що саме собою існування 

демократичних інституцій має системний вплив на розв’язання проблеми 

бідності. У контексті глобалізаційних впливів уряди часто демонструють 

неготовність якісного поєднання в національних програмах розвитку 

коротко- і довготермінових інтересів, що одночасно мають враховувати 
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інтереси інших країн. Практика індустріальних країн щодо захисту вразливих 

ринків може бути розцінена ознакою трудності проведення кардинальних 

змін. Не можна заперечити й те, що ризики глобалізації є найсуттєвішимими 

для слабких економік країн, що розвиваються. Негативний бік глобалізації 

яскраво проявляється під час глобальних економічних і фінансових криз. З 

другого боку, не можна заперечити, що глобалізація має потенціал у вимірі 

скорочення бідності, зокрема в країнах, що розвиваються, насамперед, на 

основі створення середовища, сприятливого для прискорення економічного 

зростання та швидкого передавання знань. Грамотне використання 

структурних чинників і каналів реалізації національної економічної політики 

у світовій економіці дає змогу підтвердити наявність переваг глобалізації. 

Прогрес у скороченні глобальної бідності наявний насамперед за рахунок 

країн Азії, які обрали шлях інтенсивного розвитку [7, p. 4–7]. 

З цих позицій є сенс зауважити щодо значення каналів, які пов’язують 

сучасні глобалізаційні процеси з бідністю. Найважливішим механізмом 

визначено: зростання-нерівність-бідність. Ланкою, яка об’єднує глобалізацію 

та зростання, є відкриття ринку насамперед через лібералізацію торгівлі й 

руху капіталів. Шлях від відкритості до бідності визначають взаємини між 

зростанням і нерівністю. Тут скорочення бідності буде залежати від того, як 

відбуватиметься розподіл прибутку. Якщо зростання спрямоване на 

збільшення в прибутку нерівності, то остання ланка комбінує ефект від 

зростання і впливу нерівності доходів на бідність. Разом із тим, високий 

агрегований рівень зростання ВВП є позитивом для її скорочення. Тому 

урядовці часто фокусують зусилля на структурі зростання й розвитку більше, 

аніж на рівні зростання як такому. Тобто суттєве скорочення бідності є 

комбінацією високого зростання й більш «соціальної» дистрибуції прибутку 

від нього. Відкриття глобальної конкуренції може сприяти й скороченню 

робочих місць і детериторізації в умовах зайнятості й праці. Отже, у будь-

якому випадку інтеграція в глобальну економіку може допомогти бідним 

верствам населення, але не замінить собою стратегію боротьби з бідністю. 
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За такої ситуації важливим стає взаємозв’язок між глобальною 

технологічною дифузією, яка в глобальному вимірі є нерівномірною, і рівнем 

підготовки персоналу. Кваліфікований персонал не мігрує в бідні країни, 

навпаки, спостерігається зворотна тенденція. Підтвердженням цього є 

активна міграція медичного персоналу з африканських і азійських країн до 

Сполучених Штатів і ЄС. Некваліфікований персонал тим більше не в змозі 

підтримати програми інтенсивного внутрішнього розвитку, і частина його 

знов-таки мігрує до заможніших країн світу. Тут доволі важливою стає роль 

транснаціональних корпорацій, що переміщують виробництво на простори, 

де є дешева робоча сила. Попри критику щодо експлуатації місцевого 

населення, діяльність корпорацій значно сприяє зростанню доходів 

населення в районі розташування, а також стимулює населення до набуття 

вищої кваліфікації, а місцеві компанії – до впровадження нових технологій та 

ефективного менеджменту. Тобто, наскільки явним буде позитив від 

функціонування ТНК у вимірі поліпшення індивідом соціального статусу, 

значною мірою залежить привабливість внутрішнього середовища країни [8, 

p. 15]. Зрозуміло, що з позицій використання позитивних сторін глобалізації 

щодо скорочення бідності урядам і бізнесу необхідно реалізовувати соціальні 

й колективні можливості. Останній момент містить: інвестиції в охорону 

здоров’я; інституції, які відповідають за дотримання базових правових норм; 

колективні інвестиції в соціальне страхування. За відсутності таких елементів 

процес глобалізації лише створює труднощі для тих, хто завдяки йому може 

зайняти кращі життєві позиції. Інституції, діючи як своєрідний фільтр, який 

інтенсифікує позитивні й негативні прояви відносин між глобалізацію й 

бідністю, мають допомогти скоротити світову соціально-економічну 

гетерогенність. 

Позитивні результати впливу прогресу на глобальний простір 

міжнародних відносин мають дуже специфічний контекст. Заради отримання 

позитивів від дії високодинамічних глобалізаційних сил країни, що 

розвиваються, мають здійснювати стратегічні кроки з кореляцією на 
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довгострокову перспективу. Урядовці повинні визначити й імплементувати 

активну стратегію розвитку не лише для отримання вигод від глобалізації, а й 

для протистояння її негативним ефектам. З огляду на це доцільним є 

поєднання руху завдяки стратегічній інтеграції в глобальний світовий ринок і 

проведення спрямованої на подолання бідності активної внутрішньої 

політики розвитку, базованої на використанні можливостей науково-

технологічного прогресу. Саме це сприятиме підвищенню життєвих 

стандартів у бідних регіонах планети і тим самим надасть їхнім 

представникам більші можливості самореалізації. 

Нестача необхідних ресурсів у держав Півдня лише збільшуватиме 

розрив між рівнями розвитку заможних і бідних світів, що потребує пильної 

уваги передусім країн Великої вісімки. Проте за умов складності визначення 

єдиної регуляційної системи найбільшу практичну ефективність виявляють 

коаліції «ad hoc». Підтримка кризових осередків має стратегічну важливість 

насамперед для регіонального рівня визначення норм колективної дії, бо 

остання потребує консенсусу при реалізації конкретних програм допомоги. 

Разом із тим, потреба в глобальній стратегії стає все очевиднішою. 

На сучасному етапі стратегія міжнародних організацій демонструє 

певний консенсус щодо включення бідних країн до світової економіки, 

базуючись на трьох складниках: власне політиці розвитку цих країн; 

відкритті переваг зовнішнього обміну; зростанні зовнішньої допомоги [9; 10, 

p. 1–4]. Значною мірою отримання прибутку стає залежним від політики 

держави і якості менеджменту її інституцій шляхом акумуляції капіталу в 

створенні виробництв, які зможуть брати участь у глобальному 

економічному обміні. При цьому регуляція ритмів і загальної модальності 

комерційної лібералізації стає не менш важливою, аніж сама допомога, бо 

адаптування новими гравцями ринку найвідкритіших режимів ще не 

розв’язує автоматично проблему бідності. Тож така політика передбачає 

інтеграцію всього населення в процес розвитку, тобто збереження таких 

важливих бюджетних пріоритетів, як освіта й охорона здоров’я, якісне 



 12 

вкладення соціального капіталу. А це вже відображає рівень політичних 

рішень і політичних інвестицій у загальний розвиток. 

Перспективу глобальної демократизації значно ускладнює і 

сформована структура міжнародних відносин, асиметричності процесів 

демократизації в різних регіонах світу. Якщо західні суспільства розв’язують 

проблему подолання дисфункцій представницької демократії, приведення 

демократичних інститутів у відповідність з реаліями постіндустріальної 

епохи, то товариствам Півдня і Сходу належить процес вироблення і 

засвоєння адекватної для їх умов і традицій демократичної практики, 

стабільного демократичного порядку. З теоретичних позицій можливі 

варіативні «сценарії майбутнього демократи»: принципово нові фази 

демократичного процесу в одних регіонах і його стагнація в інших; 

переплетіння і взаємне збагачення різних його потоків. У межах 

середньострокового бачення можна стверджувати, що в переважній 

більшості товариств утвердиться принцип змінюваності влади на підставі 

порівняно стабільних легітимних процедур, що передбачають волевиявлення 

громадян. 

В умовах глобалізації та пов’язаного з нею зростаючого динамізму 

економічних і соціальних процесів досить гнучке реагування політичної 

сфери на нові «виклики» і, відтак, упорядкування змінюваності влади стає 

необхідною умовою виживання сучасних суспільств. При цьому вже нині 

неліберальні демократії не відрізняються ані політичною, ані економічною 

ефективністю, тому що правлячі еліти складаються не за меритократичним 

принципом. Основою неліберальної демократії слугує чи популізм (як у 

Росії), чи жорсткий контроль за політичним життям (як у більшості 

африканських країн). Як те, так і інше виявляється можливим через 

відсутність забезпеченого і самостійного середнього класу; нерідко тому 

неліберальна демократія стає наслідком передчасної демократизації. Головні 

небезпеки, які приховує в собі неліберальна демократія, полягають, з одного 

боку, у тому, що народ, який бачить, як влада маніпулює їхньою думкою, 
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приходить до глибокого розчарування в демократії як такій, з другого – у 

тому, що економічні підвалини не спонукають до господарської модернізації, 

що призводить до поступового відставання в економічній сфері і породжує в 

людей почуття «знедоленості» [11, с. 284; 145]. 

Однак насадження західних цінностей і демократії в незахідних 

суспільствах є не правильним. Навпаки, передчасний перехід до демократії 

західного типу може призвести до серйозних економічних труднощів і 

політичної нестабільності і як наслідок – породити авторитарні і 

диктаторські режими, які стають поживним середовищем для організованої 

злочинності. Вибір, який, на думку Ф. Закарії, повинні зробити для себе 

країни, які розвиваються, – це вибір між неліберальною демократією і 

ліберальною автократією [11, с. 97]. 

Ліберальна автократія, чи на найвищому щаблі розвитку, ліберальний 

конституціоналізм виявляється ефективнішим шляхом становлення 

ліберальної демократії. Розглядаючи безліч випадків, які мали місце 

останніми трьома десятиліттями, переходу незахідних суспільств до 

ліберальної демократії, легко виявити, що значного успіху досягли ті країни, 

які використовували власну версію європейської моделі: капіталізм і 

верховенство закону передусім, а демократія – потім. Унаслідок вони 

досягли вражаючих господарських успіхів, і протягом останніх півтора 

десятиліття перейшли до демократії – причому, набагато стійкішої та 

ефективнішої [12, р. 51]. Вірогідність побудови справді ліберальної 

демократії все ж таки виявляється набагато вищою там, де вкорінилася 

неліберальна демократія. 

Успішне функціонування демократії залежить від громадян як 

самостійних індивідів. Це означає здатність зберігати власну особистість, 

уникати порожності й самотності за допомогою ресурсів власного інтелекту. 

У сучасному світі існує ціла низка тенденцій і чинників, які нині і в 

недалекому майбутньому будуть загрожувати демократичним інституціям: 

зростання прихильників крайніх форм націоналізму, релігійна нетерпимість і 
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теократичні прагнення, тероризм і кримінальне насилля, криза сучасної 

моделі суспільно-політичного устрою, яка домінує у більшості розвинених 

країн світу, зростання ролі, що її відіграють у політиці фахівці з реклами й 

консультанти з питань засобів масової інформації, брак цікавості громадян до 

державних справ, коли не йдеться про захист їхніх конкретних інтересів. Як 

зазначає Г. Кіссінджер: «Політики, які перебувають під тиском електорату, 

неохоче звертаються до проблем, саме існування яких виходить за межі 

виборчого циклу» [13, с. 260]. 

Потенційно найважливіша небезпека для демократії може виходити із 

довготермінових змін, які завдають шкоди всьому людству: перенаселення, 

скорочення ресурсів сільськогосподарських земель, води й екологічні 

катастрофи, що потребують часом жорстких заходів, серед них наявності 

багатьох недемократичних обмежень. 

Значне поширення демократичних перетворень у багатьох країнах світу 

не означає безпроблемного розвитку цього політичного явища. Як показує 

досвід розвинених країн, у демократії існують серйозні проблеми, які фахівці 

характеризують по-різному: Ж. Бешлер називає «спотвореннями 

демократіями», Н. Боббіо – «невиконаними обіцянками демократії», 

Ф. Шміттер – «загрозами демократії», Ш. Ейзенштадт – «крихкістю сучасних 

демократичних режимів». Роберт Даль визначає нерівність громадян 

фундаментальну проблему в усіх демократичних країнах [14]. Перспектива 

розвитку демократії, з його точки зору, залежить від ступеня наближення 

народу до еліти, яка приймає рішення. Удосконалення громадян, їх активна 

участь у житті суспільства і держави є необхідною умовою розвитку 

демократії. І чим вищий рівень політичної участі, чим ближче громадяни до 

постійно зростаючого рівня вимог до учасників політичного процесу, тим 

ближче демократія до свого ідеалу.  

Дж. Сарторі істинною загрозою демократії вважає вимогу більш 

«чистої» і досконалої демократії [15, p. 47–49; 98–200]. Демократія не може 

не викликати створення міфів, сприятливих для неї, але своєчасно не 
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реалізовані, міфи перетворюються на утопію, що руйнує демократію. Він 

також вважає, що демократія здатна викликати тиранію, але носієм цієї 

загрози є не більшість, здатна послабити центри влади, а меншість, яка може 

скористатися труднощами демократичної системи або для її знищення, або 

для додання їй закритого олігархічного характеру. 

Найважливішою проблемою демократії є принцип більшості при 

прийнятті колективного рішення. Так, американський політолог Данкварт 

вважає, що «демократія – це система правління тимчасової більшості» [16, 

c. 7]. Значна частина дослідників визнає недосконалість даного принципу, 

але не може запропонувати інший універсальної альтернативи. Досвід різних 

демократичних країн свідчить про те, що в різних обставинах демократичний 

процес може бути реалізований з іншими принципами прийняття 

колективних рішень, які враховують умови, у яких вони будуть 

ухвалюватися. 

Але більшість фахівців переконані у правильності ключової тези: 

демократичному процесу немає досконалішої альтернативи, а його недоліки 

можуть бути виправлені шляхом створення реального альтернативного 

процесу для вдосконалення низки специфічних рішень або політичних 

стратегій у межах рамках демократичної системи або вдосконалення самого 

демократичного режиму. Водночас певний ступінь порушення 

демократичних принципів може виявитися прийнятнішим плати за переваги 

демократичного процесу.  

Як ключові чинники, від яких у майбутньому будуть залежати 

стабільність і поширення демократії, найчастіше відзначається економічний 

розвиток і політичне керівництво. Як потужні структурні чинники, які 

полегшують розширення і поглиблення демократії також називають 

соціальний розвиток, розширення світового багатства й освіти. Але, 

зрештою, вирішальне значення надається політичному керівництву, його 

вибору та дій на багатьох рівнях, що накладає зобов’язання  на урядові 

посадові особи, на політичні партії, групи інтересів і громадські організації в 
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«молодих» демократичних державах, але також і на інститути в тих, де вже 

затвердилися демократія. Але демократія як глобальний і локальний процес, 

зрештою, пошириться в світі настільки, наскільки ті, хто користується 

владою у всьому світі і в окремих країнах, захочуть її поширити. 

Демократія як основа управління має більшу стримуючу силу тільки в 

тих країнах, де існує спільність інтересів і фундаментальних цінностей, які 

поділяються переважною більшістю громадян. Саме це робить можливим 

життя демократичного, парламентського правління. Занепад демократії 

настає тоді, коли розпадається єдність цінностей та інтересів, коли не існує 

більше загальної згоди стосовно основних принципів і завдань, коли 

прихильники тих чи інших партій більше не прагнуть працювати разом з 

державою, але самі хочуть стати державою [17, с. 40]. 

Отже, природа сучасних соціальних процесів залишається 

суперечливою та конфліктною. З одного боку, новітні тенденції знаходять 

вияв у сприянні інтерпретації та зближенню темпів розвитку, а з другого – 

супроводжуються значними деформаціями, поглибленням примусових 

механізмів, розхитуванням і переглядом традиційних норм національного та 

міжнародного права, застосуванням подвійних стандартів. Проте, 

незважаючи на перераховані дефіцити демократії, зберігаються вагомі 

підстави оптимістично дивиться в майбутнє демократичного розвитку, 

обґрунтовуючи власнй оптимізм тим, що поступове їх заповнення зміцнює 

стабільність демократії. Сучасні демократичні інститути і практики здатні 

розв’язувати проблеми між владою та суспільством мирним шляхом, що й 

виявляється найбільшим підтвердження її випереджаючої ефективності 

порівнянно з іншими формами суспільного устрою. Незважаючи на всі 

труднощі, з якими зіштовхуватися демократії на своєму тернистому шляху, 

актуальною залишиться думка, висловлена Робертом Далем: 

«...демократична ідея не втратить своєї привабливості для людей у 

недемократичних країнах, і в міру того, як у цих країнах будуть формуватися 

сучасні, динамічні і більш плюралістичні суспільства, їх авторитарним 
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урядам стане все важче протидіяти устремлінням до розширення демократії» 

[14]. 
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This article investigates the current trends of the global spread of 

democratic institutions and the difficulty of their rooting in non-Western societies. 

It is shown that the prospects for global democratization complicate the existing 

structure of international relations, asymmetry of democratization in different 

regions of the world. Widespread democratic reforms in many countries do not 

mean smooth development of this political phenomenon. Key factors that in the 

future will depend on the stability and the spread of democracy is economic 

development and political leadership. As powerful structural factors that facilitate 

the expansion and deepening of democracy is also social development, access to 

global wealth and education. 

Keywords: democracy, illiberal democracy, Western civilization 

Westernization, USA, Europe, the countries of the "third world". 

 

В статье исследуются современные тенденции глобального 

распространения демократических институтов и трудности их укоренения 
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в незападных обществах. Доказано, что перспективы глобальной 

демократизации значительно усложняет сформирована структура 

международных отношений, асимметричности процессов демократизации в 

различных регионах мира. Широкое распространение демократических 

преобразований во многих странах мира не значит беспроблемного развития 

этого политического явления. Ключевые факторы, от которых в будущем 

будут зависеть стабильность и распространение демократии, - 

экономическое развитие и политическое руководство. В качестве мощных 

структурных факторов, облегчающих расширение и углубление демократии, 

- также социальное развитие, расширение доступа к мировому богатству и 

образованию. 

Ключевые слова: демократия, нелиберальная демократия, западная 

цивилизация, вестернизация, США, Европа, страны «третьего мира». 


