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ДЕ МОК РА ТИЧ НІ ЦІН НОС ТІ 
В УК РА ЇН СЬКО МУ СУС ПІЛЬС ТВІ 

Abs tract. The ar tic le con ti nu es the se ri es of pub li ca ti ons as for va lue ori en ta ti ons of 
Uk ra i ne’s po pu la ti on on the ba sis of re sults of three na ti o nal rep re sen ta ti ve sur -
veys of the adult po pu la ti on of Uk ra i ne exe cu ted by the Cen tre “So ci al mo ni -
to ring” and the O. Ya re men ko Uk ra i ni an Ins ti tu te for So ci al Re se arch ai med at
the study of the system of va lue ori en ta ti ons of the po pu la ti on in the fra me 
of in ter na ti o nal stu di es World Va lu es Sur vey (1996, 2006) and Eu ro pe an 
Va lu es Sur vey (1999). Ge ne rally, the study of the do mi nant pri o ri ti es and 
ex pec ta ti ons of the pe op le tes ti fi es that the pro ces ses cha rac te ri zed by the 
en han ce ment and streng the ning of de moc racy, bu si ness ini ti a ti ve, in de pen den -
ce in thin king and ac ti ons, in di vi du a li za ti on, in no va ti ve ness, and inc li na ti on to
suc cess are in ten si fi ed. 

Для стат ті ви ко рис та ні ре зуль та ти трьох на ці о наль них реп ре зен та тив них
опи ту вань до рос ло го на се лен ня Ук ра ї ни, про ве де них Цен тром “Со ці аль ний мо ні то -
ринг” та Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка з ме тою
вив чен ня сис те ми цін ніс них орі єн та цій на се лен ня в ме жах між на род них дос лід жень
WVS та EVS (ке рів ник про ек тів в Ук ра ї ні – ав тор стат ті): 

“Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 1996”, про ве де но го у ве рес ні/ жов тні 1996 р., 
ви бір ко ва су куп ність 2811 рес пон ден тів від 18 ро ків та стар ші, яке бу ло скла до вою
про ек ту “Сві то ве дос лід жен ня цін нос тей” (World Va lu es sur vey”, ке рів ник – Р. Інг ле -
гарт), “Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 1999”, про ве де но го у груд ні 1999 р., ви бір ко ва
су куп ність 1200 рес пон ден тів, яке бу ло скла до вою єв ро пей сько го дос лід жен ня цін нос -
тей (“The Eu ro pe an Va lu es Sur vey”, ке рів ник – Л. Хал ман)*. 

“Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 2006”, про ве де но го у груд ні 2006 р., ви бір ко ва су -
куп ність 2032 рес пон ден тів від 18 ро ків та стар ші, яке бу ло скла до вою про ек ту 
“Сві то ве дос лід жен ня цін нос тей” (World Va lu es sur vey”, ке рів ник – Р. Інг ле гарт), 

Крім то го, до ана лі зу вклю че ні ок ре мі ре зуль та ти мо ні то рин гу гро мад ської дум -
ки на се лен ня Ук ра ї ни”, який на ре гу ляр ній ос но ві про во дить ся Ук ра їн ським інс ти ту -
том со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка та Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг” 
за на ці о наль ною реп ре зен та тив ною ви бір кою.
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Де мок ра тія в то му виг ля ді, як во на ха рак тер на для су час но го сус пільс тва, є до -
сить но вою, але уні вер саль ної цін ніс тю. Тра ди цій но де мок ра тія роз гля да єть ся як од -
на з форм уря ду ван ня в су час ній дер жа ві, але вар то на го ло си ти, що фун кці о наль но
де мок ра тія – це не уря ду ван ня біль шос ті, а ви мог ли ва сис те ма, яка “скла да єть ся з
низ ки важ ли вих ви мог, зок ре ма ви бор чо го пра ва й по ва ги до ре зуль та тів го ло су ван -
ня, але, крім то го, ви ма гає й за хис ту сво бод, по ва ги до за кон них прав і га ран тії віль -
но го об го во рен ня й без цен зур но го по ши рен ня но вин і чес них ко мен та рів” [1, 126].

Для су час но го ета пу роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва ха рак тер на ри то ри ка
стосовно “ут вер джен ня”, “зміц нен ня”, “по ши рен ня” та “роз вит ку” де мок ра тії. Як заз -
на чає Анд ре ас Шед лер, ідея “зміц нен ня де мок ра тії” охо пи ла ши ро кий спектр по лі -
тич них проб лем, з яки ми зіт кну ли ся кра ї ни де мок ра тії “тре тьої хви лі” [2]. 
А. Шед лер виз на чає три го лов ні дос лід ниць кі під хо ди оці ню ван ня рів ня зміц нен ня
де мок ра тії: оцін ка дій по лі тич них грав ців, оцін ка їхніх пог ля дів, оцін ка струк тур но -
го се ре до ви ща. Сам ав тор дот ри му єть ся по зи ції, що “по ве дін ко ві, сві тог ляд ні 
і струк тур ні да ні мож на ро зу мі ти як опе ра тив ні ін ди ка то ри, пов’яза ні з різ ним 
рів нем ви мі рю вань, во ни реп ре зен ту ють вод но час і різ ні рів ні ка у заль нос ті. Во ни
фор му ють лан цюг ка у заль нос ті, ок ре мі лан ки яко го спри чи ню ють од на од ну: а) по -
ве дін ка пос тає як най ближ ча при чи на ста біль нос ті ре жи му; б) пог ля ди прав лять за
пер шо ру шій по ве дін ки; в) струк тур ні кон тек сти – най го лов ні ша при чи на фор му -
ван ня і грав ців, і пог ля дів” [3, 690–692].

Для ук ра їн сько го сус пільс тва проб ле ми де мок ра тії та фор му ван ня де мок ра тич -
них цін нос тей є пред ме том гос трої дис ку сії, по лі тич них спе ку ля цій у бо роть бі по лі -
тич них еліт за до мі ну ю чі по зи ції, але во ни об’єк тив но є чин ни ком виз на чен ня 
век то ра та за сад май бут ньо го шля ху роз вит ку. Од нак проб лем ним за ли ша єть ся пи -
тан ня ле гі тим нос ті де мок ра тії. При чо му ле гі тим ність не ли ше на рів ні дек ла ро ва них
чи зак ріп ле них у за ко но дав чо му по лі норм, а та ка, що має ре аль ну під трим ку з бо ку
ши ро ко го ко ла гро ма дян, з бо ку по лі тич ної елі ти. А та кож та ка ле гі тим ність, що не
мо же ма ти не од ноз нач но го (двоз нач но го) трак ту ван ня у нор ма тив ноH пра во во му по -
лі. Ак ту аль ність де мок ра тич них цін нос тей для ук ра їн сько го сус пільс тва зрос ла
внас лі док по дій “по ма ран че вої ре во лю ції” та піс ля неї, ко ли бо роть ба по лі тич них
еліт за вла ду зро би ла де мок ра тич ні цін нос ті “роз мін ною мо не тою”, по лі тич ною тех -
но ло гі єю, ко ли по ру шен ня кон сти ту цій них норм вип рав до ву ють ся ти ми ж са ми ми
де мок ра тич ни ми цін нос тя ми, фак тич но зне ці ню ю чи їх. Це та кож приз во дить до па -
дін ня рів ня до ві ри й по ва ги до лі де рів, до сус піль них ав то ри те тів. Та кий про цес вже
мож на оці ню ва ти як про ти дію тран сфор ма ці ям у нап ря мі пос тмо дер ні за цій но го
роз вит ку. Ро сій ський фі ло соф В. Г. Фе до то ва у сво їй мо ног ра фії “Хо ро шее об щес -
тво” [4, 192–195], на да ю чи по рів няль ні ха рак те рис ти ки тра ди цій но го, су час но го та
пос тсу час но го сус пільств, заз на чає, що для пер шо го при та ман на ав то ри тар на вла да,
для дру го го – де мок ра тія, а для пос тсу час но го сус пільс тва – де мок ра тія, але по ва га
до ав то ри те ту. Як що з ці єї точ ки зо ру по ди ви ти ся на ук ра їн ську су час ну си ту а цію,
то в ре аль ній прак ти ці ми мо же мо спос те рі га ти про я ви ав то ри тар нос ті вла ди, по ру -
шен ня де мок ра тич них прин ци пів, зне ва гу та па дін ня до ві ри до ав то ри те тів. Це дає
під ста ви со ці о ло гам, по лі то ло гам, по лі ти кам та дер жав ним ді я чам сер йоз но за мис -
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ли ти ся що до шля хів по даль шо го сус піль но го роз вит ку кра ї ни, не об хід нос ті гар мо ні -
за ції дек ла ро ва них цін нос тей, фор маль них пра вил та ре аль них сус піль них прак тик. 

Ого ло шен ня дос тро ко вих пар ла мент ських ви бо рів во се ни 2007 р. (30 ве рес ня)
та став лен ня до цьо го з бо ку різ них груп ук ра їн сько го сус пільс тва ще раз під твер ди -
ли, що і се ред гро ма ди, і се ред елі ти вже дос тат ньо ус ві дом ле на пот ре ба єди ної 
сві тог ляд ної кон цеп ції для всьо го су час но го ук ра їн сько го сус пільс тва, нав ко ло якої
мож на об’єд на ти сус пільс тво. І де мок ра тич ні цін нос ті по руч із кон цеп ці єю під ви -
щен ня якос ті жит тя мо жуть ста ти ос но вою та кої кон цеп ції. В ме жах да ної стат ті про -
по ну єть ся роз гля ну ти пи тан ня, чи є ос но во по лож ні ри си де мок ра тії со ці аль ни ми
цін нос тя ми в су час но му ук ра їн сько му сус пільс тві, зна чу щи ми та жит тє дай ни ми
чин ни ка ми, які є при ваб ли ви ми для біль шос ті ук ра їн ських гро ма дян; чи мо жуть 
де мок ра тич ні цін нос ті вис ту пи ти ін тег ру ю чи ми в ук ра їн сько му сус пільс тві.

За галь ний пог ляд на дер жав ний уст рій в на шій дер жа ві сут тє во змі нив ся за ос -
тан ні де сять ро ків (див. табл. 1). Як що за ре зуль та та ми опи ту ван ня у 1996 та 1999 рр.
знач на час ти на до рос ло го на се лен ня бу ла не го то ва виз на чи ти ся  що до оцін ки 
різ них по лі тич них сис тем, від да ю чи при цьо му сут тє ву пе ре ва гу  де мок ра тич ній 
по лі тич ній сис те мі, то у 2006 р. час та та ких, що не мог ли виз на чи ти ся, не пе ре ви щу -
ва ла од но го від сот ка.

Таб ли ця 1
Ди на мі ка від по ві дей на за пи тан ня

“Я за раз пе ре ра хую де я кі ти пи по лі тич них сис тем, а Ви дай те від по відь, 
будь лас ка, нас кіль ки, на Ваш пог ляд, во ни під хо дять для на шої кра ї ни. 

Для кож ної з них ука жіть, чи є во на ду же доб рою; ско рі ше, доб рою; 
ско рі ше, по га ною або ду же по га ною сис те мою для уп рав лін ня на шою кра ї ною.”, %
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По ряд з ви со ким рів нем оцін ки важ ли вос ті жи ти в кра ї ні, яка має де мок ра тич -
ний уряд (76% до рос ло го на се лен ня вва жа ють, що це важ ли во, див. табл. 2), оцін ка
рів ня де мок ра тич нос ті вла ди в Ук ра ї ні є ду же низь кою (див. табл. 3). На важ ли вос -
ті де мок ра тії біль шою мі рою на го ло шу ють лю ди з ви щою ос ві тою, ві ком 35–50 
ро ків, з більш ви со ким рів нем ма те рі аль но го ста но ви ща та со ці аль но го ста ту су. Най -
гір ші оцін ки на да ли меш кан ці об лас них цен трів та ве ли ких міст, лю ди стар ше 50 
ро ків, з ви щою ос ві тою, низь ки ми стат ка ми, без ро біт ні та са мо зай ня ті.

Таб ли ця 2
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня

“Нас кіль ки важ ли во для Вас жи ти в кра ї ні, яка має де мок ра тич ний уряд?
Як Ви виз на чи ли б Ва шу  точ ку зо ру на цій шка лі, де “1” оз на чає, 

що “для Вас це зов сім не важ ли во”, “10” – “для Вас це ду же важ ли во”. 
Ви та кож мо же те об ра ти будьH я ке чис ло між ни ми.”, %

Таб ли ця 3
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня

“Який рі вень де мок ра тич нос ті вла ди в Ук ра ї ні за раз? Пе ред Ва ми шка ла, 
на якій “1” оз на чає “зов сім не має де мок ра тії”, а “10” – “пов на де мок ра тія”. 

Як за ці єю шка лою Ви оці ни ли б рі вень де мок ра тичності ді ю чої вла ди 
в на шій кра ї ні?”, % 
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Оцін ка рів ня де мок ра тич нос ті вла ди в Ук ра ї ні за раз є нас тіль ки низь кою, що от -
ри ма ні ре зуль та ти мож на ін тер пре ту ва ти як “від сут ність де мок ра тії”, на дум ку на се -
лен ня, (се ред нє зна чен ня – 4,59 за 10Hбаль ною шка лою, що мен ше се ре дин но го 
зна чен ня шка ли). І не має жод ної со ці аль ноH де мог ра фіч ної гру пи се ред опи та них,
щоб ця оцін ка хо ча б до сяг ла се ре ди ни зап ро по но ва ної шка ли (див. до да ток 1 в кін -
ці стат ті). Пев не по яс нен ня та кої низь кої оцін ки мож на на да ти, спи ра ю чись на 
на яв ні пог ля ди що до де мок ра тії. Ме то до ло гія дос лід жен ня (2006 р.) пе ред ба ча ла
вив чен ня уяв лен ня на се лен ня що до оз нак де мок ра тії (у по пе ред ніх хви лях дос лід -
жен ня ці за пи тан ня не ста ви ли ся, див. табл. 4 та до да ток 1). На дум ку до рос ло го 
на се лен ня Ук ра ї ни, до ха рак те рис тик де мок ра тії на ле жать (оз на ки роз та шо ва но за
рей тин гом на ос но ві від по ві дей): “жін ки ма ють рів ні пра ва з чо ло ві ка ми”, “лю ди оби -
ра ють сво їх лі де рів на віль них ви бо рах”, “лю ди мо жуть змі ню ва ти за ко ни че рез 
ре фе рен ду ми”, “гро ма дян ські пра ва за хи ща ють сво бо ду лю дей від приг ноб лен ня”,
“еко но мі ка в роз кві ті”, “лю ди от ри му ють дер жав ну до по мо гу по без ро біт тю”, “уряд
обк ла дає по дат ка ми ба га тих і на дає суб си дії бід ним”. Як ба чи мо, гро мад ська дум ка
заз на чає і со ці аль ноH е ко но міч ні оз на ки, і ок ре мі інс ти ту ці о наль ні ви мо ги. За ре зуль -
та та ми різ но ма ніт них дос лід жень мож на пе ре кон ли во ствер джу ва ти, що  в ук ра їн -
сько му сус пільс тві заз на че не ви ще є, ско рі ше, ба жа ним або ли ше дек ла ро ва ним, ніж
ре аль но за без пе че ним. На віть нег ли бо кий ана ліз на яв ної ста тис ти ки доз во ляє 
ро би ти вис нов ки про не рів ність у ре а лі за ції сво їх прав чо ло ві ків та жі нок [5]. 
Пе ре бу ван ня ук ра їн сько го сус пільс тва у “нес кін чен но му ви бор чо му про це сі” про тя -
гом ос тан ніх трьох ро ків вик ли кає не ли ше нев до во лен ня, а й сфор му вало стій ке 
пе ре ко нан ня що до впли ву ад мі ніс тра тив них ва же лів та сте ре о тип “не чес нос ті” 
ви бо рів. На сьо год ні ме ха нізм впли ву на вла ду та за ко ни че рез ре фе рен ду ми не від -
пра цьо ва ний, пе ре важ на біль шість вва жає, що гро ма дян ські пра ва в Ук ра ї ні по ру шу -
ють ся. Плюс ви со кий рі вень нев до во лен ня еко но міч ною си ту а ці єю, рів нем оп ла ти
пра ці, со ці аль ни ми вип ла та ми, в то му чис лі до по мо гою по без ро біт тю. Все це – ба -
жа ні оз на ки де мок ра тії, і їх не за до віль ний ви яв без пе реч но спри чи няє низь кий 
рі вень оцін ки де мок ра тич нос ті вла ди в Ук ра ї ні. При чо му ці низь кі оцін ки на да ні
пред став ни ка ми різ них груп на се лен ня, без особ ли вих роз біж нос тей за ти пом 
по се лен ня, ре гі о ном про жи ван ня, ма те рі аль ним ста но ви щем та ін ши ми ха рак те рис -
ти ка ми (див. до да ток 1). 

Ос тан нім ча сом від бу ва єть ся гос тра дис ку сія сто сов но на яв нос ті та роз вит ку
гро ма дян сько го сус пільс тва в Ук ра ї ні. Пев ни ми оз на ка ми фор му ван ня гро ма дян -
сько го сус пільс тва, хо ча цей про цес від бу ва єть ся не рів но мір но у різ них сфе рах жит -
тє ді яль нос ті, мож на вва жа ти роз ви ток не дер жав но го сек то ру, ба га то пар тій ність,
роз ви ток гро мад ських ор га ні за цій різ но го спря му ван ня, по ши рен ня во лон тер сько го
ру ху, плю ра лізм со ці аль них про ек тів і прог рам, особ ли во на міс це во му рів ні. Од ним
із важ ли вих ас пек тів є ре аль на по ве дін ка, зок ре ма участь у ді яль нос ті різ но ма ніт них
ор га ні за цій. Як свід чать ре зуль та ти опи ту вань, за ос тан ні 10 ро ків в Ук ра ї ні зрос ла
пи то ма ва га на се лен ня, що бе ре участь у ді яль нос ті ре лі гій них ор га ні за цій (з 9% до
23%), ор га ні за цій, ство ре них за ін те ре са ми (спор тив ні, мис тець кі, твор чі), по лі тич -
них пар ті ях/гру пах (з 2% до 11%), бла го дій них та еко ло гіч них ор га ні за ці ях 
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(див. табл. 5). Що сто су єть ся учас ті у ді яль ні  проф спі лок, то у 1996 р. да ні зас від чи -
ли нас лід ки по ши ре но го за ча сів Ра дян сько го Со ю зу фор маль но го членс тва у проф -
спіл ках (3% від нес ли се бе до ак тив них чле нів та 30% – до не ак тив них). Си ту а ція
сут тє во змі ни лась у 2006 р.: 16% наз ва ли се бе ак тив ни ми чле на ми проф спі лок та 4%
– не ак тив ни ми.
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Таб ли ця 4
Де я кі ре чі мо жуть бу ти ба жа ні, але не всі во ни ха рак те ри зу ють де мок ра тію.

Будь лас ка, ска жіть, які з них, на Ва шу дум ку, є особ ли вос тя ми де мок ра тії. 
Ви ко рис то вуй те шка лу, де “1” оз на чає “не на ле жать до особ ли вос тей 

де мок ра тії” і “10” – “на ле жать до особ ли вос тей де мок ра тії”.



Таб ли ця 5
Ди на мі ка від по ві дей на за пи тан ня “Ска жіть, будь лас ка, 

чи Ви є ак тив ним або не ак тив ним чле ном в ді яль нос ті ор га ні за цій 
(об’єд нань)?”, %
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За га лом для ук ра їн сько го сус пільс тва ха рак тер ними є ви со кі оцін ки ро лі гро -
мад ських ор га ні за цій та оцін ки не об хід нос ті як учас ті гро ма дян в їх ді яль нос ті, так і
важ ли вос ті по си лен ня кон тро лю з бо ку гро ма дян (че рез ор га ні за цій но офор млен ні
об’єд нан ня гро ма дян) за ор га на ми вла ди (див. табл. 6). 

Таб ли ця 6
Ди на мі ка оцін ки рес пон ден та ми не об хід нос ті гро мад ської ак тив нос ті 

як  важ ли вої фун кції, за ре гі о на ми, (%)*

* За ма те рі а ла ми мо ні то рин гу УІСД/ЦСМ.

Ра зом з тим, знач на час ти на до рос ло го на се лен ня (за да ни ми мо ні то рин гу
УІСД/ЦСМ: у 2002 р. – 75%, а в 2006 р. – 78%) не обіз на на з тим, яким чи ном слід
ді я ти, щоб впли ва ти на ви рі шен ня тих чи ін ших пи тань, що є ак ту аль ни ми або тур -
бу ють гро ма дян, як впли ва ти на ді яль ність міс це вих ор га нів вла ди (у 2002 р. – 80%,
у 2006 р. – 83%), на ви рі шен ня пи тань дер жав ної по лі ти ки (у 2002 р. – 89%, у 2006
р. – 91%).

Як свід чать да ні мо ні то рин гу гро мад ської дум ки УІСД/ЦСМ, знач на час ти на
на се лен ня не від чу ває се бе справ жні ми гро ма дя на ми сво єї кра ї ни, від яких щось 
за ле жить, не до ві ря ють ор га нам вла ди, сво їм спів гро ма дя нам, гро мад ським ор га ні за -
ці ям, ос нов ним со ці аль ним інс ти ту там сус пільс тва, жур на ліс там, со ці о ло гам, заз на -
ча ють ви со кий рі вень ко руп ції, вва жа ють, що все ви рі шу ють зна йомс тва та гро ші. 
Це до сить три вож ний сим птом, який  ха рак те ри зує нез рі лість сус пільс тва, від сут -
ність згур то ва нос ті, со лі дар нос ті та гро ма дян ської від по ві даль нос ті. По ши рен ня цих
явищ тур бує, зва жа ю чи та кож на ви со кий рі вень про ти річ у на шо му сус пільс тві, 
на яв ніс ть кіль кох век то рів нап ру ги (май но ве роз ша ру ван ня, ре гі о наль не про тис то -
ян ня, по лі тич ний роз кол то що). В умо вах ри зи ку роз ко лу сус пільс тва зрос тає 
важ ли вість здат нос ті лю дей про тис то я ти де зор га ні за ції, і це пот ре бує ус ві дом лен ня
ре аль ної си ту а ції. У на шо му сус пільс тві зрос тає, хо ча й ду же по віль но, рі вень не до -
ві ри до спів гро ма дян, що та кож вли ває й на фор му ван ня со ці аль них зв’яз ків. 
70% вва жа ють, що “пот ріб но бу ти ду же обе реж ни ми у сто сун ках з людь ми”, і ли ше
29% – що “біль шос ті лю дей мож на до ві ря ти” (у 1996 р. – 64% та 29% від по від но)
(табл. 7). Ви со кий рі вень до ві ри до ро ди чів, су сі дів та зна йо мих (див. табл. 8) 
є ціл ком нор маль ним, але пе ре важ на не до ві ра до нез на йо мих, лю дей ін шої ре лі гії та
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ін шої на ці о наль нос ті виг ля дає за над то ви со кою і свід чить про не то ле ран тність до
тих, хто “не та кий, як я”, що спри чи няє пев ну со ці аль ну нап ру гу в сус пільс тві.

Таб ли ця 7
Як що го во ри ти в ці ло му, як Ви вва жа є те, біль шос ті лю дей мож на до ві ря ти чи

пот ріб но бу ти ду же обе реж ним у сто сун ках з людь ми? 

Таб ли ця 8
Ска жіть, нас кіль ки Ви ві ри те лю дям, які на ле жать до різ них груп?, %  

Ана лі зу ю чи ре зуль та ти опи ту ван ня що до цін нос тей та мо ні то рин гу
УІСД/ЦСМ, мож на від зна чи ти ста біль но й кри тич но низь кий рі вень до ві ри гро ма -
дян до влад них інс ти ту тів, по лі тич них пар тій, ор га нів пра во по ряд ку, проф спі лок,
між на род них струк тур (див. до да ток 2). Про тис то ян ня еліт, ба жан ня еліт зак рі пи ти
до мі ну ю чі по зи ції, “ста біль на нес та біль ність” вла ди,  струк ту ру ван ня та пе рес трук -
ту ру ван ня Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни спри чи ню ють фор му ван ня в ук ра їн сько му сус -
пільс тві со ці аль но го ци ніз му, що оз на чає руй ну ван ня ос нов со ці аль но го до вір’я, по -
ша ни і від по ві даль нос ті за свої вчин ки пе ред ін ши ми людь ми. Та кі тен ден ції оз на ча -
ють ри зи ки руй ну ван ня со ці аль но го по тен ці а лу, що є ви рі шаль ним чин ни ком зрос -
тан ня сус піль но го доб ро бу ту і пер спек ти ви стій ко го роз вит ку со ці у му.

До цін нос тей де мок ра тії від но сять та кож гро ма дянс тво і гро ма дян ськість. По зи -
тив ною тен ден ці єю є зрос тан ня тих, хто пи ша єть ся, та змен шен ня час тки тих, хто не
пи ша єть ся гро ма дянс твом Ук ра ї ни (див. табл. 9).  Нап ри кін ці 2006 р. 69% ука за ли,
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що пи ша ють ся тим, що є гро ма дя на ми Ук ра ї ни (у 1996 р. – 61%, у 1999 р. – 58%). Слід
на го ло си ти, що пат рі о тич ні по чут тя біль шою мі рою при та ман ні меш кан цям сіль ської
міс це вос ті, де пи то ма ва га по зи тив них від по ві дей скла ла 78% ( в об лас них цен трах –
70%, а в ін ших міс тах – 62%). Від мін нос ті за стат тю та ві ком не сут тє ві. От ри ма ні да -
ні по ка зу ють, що пи то ма ва га по зи тив них від по ві дей зрос тає про пор цій но са мо виз на -
чен ню ма те рі аль но го ста но ви ща: чим більш за мож ни ми вва жа ють се бе рес пон ден ти,
тим біль шою мі рою во ни пи ша ють ся сво їм гро ма дянс твом (див. рис. 1).

Таб ли ця 9
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня:

“Нас кіль ки Ви пи ша є те ся тим, що Ви гро ма дя нин Ук ра ї ни ?”, %

Рис. 1. Пи то ма ва га по зи тив них від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня:
“Нас кіль ки Ви пи ша є те ся тим, що Ви гро ма дя нин Ук ра ї ни ?”

за леж но від рів ня ма те рі аль но го ста но ви ща (за са мо о цін кою), %

Од ним із ви мі рів пат рі о тич них по чут тів є го тов ність гро ма дян за хи ща ти свою
кра ї ну. Ди на мі ка від по ві дей за ос тан ні де сять ро ків (табл. 10) по ка зує па дін ня рів ня
го тов нос ті во ю ва ти за свою кра ї ну в ра зі не об хід нос ті: з 59% у 1996 р. до 51% у 
2006 р. (чо ло ві ки – 62%, жін ки – 42%). Мен шою мі рою го то ві до цьо го лю ди по хи -
ло го ві ку, меш кан ці сіл. 
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Таб ли ця 10
Ди на мі ка від по ві дей на за пи тан ня

“Ми всі спо ді ва є мо ся, що вій ни біль ше не бу де. Але як що б рап том во на
всета ки ста ла ся, чи го то ві Ви во ю ва ти за свою кра ї ну?”, %

Що сто су єть ся гро ма дян ської по зи ції гро ма дян Ук ра ї ни, то не об хід но від зна чи -
ти, що піс ля “по ма ран че вої ре во лю ції” 2004 р. си ту а ція змі ню єть ся: фор му єть ся 
ус ві дом лен ня си ли дії та зна чу щос ті влас ної по зи ції що до сус піль них змін, від бу ва -
єть ся пе ре хід від за галь но го дек ла ру ван ня важливості ро лі гро ма дян у роз вит ку сво -
єї кра ї ни до ак ти ві за ції учас ті у ви рі шен ні різ но ма ніт них ак ту аль них пи тань 
(див. табл. 11). 

Таб ли ця 11
Пи то ма ва га тих, хто згод ен з на ве де ни ми твер джен ня ми, 

за леж но від ре гі о ну, %*

* За ре зуль та та ми мо ні то рин го вих опи ту вань гро мад ської дум ки УІСД/ЦСМ.

Ін ше пи тан ня – нас кіль ки ста лою бу де ця тен ден ція, як на заз на че не са мо виз на -
чен ня  впли нуть роз ча ру ван ня та ре зуль та ти по за чер го вих ви бо рів до пар ла мен ту.
Під ста ви для сум ні вів да ють та кож ре зуль та ти, які зас від чу ють ви со кий рі вень па -
тер на ліст ських нас тро їв се ред різ них груп на се лен ня, в то му чис лі й се ред мо ло ді.
Біль ше по ло ви ни гро ма дян пок ла дає на дер жа ву від по ві даль ність за ма те рі аль не за -
без пе чен ня, пен сій не за без пе чен ня та за без пе чен ня жит лом (рис. 2). 
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Рис. 2. Пи то ма ва га від по ві дей на за пи тан ня “Хто, на ва шу дум ку, має бу ти
від по ві даль ним за за без пе чен ня гро ма дян?”, % 

Як бу ло по ка за но ви ще, знач на час ти на на се лен ня до оз нак де мок ра тич нос ті від -
но сить еко но міч ний роз квіт. У кла си фі ка ції пе ре ду мов де мок ра тії еко но міч ний роз -
ви ток є клю чо вим, ос кіль ки за мож на дер жа ва справді мо же ство ри ти се ре до ви ще
по ва ги до лю ди ни, її прав та сво бод. Ре зуль та ти опи ту ван ня по ка за ли, що й гро мад -
ська дум ка до пер шо чер го вих ці лей, які має ста ви ти Ук ра ї на на най ближ чі 10 ро ків*,
прак тич но од нос тай но від нес ла “ви со кий рі вень еко но міч но го роз вит ку” (92%). На
дру го му міс ці – “ство рен ня умов, щоб лю ди ма ли біль ше мож ли вос тей ви рі шу ва ти,
що по вин но ро би ти ся у них на ро бо ті, за міс цем про жи ван ня то що” (54%). Фак тич -
но, це ба жан ня “бра ти учать у прий нят ті рі шень”, що є ду же важ ли вим для цін нос -
тей де мок ра тії. Ана ліз ди на мі ки за пе рі од 1996–2006 рр. по ка зує, що обид ві ці лі на -
бу ли біль шої зна чу щос ті за ра ху нок тих, хто ва гав ся з від по від дю.

Таб ли ця 12
Дум ка на се лен ня сто сов но ці лей, які кра ї на має ста ви ти пе ред со бою

на нас туп ні 10 ро ків, %.
(Су мар ний по каз ник пер шо го та дру го го ви бо рів у ди на мі ці)
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* Під час опи ту ван ня рес пон ден то ві про по ну ва ла ся кар тка з пе ре лі ком 4 ці лей (див. табл. 12). Спо чат ку
не об хід но бу ло виз на чи ти най го лов ні шу ціль (пер ший ви бір), а по тім нас туп ну за важ ли віс тю (дру гий
ви бір). У таб ли ці 12 на ве де ні су мар ні по каз ни ки двох ви бо рів у 1996 та 2006 рр.



Ін тер пре та ція на ве де них ви ще ре зуль та тів бу де “од но бо кою”, як що не взя ти до
ува ги від по ві ді гро ма дян Ук ра ї ни що до ва го мос ті ін ших цін нос тей*: “під три му ва ти
по ря док у кра ї ні” (71%) та “бо роть ба із зрос тан ням цін” (72%), які ви пе ре ди ли за
оцін кою рів ня важ ли вос ті та ку, як “на дан ня на ро ду мож ли вос ті біль ше впли ва ти на
прий нят тя уря дом важ ли вих рі шень” (43%). Як що пам’ята ти про час про ве ден ня
опи ту ван ня (гру день 2006 р.), ко ли по лі тич на нес та біль ність та по лі тич не про тис то -
ян ня в кра ї ні вже бу ло не ли ше ус ві дом ле но на рів ні гро мад ської дум ки, а й ста ло
пред ме том ува ги на між на род ній аре ні, то от ри ма ні ре зуль та ти ціл ком очі ку ва ні. 
З ін шо го бо ку, ці да ні го во рять, на мою дум ку, про ту гу за “силь ною дер жа вою”, яка
ви рі шу ва ти ме проб ле ми гро ма дян без знач них зу силь з бо ку са мих гро ма дян.   

Пи то ма ва га тих, хто се ред най важ ли ві ших ці лей роз вит ку на шої кра ї ни на пер -
ше міс це пос та вив участь лю дей у прий нят ті рі шень, до рів нює 27,5%. Та ким чи ном,
ця де мок ра тич на цін ність – “участь у прий нят ті рі шень” – в су час ній Ук ра ї ні є цін -
ніс тю мен шос ті**. На віть для най мо лод ших ві ко вих груп (18–28Hріч них та
29–39Hріч них) ця цін ність є цін ніс ною пе ри фе рі єю (її по ді ля ють, від по від но, 31% та
33%). Ана ліз за ре гі о на ми по ка зав, що для всіх об лас тей та АР Крим “участь у прий -
нят ті рі шень” та кож є цін ніс тю мен шос ті й ли ше се ред меш кан ців м. Ки є ва її по ді ля -
ють 37%, і во на на бу ває ста ту су цін нос ті впли во вої опо зи ції.

От же, здій сне ний ана ліз по ка зує, що сис те ма де мок ра тич них цін нос тей в ук ра їн -
сько му сус пільс тві ще не є та кою, яку роз ді ляє та під три мує сво ї ми ді я ми біль шість
гро ма дян. Во на не є і та кою, яка має ре аль ну під трим ку з бо ку по лі тич ної елі ти. 
З од но го бо ку, до сить ди на міч ний, а з ін шо го – не пос лі дов ний, без чіт ких ці лей та
ме ха ніз мів їх до сяг нен ня, пос тра дян ський етап фун кці о ну ван ня ук ра їн сько го 
сус пільс тва сфор му вав ли ше під грун ття для роз бу до ви сис те ми де мок ра тії як  
ме ха ніз му, що мо же за без пе чу ва ним прин ци пи сво бо ди, пра во вої дер жа ви, ді є вос ті
кон сти ту ції, со ці аль ної рів нос ті, спра вед ли вос ті, змен шу ва ти ри зи ки по ми лок у 
ви бо рі лі де рів, за без пе чу ва ти вза є мо дію тріади “дер жа ва, на род, вла да”. 
Са ма сис те ма ме ха ніз мів де мок ра тії перебуває в ста ні по чат ко вої роз бу до ви на 
не за без пе че ної ле гі тим нос ті. Се ред су час них ри зи ків Ук ра ї ни – гра на цін нос тях, 
у то му чис лі й де мок ра тич них цін нос тях, тен ден ції по си лен ня ту ги за “силь ною вла -
дою” та схиль ність до па тер на ліст ських нас тро їв, по лі ти за ція сус піль но го жит тя, 
за мість фор му ван ня гро мад сько го сус пільс тва – фор му ван ня сус пільс тва гро ма дян -
ської нез го ди. В цьо му кон тек сті ак ту а лі зу ють ся пот ре би фор му ван ня на ці о наль ної
гор дос ті, по чут тя осо бис тої від по ві даль нос ті, пер спек тив ної сис те ми цін нос тей,
згур то ва нос ті (кон со лі да ції) та по до лан ня но вої хви лі апа тії, роз ча ру ван ня, со ці аль -
ної бе зі ні ці а тив нос ті, по чут тя нев пев не нос ті та не за хи ще нос ті.
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* Використана така ж методика: вибір одного найбільш важливого з 4 варіантів та другого за рівнем 
важливості. Наведені сумарні показники двох виборів. 
** За типологією цінностей російського соціолога Н.Лапіна до загальноприйнятих (цінності вищого 
статусу, ядро, підтримуються абсолютною більшістю) відносять такі, що поділяють більше 71% населен-

ня; домінуючі (середнього статусу) – ті, що підтримують 51–70% населення; ціннісна периферія або 
судження впливової опозиції – які мають 31–50% прибічників; цінності меншості – які підтримують
10–30% населення [6].



До прі о ри те тів, які змо жуть за без пе чи ти роз ви ток ук ра їн сько го сус пільс тва, слід
від нес ти по си лен ня ре аль них де мок ра тич них про це сів, під ви щен ня від по ві даль нос -
ті вла ди пе ред на ро дом, зрос тан ня ак тив нос ті гро ма дян ських іні ці а тив, фор му ван ня
ме ха ніз мів учас ті на ро ду в прий нят ті рі шень та за без пе чен ня зво рот но го зв’яз ку
“вла да – на род”, про зо рос ті у ді яль нос ті ор га нів дер жав но го уп рав лін ня. Ад же біль -
шість су час них те о рій сус піль но го роз вит ку на го ло шу ють, що без ут вер джен ня інс -
ти ту тів справ жньої де мок ра тії ні я ко го “про ри ву”, жод них сут тє вих ус пі хів ні в еко -
но мі ці, ні в со ці аль них сфе рах в Ук ра ї ні, як і в біль шос ті ін ших пос тра дян ських дер -
жав, не бу де до сяг ну то.
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До да ток 2
Я наз ву Вам де я кі ор га ні за ції та гро мад ські інс ти ту ції. Ска жіть, 

нас кіль ки Ви до ві ря є те кож ній з них: пов ніс тю до ві ря є те, 
де я кою мі рою до ві ря є те, не ду же до ві ря є те або зов сім не до ві ря є те? 

(Опи ту ван ня “Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня Ук ра ї ни – 2006”), %
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