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У статті аналізуються процеси формування громадянського суспільства у посткомуністичних країнах 
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Формування громадянського суспільства в 
колишніх країнах «соціалістичного табо-

ру» пов'язано з більш-менш м’яким поваленням 
комуністичних режимів наприкінці 1980-х – по-
чатку 1990-х років. Майже 30 держав Централь-
ної, Східної Європи та Азії у цей період часу 
стали на шлях демократичного транзиту. Більш 
ніж за двадцять років суспільних перетворень 
посткомуністичні країни досягли різних резуль-
татів: від «ефективної та успішної демократиза-
ції» (Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, 
Польща, Угорщина), «сегментарної демократії» 
(Грузія, Молдова, Україна) до «консолідованої 
автократії» (Білорусь, Росія, Туркменистан, Та-
джикистан, Узбекистан). 

Слід зазначити, що майже всі держави, які 
досягли найбільших успіхів на шляху демократи-
зації політичних систем, лібералізації національ-
них економік, формувались в межах локальної 
європейської (як частини Західної) цивілізації. 
Саме цивілізаційний фактор необхідно визначи-
ти як первинну та базову умову успішної демо-
кратизації політичної системи.

Проблематика політичних трансформацій та 
формування громадянського суспільства на пост-
соціалістичному просторі розглядались, зокрема, 
у працях Зб. Бжезинського, C. Ліпсета, С. Хан-
тингтона, а також у роботах М. Ільїна, І. Кресі-
ної, І. Кудряшової, А. Мельвіля, М. Миронюка, 
Т. Орлової, Д. Стукала та інших.

Актуальність дослідження формування гро-
мадянського суспільства в державах Східної 
Європи наприкінці ХХ століття та в період на-
буття ними повноправного членства в ЄС по-
лягає в необхідності використання досвіду цих 
країн при проведенні комплексних політичних 
реформ в Україні, яка на теперішній час зна-
чно відстала від колишніх членів «соціалістично-
го табору» в процесах демократизації політичної 
системи. Поетапне розширення Європейського 
Союзу об’єктивно призводить до трансформа-
ції «європейського простору» – зміні орієнтирів 
політичного, соціально-економічного та ідеоло-
гічного розвитку держав Співтовариства. По-
літичні системи країн Європи стають все більш 
відкритими для впливу інститутів Європейського 
Союзу та менш самостійними. Фактично націо-
нальні конституційні норми держав-учасниць ЄС 
трансформуються у напрямку адаптації до вимог 
первинного, вторинного права Співтовариства, 
а також до прецедентної практики Суду ЄС та 
Європейського Суду з прав людини. Важливим 
орієнтиром розвитку нормативної основи функ-
ціонування політичних систем держав-учасниць 
ЄС виступають Копенгагенські критерії вступу 
в Співтовариство. До них належать: стабільність 
установ, які гарантують демократію, верховен-
ство права, право людини на повагу і захист мен-
шин, існування діючої ринкової економіки. На-
буття чинності Лісабонським договором у 2009 р. 
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ще більшою мірою потребує прийняття держава-
ми Європейського Союзу єдиних стандартів по-
літичного розвитку.

Об’єктом дослідження виступає громадянське 
суспільство у посткомуністичних країнах Цен-
тральної та Східної Європи наприкінці ХХ – по-
чатку ХХI століття.

Предмет дослідження – спільні риси та осо-
бливості становлення громадянського суспіль-
ства у державах колишнього соціалістичного та-
бору центрально-східного європейського регіону.

Становлення громадянського суспільства – 
процес тривалий і складний, він розгортається 
паралельно із модернізаційними процесами та 
демократичним транзитом. При цьому логічно 
припустити, що перехід до громадянського ста-
ну суспільства має як певні інваріантні харак-
теристики, так і регіональні відмінності. Однією 
із важливих «цеглинок», що творять громадян-
ське суспільство, є ринкові відносини. З їх допо-
могою в суспільстві складається певна мережа, 
своєрідний «кістяк», навколо якого утворюються 
і розвиваються організації інших напрямів. Зро-
зуміло, що вся ця інфраструктура утворюється 
не сама по собі, її творять люди. Прошарок на-
селення, залучений до ринкової економічної ді-
яльності, соціально активний і матеріально не-
залежний, у політологічній літературі прийнято 
називати середнім класом. Його вважають соці-
альною опорою стабільного, розвинутого грома-
дянського суспільства західного зразка [1, с. 129].

Ключовим поняттям політичних змін в по-
сткомуністичних державах є поняття демокра-
тичного транзиту – переходу від авторитаризму 
до демократії. Загальними для багатьох держав 
етапами демократичного транзиту є наступні. 
Перший – криза авторитарного режиму та його 
лібералізація. Криза диктатури може мати як 
внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні 
причини. Ослаблення або втрата режимом легі-
тимності є важливою складовою політичної кри-
зи. Зниження легітимності відбувається не тіль-
ки на рівні широких верств населення, але й на 
рівні еліт. На цьому етапі формується відкрита 
опозиція режиму, що призводить до створення 
конкурентного політичного середовища. Другий 
етап – встановлення демократії. Основним про-
цесом на цьому етапі є інституціалізація демо-
кратичних механізмів державної влади. Важливе 
значення набуває процедура розробки конститу-
ції та прийняття нового виборчого законодавства. 
Невід’ємною складовою демократизації влади 
виступає вибудовування ефективного механізму 
«стримувань і противаг». Нарешті, завершаль-
ним етапом легітимації нової політичної систе-
ми є реалізація принципу верховенства права 
у діяльності всіх політичних інститутів. Демо-
кратичним інструментом і одночасно гарантією 
такої реалізації є функціонування незалежної 
судової влади, яка забезпечує втілення між-
народних стандартів у галузі прав людини в 
конституційну (на рівні конституційної юсти-
ції), адміністративну (на рівні адміністративної 
юстиції) та правоохоронну (судами загальної 
юрисдикції) практику.

Як зазначають Ф. Шміттер і Т. Л. Карл, демо-
кратичний транзит може здійснюватися чотирма 
шляхами: 1) «нав’язаний перехід»; 2) «пактова-

ний перехід»; 3) «реформістський»; 4) «револю-
ційний» [2, с. 13].

Для держав Вишеградської групи характер-
ним є «реформістський» перехід, який передбачає 
активність не тільки політичних еліт, але й участь 
у політичних процесах різних верств населення. 
Крім того, трансформація політичних систем у 
Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині супрово-
джувалась глибоким реформуванням адміністра-
тивно-територіального устрою, що призвело до 
створення ефективної моделі децентралізованої 
держави та утвердженням територіальної грома-
ди як самостійного політичного актора.

Політичні реформи у Польщі пов’язані з при-
йняттям Національними Зборами Республіки 
Польща нової Конституції 02.04.1997 р., яка була 
затверджена на загальнонаціональному рефе-
рендумі 25.05.1997 р. Основний Закон республі-
ки за своєю структурою та змістом побудований 
за європейськими конституційними традиціями. 
Саме у конституції були закладені принципи 
функціонування нових політичних інститутів, а 
також нормативні передумови проведення адмі-
ністративної реформи, яка мала на меті транс-
формувати Польщу у сучасну конкурентоспро-
можну державу, здатну прийняти політичні й 
економічні виклики Європейського Союзу і стати 
її інтегрованою частиною.

Трансформація політичної системи та форму-
вання громадянського суспільства в Угорщини 
має ознаки реконструкції, оскільки до 2012 р., 
тобто до набрання чинності нової Конститу-
ції (наймолодшої у Європі), діяла Конституція 
Угорської Республіки 1949 р. (із змінами 1989 р. 
та 1997 р.), – соціалістична за основними прин-
ципами, засадами та змістом. «Стартові умови» 
демократичного транзиту Угорщини виокремлю-
ють її від інших держав Вишеградської групи, 
оскільки процеси економічної лібералізації та 
політичної демократизації розпочалися раніше, 
ніж у Чехословаччині (до її розпаду на Чехію 
і Словаччину) та Польщі. Так, ще у 60-ті роки 
ХХ століття під керівництвом лідера Угорської 
соціалістичної робочої партії Яноша Кадара у 
країні були проведені ринкові за змістом еконо-
мічні реформи, які призвели до формування по-
тужного середнього класу вже до початку про-
цесів розпаду соціалістичного табору. У 1989 р. в 
результаті переговорів правлячої партії з опози-
цією (так званого «Круглого столу») розпочалися 
політичні реформи в межах діючої на той час со-
ціалістичної Конституції. Майже без будь-яких 
політичних конфліктів була узгоджена стратегія 
внутрішньої та зовнішньої політики.

Характеризуючи особливості формування 
громадянського суспільства у Словаччині, слід 
наголосити, що станом на момент проголошення 
незалежності (створення нової держави у ре-
зультаті легального розпаду Чехословаччини), 
в країні були відсутні розвинені традиції по-
літичної культури. Незважаючи на 20-ти річ-
ний період демократичного розвитку між двома 
світовими війнами, вона зберігала до середини 
ХХ століття характер аграрної країни з низь-
ким рівнем політичної ангажованості населення 
та недостатньо зрілим громадянським суспіль-
ством. Трансформація словацького суспільства 
в індустріальне відбувалась тільки в період  
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50-60-х років ХХ століття в умовах комуністич-
ного режиму [3]. На відміну від Угорщини, Че-
хословаччина до 1989 р. не пройшла шлях лі-
бералізації, в процесі якої могли сформуватись 
незалежні політичні партії. В результаті опози-
цію режиму складали громадські ініціативи, на-
приклад, екологічний рух та правозахисні групи 
[4]. Окрім слабкості опозиційних сил причиною 
запізнення формування системи політичних 
партій можна вважати негативне ставлення на-
селення до самого поняття «політична партія». 
Саме тому створені на початку 90-х років партії 
мали назву рухів: Християнсько-демократичний 
рух, «Рух за демократичну Словаччину». Але, 
незважаючи на стримане відношення частини 
населення і навіть нових демократичних еліт до 
політичних партій, саме вони після змін 1990 р. 
стали основною силою політичної організації 
громадян. На початку 90-х років внаслідок по-
літичних змін були створені зовнішні умови для 
формування демократичної системи: наявність 
парламентської демократії, а не президентської 
форми правління; створення нормативної плат-
форми для розвитку політичного плюралізму, іс-
нування незалежних і недержавних засобів масо-
вої інформації, створення пропорційної виборчої 
системи, проведення вільних та альтернативних 
виборів в умовах політичної конкуренції. Фор-
мування незалежного словацького політичного 
простору завершилось ще перед розпадом Че-
хословаччини. Відсутність впливової загально-
національної партії було викликано відсутністю 
консенсусу в питаннях реформування державно-
го устрою, що призвело до поразки прибічників 
збереження Чехословаччини [5].

Аналізуючи результати демократичного 
транзиту у балтійських державах, необхідно ак-
центувати, що умовами швидкого реформуван-
ня політичних систем у напрямку європейських 
стандартів виступили нормативні (конституційні, 
у першу чергу) та соціально-психологічні фак-
тори, які мають певні історичні та культурні 
зв’язки з цінностями Західної цивілізації.

Важливо підкреслити, що демократичні ре-
форми у балтійських державах отримали ма-
сову соціально-психологічну підтримку різних 
верств населення. Таким чином, у суспільстві 
сформувалась правосвідомість соціальної згоди, 
яка виступила «рушійною енергетикою» транс-
формаційних політичних процесів. За таких умов 
конституційні норми мають ознаки реальної, а не 
фіктивної (як, наприклад, в Україні та Російській 
Федерації) конституції. Слід зазначити, що вже 
на початку 90-х років минулого сторіччя у при-
балтійських країнах сформувався полікратичний 
тип форми держави, головними ознаками якого 
є: «м’який» розподіл державної влади (характер-
ний для змішаних та парламентських республік), 
домінування інтересів середнього класу у роз-
робці моделей політичної та економічної систем, 
багатопартійність, ефективні механізми захисту 
прав і свобод людини.

Аналіз тенденцій трансформації конституцій-
ного законодавства в державах Центральної та 
Східної Європи дозволяє зробити висновок про 
домінування двох моделей реформування – ре-
конструкції та демонтажу. Реконструкція перед-
бачає звільнення конституційних норм від фік-

тивності, наповнення їх реальним змістом, що 
відображає фактичні суспільні відносини, а також 
ефективними механізмами реалізації. Демонтаж, 
у свою чергу, передбачає максимально можливу 
відмову від конституційних доктрин комуністич-
ного минулого та формування нових політичних 
інститутів. Це процес швидкої заміни конституцій 
і тривалої адаптації до оновлених «правил гри» 
у політичній сфері. У моделі реконструкції адап-
тація направлена не на пристосування інститу-
ційної системи до нових конституційних норм, а, 
навпаки, на законодавче утвердження існуючих 
політичних практик. Результатом трансформації 
у обох варіантах є розробка нового конституцій-
ного законодавства, що відповідає потребам демо-
кратичного суспільства, але більш ефективним є 
шлях демонтажу [6, с. 36].

Для держав Вишеградської групи слід виді-
лити також спільні риси партійного будівництва. 
Більшість політичних партій у країнах Цен-
тральної та Східної Європи вирізняє відносно 
низька ідеологізація при помітному відчуженні 
громадян від політичних процесів, що створює 
певні загрози демократичної деформації.

Партійні політичні процеси в країнах цен-
трально-східного європейського регіону мають 
спільні риси.

1. На початку 1990-х років спостерігається
бурхливий ріст кількості політичних партій. Спо-
соби утворення: об’єднання однодумців (пред-
ставників творчої інтелігенції) у політичну пар-
тію; виділення нових партій із раніше існуючих; 
формування партій з громадянських рухів; від-
новлення старих, «історичних» партій.

2. У деяких країнах проголошується заборона
тоталітарних ідеологій. Так, Конституція Поль-
щі передбачає заборону політичних партій, котрі 
звертаються у своїх програмах до тоталітарних 
методів і практики фашизму, нацизму і комуніз-
му. Антитоталітарна політика в «молодих демо-
кратіях» ЦСЄ призвела до трансформації кому-
ністичних партій в соціалістичні.

3. Основна боротьба за місця в парламентах
відбувається між демократичними силами та со-
ціалістами.

4. Політичні партії пройшли шлях від під-
контрольності державі до вільного розвитку.

5. З кінця 1990-х років у країнах ЦСЄ шляхом
злиття декількох партій створюються демокра-
тичні партії «нової генерації» (Партія Угорської 
коаліції) та партії «третього шляху» (Національ-
ний рух Сімеона II у Болгарії). Здебільшого ці 
партії формувались «під яскравих особистостей» 
і виникли як виклик на загальне розчарування в 
партійних політичних процесах.

6. На початку 2000-х років активізуються ра-
дикальні націоналістичні партії («Атака» у Болга-
рії, «Йобікс» в Угорщині, «За Велику Румунію»), 
які приймають участь у діяльності парламентів 
та займають антиєвропейську платформу.

7. Наприкінці першого десятиріччя ХХI ст. спо-
стерігається значне зменшення кількості політич-
них партій та низький рівень електоральної довіри 
до них (незалежно від ідеологічного спрямування). 
Незадоволення у людей викликає надмірна парти-
зація політики та політичний клієнтизм.

8. Партійні системи в державах ЦСЄ відрізня-
ються нестабільністю, що призводить до парла-
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ментських криз. Але при цьому основним напрям-
ком зближення партійних програм залишається 
поглиблення євроінтеграційних процесів.

Підсумовуючи дослідження тенденцій ста-
новлення громадянського суспільства у держа-
вах Центральної та Східної Європи (Угорщини, 
Словаччини, Чехії, Польщі, Литви, Латвії, Есто-
нії), можна окреслити певні спільні особливості. 
По-перше, передумовою ефективності політич-
них реформ у вказаних країнах стало синхронне 
проведення економічних, ринкових за змістом, 
реформ. По-друге, соціальною основою (новою 
політичною елітою) економічної системи висту-
пив середній клас, який став рушійною силою 
формування політичної системи. У сфері кон-
ституційно-правового регулювання були здій-

снені зміни у нaпряму нормативної формалізації 
демократичних принципів функціонування сус-
пільства. Як наслідок – у державах ефективно 
викорінюється корупція, контроль за виконавчою 
владою здійснює незалежний суд, у суспільстві 
утверджуються правові за своїми принципами 
закони. Тобто існує певний алгоритм результа-
тивності політичних реформ при переході дер-
жав від авторитаризму до демократії. 

Логічний ряд трансформацій у державах 
Центральної та Східної Європи виглядає на-
ступним чином: ліберальна ринкова економіка – 
нова політична еліта (середній клас) – демо-
кратизація державних інститутів – створення 
незалежного суду – утвердження у суспільстві 
верховенства права.
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