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АНОТАЦІЯ 

 

Ключкович А. Ю. Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку в 

Словацькій Республіці. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси». Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2020. 

В дисертації здійснено комплексний політологічний аналіз еволюції словацької 

моделі суспільно-політичного розвитку. Досліджено основні чинники, цілі та 

динаміку суспільно-політичних змін на ключових етапах розвитку Словаччини 

впродовж трьох останніх десятиліть. Крізь структурно-динамічну призму 

проаналізовано зміни на рівні партійної системи, державно-владних інститутів, 

громадського сектора, політичної культури словацького суспільства та їхній вплив 

на еволюцію моделі розвитку.  

Відповідно до розробленої концептуальної схеми аналізу поетапно розкрито 

специфіку процесів лібералізації/демократизації політичного режиму (1989–

1992 рр.), його гібридизації (1993–1998 рр.), консолідації демократії (1999–2004 рр.) 

та реалізації її потенціалу в сучасних умовах. Показано, що на кожному з етапів 

модель суспільно-політичного розвитку Словаччини відтворювала свої специфічні 

національні характеристики: 1) демонтаж комуністичного режиму та багаторівнева 

демократизація на початку 1990-х рр. свідчили про реалізацію моделі 

«навздогінної» модернізації, яка супроводжувалася національно-політичною 

трансформацією; 2) гібридизація політичного режиму в умовах розбудови 

словацької державності загострила конфліктні елементи моделі суспільно-

політичного розвитку, які черпали своє живлення на політичному, владно-

інституційному, соціокультурному рівнях; 3) консолідація демократії на початку 

2000-х рр. стала можливою завдяки «другій хвилі» модернізації та посиленню 

консенсусного стилю політичних відносин у контексті реалізації євроінтеграційного 

курсу; 4) на сучасному етапі відбувається стабілізація і вдосконалення словацької 
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моделі консолідованої демократії у світлі нових тенденцій суспільно-політичного 

розвитку.  

З’ясовано процесуальні характеристики моделі суспільно-політичного 

розвитку Словаччини, які проявилися впродовж досліджуваного періоду: 

еволюційність (від комуністичного посттоталітаризму до консолідованої 

демократії); нелінійність траєкторії транзиту; чотиривимірність вертикальної 

структури трансформації; «навздогінний» характер модернізації; 

європоспрямованість курсу розвитку. 

Висвітлено сучасний стан наукової розробки проблематики суспільно-

політичного розвитку Словаччини. Запропоновано авторське бачення кола 

проблемних питань у дослідженні суспільно-політичного розвитку Словаччини, які 

потребують політологічного аналізу і розв’язання. Розкрито теоретико-

методологічні засади та проблеми дослідження посткомуністичних трансформацій 

у країнах Центрально-Східної Європи. Вдосконалено методологічний 

інструментарій комплексного дослідження суспільно-політичних трансформацій у 

Словаччині шляхом доповнення теоретичних схем транзитології та консолідології, 

положеннями неоінституціонального, партологічного та соцієтального аналізу, 

принципами системного та еволюційного підходів, а також залученням емпіричних 

методик оцінки рівня демократичного розвитку. 

Проаналізовано суспільно-політичні зміни в Словаччині в умовах краху 

комуністичного режиму та федерального етапу демократичних трансформацій у 

1989–1992 рр. Показано, що словацьке суспільство не було однорідним у сприйнятті 

посткомуністичних політичних процесів і демократичних перетворень. Розкрито 

специфіку демократичної трансформації Словаччини в контексті загальних 

транзитивних характеристик країн ЦСЄ, яка знайшла свій прояв у відносно 

несприятливих стартових умовах переходу до демократії, чотиривимірній структурі 

словацького транзиту, «зиґзаґоподібності» його траєкторії, нерозмежованості фаз 

лібералізації та демократизації політичного режиму, супровідній національно-

політичній трансформації, короткочасному функціонуванні гібридного режиму, 

нелюстрованості та впливовості екскомуністичної еліти, визначальній 
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антиавторитарній ролі «третього» сектора, «навздогінному» характері 

демократичної консолідації, завищеності соціальних очікувань і складності 

політико-культурного контексту.  

Аналіз політичного процесу в 1994–1998 рр. засвідчив складну конфронтаційну 

боротьбу авторитарних і демократичних тенденцій розвитку Словаччини в 

контексті формування гібридного режиму. Встановлено чинники формування та 

особливості функціонування гібридного політичного режиму в період прем’єрства 

В. Мечіара. З-поміж чинників, які перешкодили зміцненню авторитарного режиму, 

підкреслено роль громадського сектора, міжнародної спільноти та окремих 

державних інститутів, включених у механізм розподілу влади. Підкреслено 

специфічність і суперечливість політики уряду В. Мечіара, за якого модель розвитку 

«балансувала» між демократією і авторитаризмом, між реалізацією прозахідного і 

проросійського зовнішньополітичного курсу, між консолідацією словацької нації та 

нагнітанням міжетнічної напруги, між ринковою економікою та посиленням 

державного регулювання. 

З’ясовано особливості словацької моделі демократичної консолідації в розрізі 

її структурних рівнів і чинників, що вплинули на завершення переходу до 

демократії. Обґрунтовано, що консолідація демократичного режиму в Словацькій 

Республіці є інтегральним результатом багаторівневих суспільно-політичних змін 

під впливом комплексу структурних і процедурних чинників, а саме: реалізації 

консенсусної стратегії політичних еліт, конструктивізації взаємодії держави і 

«третього» сектора, реалізації євроінтеграційного курсу, модернізації державно-

владного механізму, стабілізації партійної системи та ін. 

З’ясовано основні проблеми та тенденції суспільно-політичного розвитку 

Словаччини на сучасному етапі. Встановлено, що системні труднощі у 

функціонуванні моделі консолідованої демократії в сучасній Словаччині 

обумовлені суперечностями між її процесуальними та структурними складовими: 

відносно швидка та успішна «навздогінна» владно-інституційна модернізація 

сприяла конституційній консолідації; водночас інтенсивність і результативність 

політико-інституційних перетворень пригальмовували конфліктність, 
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амбівалентність і довготривалість змін на рівні політичної культури суспільства. З 

огляду на багаторівневість і тривалість консолідаційних процесів аргументовано, 

що подальша еволюція словацької моделі суспільно-політичного розвитку 

перебуває у прямій залежності від консолідації громадянського суспільства, 

реалізації соціально-економічного змісту демократії та закріплення громадянської 

політичної культури. 

Проаналізовано конституційно закріплені механізми представницької та 

прямої демократії, висвітлено функціонування ключових інститутів словацької 

парламентської моделі. Розкрито особливості та напрями реформування державно-

владних інститутів, а також вплив інституційної модернізації на суспільно-

політичний розвиток. Встановлено, що специфіка розвитку державно-владної 

системи Словаччини обумовлена етапними факторно-детермінуючими 

характеристиками: структурною політико-інституційною перебудовою в 

федеральний період трансформації; інерційністю розбудови владної структури в 

умовах становлення державної самостійності; протистоянням формальних 

інститутів і неформальних практик в умовах гібридного режиму; конституційно-

правою модернізацією, європеїзацією і децентралізацією державної влади на стадії 

консолідації демократії; пошуком механізмів оптимізації державно-владної 

структури на сучасному етапі розвитку.  

Проаналізовано становлення словацької багатопартійності та розвиток 

партійної системи в умовах демократичної трансформації. Простежено зв'язок між 

посиленням електорального впливу політичних суб’єктів популістської, 

екстремістської, антисистемної спрямованості та деструктивними тенденціями в 

розвитку сучасної партійної системи Словаччини (розпад структурного ядра, 

деінституціоналізація партій, плюралізація і поляризація парламентського 

представництва партій). Аналіз партійно-політичного розвитку засвідчив наявність 

численних соціополітичних поділів, які систематизовано в розрізі як традиційних 

кліважних типів, так і нестандартних конфліктних ліній, властивих суто 

словацькому суспільству. Наявність традиційних і нестандартних конфліктних 

соціополітичних ліній, їхнє взаємне напластування, ситуативна актуалізація і 
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нестійка партійно-політична репрезентація підтверджують складність 

посткомуністичного розвитку Словаччини та створюють перешкоди для стабілізації 

її партійної системи на сучасному етапі. 

Проаналізовано основні напрями діяльності неурядових організацій та 

окреслено тенденції розвитку громадянського суспільства у світлі нових викликів. 

Досліджено розвиток взаємовідносин між державою і громадським сектором у 

контексті трансформаційних процесів у Словаччині. Встановлено кореляцію між 

загостренням проблем демократії, активізацією громадянського суспільства та 

посиленням конфліктності відносин у площині «влада – третій сектор», що 

знаходило прояв на різних етапах суспільно-політичного розвитку. 

Висвітлено політико-культурні аспекти трансформаційних процесів у розрізі 

ціннісних орієнтацій і політичної участі громадян. Проаналізовано зміни на рівні 

політичних цінностей і установок, соціальних очікувань та історичної пам’яті, 

соціально-економічних і геополітичних орієнтацій словацького суспільства під 

впливом демократичних перетворень кінця 1990-х – початку 2000-х рр. 

Встановлено, що посткомуністична трансформація політичної свідомості 

словацького суспільства мала складний і незавершений характер, оскільки увібрала 

в себе комплекс суперечливих орієнтацій: реалізовані та нереалізовані соціальні 

очікування громадян; ностальгію за комуністичними цінностями та ліберально-

демократичні орієнтири; національну толерантність і етнічну нетерпимість; 

усвідомлення «західної» та «східної» культурно-цивілізаційної належності; 

єврооптимізм, євроскепсис і утилітарне розуміння європейського членства; 

оптимістичні та песимістичні настрої щодо розвитку держави.  

Доведено, що активна політична участь ні на загальнонаціональному, ні на 

місцевому рівні не є стійким елементом політичної культури словацького 

суспільства, попри збереження ним здатності до ситуативної протестної мобілізації 

під впливом резонансних проблем. Зафіксовано зниження рівня реальної та 

потенційної участі словаків у суспільно-політичних процесах 2000-х рр., у 

порівнянні з 1990-ми рр., що створює дефіцит легітимації політичних рішень, 
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насамперед, з огляду на багаторівневість електоральної структури представницької 

демократії. 

На основі аналізу статистичних даних, показників міжнародних рейтингових 

моніторингів емпірично обґрунтовано незавершеність консолідаційних процесів і 

труднощі трансформацій в сучасній Словаччині, які віддзеркалюють коливання в 

площині демократичного розвитку в регіоні ЦСЄ. Зроблено висновок, що на 

сучасному етапі в Словаччині йде пошук шляхів реалізації потенціалу 

консолідованої демократії як динамічної моделі суспільно-політичного розвитку, 

що адекватно реагує на виклики ендо-екзогенного характеру. 

Ключові слова: Словацька Республіка, модель суспільно-політичного 

розвитку, соціально-політичні зміни, політична система, політичний режим, перехід 

до демократії, консолідована демократія, трансформація, еволюція. 

 

ABSTRACT 

 

Klyuchkovych А. Y. The Evolution of the Model of the Social and Political 

Development in the Slovak Republic. – On the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Political Science in specialty 23.00.02 – «Political 

Institutions and Processes». Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2020. 

The complex political science analysis of the evolution of the Slovak model of the 

social and political development has been performed in the dissertation. The main factors, 

goals and dynamics of social and political changes at the key stages of Slovakia's 

development during the last three decades have been studied. The changes at the level of 

the party system, the state institutions, the public sector, the political culture of the Slovak 

society and their impact on the evolution of the development model have been analyzed 

through the structural and dynamic prism.  

In accordance with the elaborated conceptual scheme of analysis, the specifics of the 

processes of liberalization/democratization of the political regime (1989–1992), its 

hybridization (1993–1998), consolidation of democracy (1999–2004) and realization of its 

potential in modern conditions have been gradually revealed. The model of the social and 
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political development of Slovakia has been shown to reproduce its specific national 

characteristics at each stage: 1) the overthrow of the communist regime and multilevel 

democratization in the early 1990s proved the implementation of the «catch-up» 

modernization model accompanied by the national and political transformation; 2) the 

hybridization of the political regime during the development of the Slovak statehood 

aggravated the conflicting elements of the model of the social and political development, 

nourished at the political, power and institutional, social and cultural levels; 3) the 

consolidation of democracy in the early 2000s became possible due to the «second wave» 

of modernization and strengthening of the consensus style in political relations in the 

context of implementation of the European integration course; 4) stabilization and 

improvement of the Slovak model of the consolidated democracy in the light of new trends 

in social and political development can be observed at the present stage.  

The procedural characteristics of the model of social and political development of 

Slovakia that appeared during the study period have been clarified: evolution (from the 

communist post-totalitarianism to the consolidated democracy); nonlinearity of the transit 

trajectory; four-dimensionality of the vertical structure of the transformation; «Catching 

up» nature of modernization; European orientation in the course of development.  

The current state of scientific contribution to the problem of social and political 

development of Slovakia has been elucidated. The author's vision of a range of problematic 

issues in the study of social and political development of Slovakia that need political 

analysis and solution has been proposed. Theoretical and methodological principles as well 

as problems of the research of the post-communist transformations in the countries of 

Central and Eastern Europe have been specified. The methodological tools for the complex 

research of social and political transformations have been improved through 

supplementing theoretical schemes of transitology and consolidology, aspects of neo-

institutional, partological and societal analysis, principles of systemic and evolutionary 

approaches, as well as involving empirical methods of assessing the level of democratic 

development.  

The social and political changes in Slovakia during the collapse of the communist 

regime and the federal stage of democratic transformations in 1989–1992 have been 
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analyzed. The Slovak society proved not to be homogeneous in the perception of post-

communist political processes and democratic transformations. The specifics of the 

democratic transformation of Slovakia in the context of the general transitory 

characteristics of CEE countries have been revealed. They include: the relatively 

unfavorable starting conditions of the transition to democracy, the four-dimensional 

structure of the Slovak transit, its «zigzag» trajectory, the fact of identifying the stages of 

liberation and democratization of the political regime, a short-term functioning of the 

hybrid regime, non-lustration and influence of the ex-communist elite, the pronounced 

anti-authoritative part of the «third» sector, the «catching-up» nature of the democratic 

consolidation, the surpassed social expectations and the complexity of the political and 

cultural context.  

The analysis of the political process in 1994–1998 has indicated a complex 

confrontational struggle of authoritarian and democratic tendencies of Slovakia's 

development whilst forming a hybrid regime. The factors of formation and peculiarities of 

functioning of the hybrid political regime during the premiership of V. Meciar have been 

established. The main factors that hindered the strengthening of the authoritarian regime 

proved to be the role of the public sector, the international community and individual state 

institutions involved in the mechanism of separation of powers. The specificity and 

contradiction of the policy of V. Meciar’s government have been emphasized. Under the 

given government the development model «balanced» between democracy and 

authoritarianism, between the implementation of the pro-Western and the pro-Russian 

foreign policy, between the consolidation of the Slovak nation and the escalation of 

interethnic tensions, between the market economy and strengthening the state regulation.  

The peculiarities of the Slovak model of democratic consolidation in terms of its 

structural levels and factors that influenced the completion of the transition to democracy 

have been clarified. The consolidation of the democratic regime in the Slovak Republic 

has been substantiated to be an integral result of multilevel social and political changes 

under the influence of a set of structural and procedural factors, namely: implementation 

of consensus strategy of political elites and the European integration course, constructive 
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interaction between the state and the «third» sector, modernization of the state-power 

mechanism, stabilization of the party system, etc.  

The main problems and tendencies of social and political development of Slovakia at 

the present stage have been clarified. The systemic difficulties in the functioning of the 

model of the consolidated democracy in modern Slovakia have proved to be due to 

contradictions between its procedural and structural components. Relatively rapid and 

successful «catch-up» power and institutional modernization contributed to the 

constitutional consolidation, whereas, the intensity and effectiveness of political and 

institutional transformations slowed down the conflict, ambivalence and longevity of 

changes at the level of political culture of the society. Taking into consideration the 

multilevelness and the duration of consolidation processes, the further evolution of the 

Slovak model of social and political development has been argued to be directly dependent 

on the consolidation of civil society, the implementation of social and economic content 

of the democracy and consolidation of the civic culture.  

The mechanisms of representative and direct democracy enshrined in the Constitution 

have been analyzed, the functioning of key institutions of the Slovak parliamentary model 

have been highlighted. The features and directions of reforming state and government 

institutions, as well as the impact of institutional modernization on social and political 

development have been revealed. The specifics of the development of the state-power 

system of Slovakia is stipulated by the factor-determining characteristics at different 

stages: structural, political and institutional restructuring in the federal period of 

transformation; inertia in the development of power structure during the formation of the 

state independence; confrontation of formal institutions and informal practices in the 

hybrid regime; constitutional and legal modernization; Europeanization and 

decentralization of the state power at the stage of democracy consolidation; the search of 

mechanisms to optimize the state-power structure at the present stage of development.  

The formation of Slovak multiparty system and the development of the party system 

in the conditions of democratic transformation have been analyzed. The connection 

between the strengthening of electoral influence of populist, extremist, anti-systemic 

political subjects and destructive tendencies in the development of the modern party 
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system of Slovakia (disintegration of the structural core, deinstitutionalization of parties, 

pluralization and polarization of parliamentary representation of parties) has been traced. 

The analysis of the party and political development has shown the existence of numerous 

social and political divisions, which are systematized in terms of both traditional cleavage 

types and non-standard lines of conflict inherent only in the Slovak society. The presence 

of traditional and non-standard conflicting social and political lines, their mutual 

overlapping, situational actualization and unstable party and political representation 

confirm the complexity of Slovakia's post-communist development and create obstacles to 

stabilizing its party system at the present stage. 

The main activities of non-governmental organizations are analyzed and the 

tendencies of civil society development in the light of new challenges have been outlined. 

The development of relations between the state and the public sector in the context of 

transformation processes in Slovakia has been studied. A correlation has been established 

between the aggravation of the democracy problems, the intensification of civil society 

and the intensification of conflict in the plane of «power – the third sector», manifested at 

different stages of the social and political development.  

The political and cultural aspects of transformation processes in terms of value 

orientations and political participation of citizens have been elucidated. The changes in the 

level of political values and attitudes, social expectations and historical memory, social, 

economic and geopolitical orientations of the Slovak society under the influence of 

democratic transformations of the late 1990s – early 2000s have been analyzed. The post-

communist transformation of political consciousness was established to have incomplete 

nature, which had absorbed a set of contradictory orientations: fulfilled and unfulfilled 

social expectations of citizens, nostalgia for communist values and liberal-democratic 

guidelines, national tolerance and ethnic intolerance; awareness of «western» and 

«eastern» cultural and civilizational affiliation; Euro-optimism, Euro-scepticism and 

utilitarian understanding of the European membership; optimistic and pessimistic attitudes 

towards the development of the state. 

 An active political participation proved to be an unstable element of the political 

culture of the Slovak society either at the national or at the local level, even though the 
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society retains the ability to situational protest mobilization under the influence of resonant 

problems. There has been a decline in the level of real and potential participation of the 

Slovaks in the social and political processes of the 2000s, compared to the 1990s. It creates 

a deficit of legitimacy of political decisions, primarily due to the multilevel electoral 

structure of the representative democracy. 

The incomplete consolidation processes and the difficulties of transformations in 

modern Slovakia, which reflect fluctuations in the plane of democratic development in the 

CEE region, have been empirically substantiated on the basis of the analysis of the 

statistical data and the figures of the international rating monitorings. It has been concluded 

that Slovakia is being in search of ways to realize the potential of the consolidated 

democracy as a dynamic model of social and political development that adequately 

responds to the challenges of endo-exogenous nature.  

Keywords: Slovak Republic, model of the social and political development, social 

and political changes, political system, political regime, transition to democracy, 

consolidated democracy, transformation, evolution. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Досвід країн Центрально-Східної 

Європи засвідчує поліваріантність моделей суспільно-політичного розвитку після 

краху комуністичних режимів. Попри ряд спільних характеристик і ключових цілей 

на старті трансформації, не всі країни регіону мали позитивну динаміку та лінійний 

шлях транзиту, не всі досягли рівня консолідованої демократії, і не всі консолідовані 

демократії повністю реалізували свій потенціал на сучасному етапі суспільно-

політичного розвитку. У контексті світових криз, внутрішніх проблем 

Європейського Союзу, поширення популізму «нові демократії» все більше 

стикаються з новими викликами та загрозами. На сучасному етапі в регіоні 

Центрально-Східної Європи спостерігаються суперечливі процеси, неліберальні 

тенденції суспільно-політичного розвитку, які насторожують демократичну 

спільноту та вимагають ретельного наукового аналізу. Парадокси демократизації 

актуалізують дослідження даної проблематики й у ретроспективному ключі, 

оскільки чимало нинішніх труднощів в окремих країнах регіону мають генетичний 

зв'язок з первинними проблемами політичного транзиту. 

У процесі посткомуністичного розвитку Словацька Республіка успішно 

досягла стадії консолідованої демократії, водночас її транзитний шлях був 

складнішим, аніж в інших «нових демократіях». В середині 1990-х рр. еволюційний 

поступ країни був пригальмований функціонуванням гібридного політичного 

режиму. В ці роки міжнародна спільнота з сумнівом ставилася до проголошених 

євроінтеграційних цілей Словаччини та її можливостей демократично розвиватися. 

Водночас словацьке суспільство знайшло в собі сили подолати авторитарні загрози, 

повернутися на шлях демократичного розвитку й успішно завершити перехід до 

демократії на початку 2000-х рр. На сучасному етапі словацька модель суспільно-

політичного розвитку стикається з рядом проблем і викликів, які мають внутрішнє і 

зовнішнє походження та потребують адекватної відповіді в найближчому 

майбутньому.  
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Нелінійність і турбулентність словацького переходу до демократії підкреслює 

значущість його дослідження з позицій вітчизняної політичної науки, зважаючи на 

загрози демократії та «зиґзаґи» трансформації політичного режиму в Україні. 

Словацький трансформаційний досвід є важливим для України з огляду на комплекс 

подібних історично важливих завдань, які постали перед обидвома країнами після 

розпаду «соціалістичного табору». Адже окрім здійснення політичних та 

економічних перетворень, Україна подібно до Словаччини розбудовує власну 

державність і завершує процес національної інтеграції.  

Проблема консолідації демократії безумовно є актуальною для українського 

суспільства, яке, попри реформні та революційні спроби, вже третє десятиліття 

залишається в т.зв. «сірій зоні» розвитку. Словаччина шляхом «навздогінної 

консолідації» продемонструвала світу як швидко перейти від гібридного до 

демократичного політичного режиму. Проблеми тривалості транзиту, гібридності 

режиму та консолідації демократії в Україні зумовлюють академічний і політико-

практичний інтерес до складних перехідних процесів, які мали місце на 

посткомуністичному просторі. 

В сучасних суспільно-політичних моделях Словаччини та України можна 

простежити чимало проблемних паралелей у розрізі культурно-цивілізаційних 

коливань між Сходом і Заходом, асиметрії регіонального розвитку, неформальних 

практик політичного процесу, конфліктних і «підданських» рис політичної 

культури, які актуалізують пошук шляхів їхнього розв’язання. Трансформаційний 

досвід Словаччини є адаптивним і цінним для України, зважаючи на близькість 

соціокультурних, етноментальних та історико-політичних умов. Успіхи та труднощі 

словацьких структурних реформ є релевантними у контексті оцінювання та 

прогнозування перспектив і ризиків модернізації політичної системи та 

євроінтеграційного поступу України. 

Отже, актуальність вдосконалення моделі суспільно-політичного розвитку 

України, можливість використання словацького досвіду демократичних 

трансформацій, а також недостатня наукова розробленість даної проблеми зумовили 
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вибір теми дисертаційної роботи «Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку 

в Словацькій Республіці». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі теорії та історії політичної науки філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка у рамках комплексної 

науково-дослідної теми «Політичні аспекти безпеки особи в контексті формування 

нових регіональних систем безпеки: індикатори та інституційні принципи й 

механізми гарантування», номер державної реєстрації 0117U001398. 

Метою дослідження є комплексний аналіз еволюції моделі суспільно-

політичного розвитку в Словацькій Республіці. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

– висвітлити сучасний стан наукової розробки проблематики суспільно-

політичного розвитку Словаччини; 

– проаналізувати основні проблеми дослідження посткомуністичних 

трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи й визначити оптимальні 

теоретико-методологічні підходи до аналізу еволюції моделі суспільно-політичного 

розвитку Словаччини; 

– дослідити суспільно-політичні зміни в Словаччині в умовах краху 

комуністичного режиму та «федерального» етапу системних трансформацій; 

– встановити чинники формування та особливості функціонування гібридного 

політичного режиму в умовах самостійного державного розвитку Словацької 

Республіки; 

– з’ясувати особливості словацької моделі демократичної консолідації в 

розрізі її структурних рівнів і чинників, що вплинули на завершення переходу до 

демократії; 

– розкрити механізм і проблеми функціонування парламентської демократії, а 

також вплив владно-інституційної модернізації на суспільно-політичний розвиток 

Словаччини; 
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– простежити становлення та розвиток словацької партійної системи в умовах 

суспільно-політичних трансформацій, проаналізувати вплив соціополітичних 

поділів на структурування партійно-політичного простору; 

– дослідити розвиток взаємовідносин між державою і громадським сектором 

у контексті трансформаційних процесів у Словаччині; 

– висвітлити політико-культурні аспекти трансформаційних процесів у розрізі 

ціннісних орієнтацій і політичної участі словацьких громадян; 

– проаналізувати проблеми та тенденції суспільно-політичного розвитку 

Словаччини на сучасному етапі. 

Об’єктом дослідження є суспільно-політичний розвиток Словацької 

Республіки. 

Предметом дослідження є зміни на рівні партійної системи, державно-

владних інститутів, громадського сектора, політичної культури суспільства та їхній 

вплив на еволюцію моделі суспільно-політичного розвитку Словаччини. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють тридцятилітній період 

суспільно-політичного розвитку Словаччини: від Листопадової революції 1989 р. у 

Чехословаччині, яка зафіксувала початок демократичних трансформацій, до 

сучасного етапу розвитку словацької консолідованої демократії (станом на 2019 р.). 

Ключовим критерієм для оцінки успішності переходу до демократії є вступ 

Словаччини до ЄС і НАТО у 2004 р., який став можливим внаслідок міжнародного 

визнання відповідності розвитку країни демократичним стандартам. Після 2004 р. у 

Словаччині триває стабілізація демократичних інститутів і закріплення 

громадянської політичної культури, що є важливим для реалізації потенціалу 

консолідованої демократичної моделі суспільно-політичного розвитку. 

Методи дослідження. Для багатоаспектного аналізу суспільно-політичного 

розвитку Словаччини використано комплекс методів. Системний підхід дозволив 

розкрити взаємодію між суспільним середовищем і політичною системою в процесі 

конструювання моделі суспільно-політичного розвитку Словаччини. За допомогою 

структурно-функціонального аналізу розкрито багаторівневість організації та 

взаємопов’язаність функціонування елементів політичної системи. Інституціональний 
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метод застосовувався для аналізу зміни повноважень і статусу державних органів 

влади, оцінки демократичності та ефективності політичних інститутів в умовах 

трансформації. Нормативно-ціннісний підхід допоміг проаналізувати складну 

природу ціннісних орієнтацій словацьких громадян, соціальні очікування та 

відчуття, пов’язані з демократичним розвитком. Для дослідження соціальної 

обумовленості політичного розвитку був використаний соціологічний підхід. 

Порівняльний метод надав можливість виокремити загальні транзитивні риси та 

національні особливості словацького переходу до демократії в контексті соціально-

політичних трансформацій у посткомуністичних країнах ЦСЄ. Для виокремлення 

етапів і чинників еволюції суспільно-політичної моделі Словаччини, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між політичними подіями використовувався 

історичний метод. Для емпіричної перевірки теоретичних положень 

використовувалися дані рейтингових моніторингів, які здійснюють міжнародні та 

національні дослідницькі організації. Застосування комплексу методів і підходів 

дало змогу з різних аспектів дослідити суспільно-політичний розвиток Словаччини, 

з’ясувати його логіку та результативність. 

При дослідженні суспільно-політичних трансформацій у Словаччині була 

застосована інтегративна схема аналізу із використанням як транзитологічного 

інструментарію, так і альтернативних методологічних підходів 

(неоінституціональний, соцієтальний, партологічний). При комплексному 

дослідженні проблеми автор опирався на принцип міждисциплінарності. Разом з 

тим, аналізуючи суспільно-політичні процеси в Словаччині з позицій політології, 

автор не ставив своїм заданням ґрунтовно проаналізувати економічні, правові, 

культурні, історико-фактографічні, зовнішньополітичні аспекти трансформації, які 

є перспективним предметом для подальших розвідок у рамках відповідних наукових 

напрямів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексній розробці 

проблеми еволюції моделі суспільно-політичного розвитку в Словацькій Республіці, 

що здійснюється вперше в українській політичній науці. 

 



33 
 

Уперше: 

– запропоновано концептуальний підхід до комплексного дослідження 

еволюції національних моделей суспільно-політичного розвитку, який базується на 

поетапному аналізі суспільно-політичних змін і трансформаційних процесів у 

Словаччині крізь призму впливу структурних і процедурних чинників, 

взаємообумовленості структури та динаміки перетворень, результативності 

демократичних реформ і варіативності їхніх наслідків, співвідношення 

універсальних закономірностей і національних особливостей посткомуністичного 

розвитку. Відповідно до авторського концепту з’ясовано процесуальні 

характеристики моделі суспільно-політичного розвитку Словацької Республіки, які 

проявилися впродовж досліджуваного періоду: еволюційність (від комуністичного 

посттоталітаризму до консолідованої демократії); нелінійність траєкторії транзиту 

(нетривала гібридизація політичного режиму); чотиривимірність вертикальної 

структури трансформації (розбудова політичної демократії, ринкової економіки, 

національної державності, політичної нації); «навздогінний» характер модернізації; 

європоспрямованість курсу розвитку; 

– апробовано в словацькому суспільно-політичному контексті структурну 

схему аналізу демократичних трансформацій на партійному, державно-владному, 

громадському, політико-культурному рівнях, процесуальну динаміку яких 

розглянуто в ретроспективному та сучасному вимірах. Відповідно до розробленої 

структурно-динамічної схеми аналізу поетапно розкрито специфіку процесів 

лібералізації/демократизації політичного режиму (1989–1992 рр.), його гібридизації 

(1993–1998 рр.), консолідації демократії (1999–2004 рр.) і реалізації її потенціалу в 

сучасних умовах. Показано, що на кожному з етапів модель суспільно-політичного 

розвитку Словаччини відтворювала свої специфічні національні характеристики: 

1) демонтаж комуністичного режиму та багаторівнева демократизація на початку 

1990-х рр. свідчили про реалізацію моделі «навздогінної модернізації», яка 

супроводжувалася національно-політичною трансформацією; 2) гібридизація 

політичного режиму в умовах розбудови словацької державності загострила 

конфліктні елементи моделі суспільно-політичного розвитку, які черпали своє 
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живлення на політичному, владно-інституційному, соціокультурному рівнях; 

3) консолідація демократії в Словаччині на початку 2000-х рр. стала можливою 

завдяки «другій хвилі» модернізації та посиленню консенсусного стилю політичних 

відносин у контексті реалізації євроінтеграційного курсу; 4) на сучасному етапі 

відбувається стабілізація і вдосконалення словацької моделі консолідованої 

демократії у світлі нових тенденцій суспільно-політичного розвитку; 

– з’ясовано, що владно-інституційна система в умовах гібридного режиму в 

Словаччині відігравала суперечливу роль: з одного боку, формальні демократичні 

механізми виконували роль перешкоди авторитарним тенденціям; з іншого – 

недосконала інституційна структура, неузгоджене функціонування окремих 

елементів парламентської моделі створювали ризики зловживання владою. 

Доведено, що в умовах парламентської системи правління і гібридного політичного 

режиму президент здатен дієвим чином протистояти «прем’єрському абсолютизму» 

та концентрації влади у руках парламентсько-урядової коаліції, спираючись на 

підтримку політичної опозиції, громадянського суспільства та незалежну позицію 

інститутів, включених у механізм розподілу державної влади (насамперед судової 

системи); 

– обґрунтовано, що консолідація демократичного режиму в Словаччині є 

інтегральним результатом багаторівневих соціально-політичних змін під впливом 

комплексу структурних і процедурних чинників, а саме: реалізації консенсусної 

стратегії політичних еліт, модернізації державно-владної системи, 

інституціоналізації демократичних правил політичної конкуренції, зниження 

впливу неформальних практик, ізоляції антисистемної опозиції, стабілізації 

партійної системи, посилення конструктивності у взаємодії держави та «третього» 

сектора, здійснення неоліберальних економічних реформ і євроінтеграційного 

курсу. В контексті словацького досвіду аргументовано, що «навздогінна» 

євроінтеграційна модернізація є можливою в короткі строки, за умови досягнення 

політичного консенсусу щодо західного вектора розвитку країни, а також 

зацікавленості та реальної підтримки з боку ЄС; 
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– встановлено, що системні труднощі у функціонуванні моделі консолідованої 

демократії в сучасній Словаччині обумовлені суперечностями між її 

процесуальними та структурними складовими: відносно швидка та успішна 

«навздогінна» політико-інституційна модернізація сприяла конституційно-правовій 

консолідації, створила умови для інтегрованості всіх ключових акторів у систему 

демократії; водночас, інтенсивність і результативність політико-інституційних 

перетворень пригальмовували конфліктність, амбівалентність і довготривалість 

змін на рівні політичної культури суспільства, що позначилося на ступені 

інституціоналізації демократичних механізмів, спричинило невідповідність між 

формальним і реальним функціонуванням політичних інститутів, посилило 

недовіру громадян до владних структур і системних партій, загострило 

соціополітичні поділи, створюючи ризики для подальшого демократичного 

розвитку країни. З огляду на багаторівневість і тривалість консолідаційних процесів 

аргументовано, що подальша еволюція словацької моделі суспільно-політичного 

розвитку перебуває у прямій залежності від консолідованості громадянського 

суспільства, реалізації соціально-економічного змісту демократії та закріплення 

громадянської політичної культури; 

– обґрунтовано, що активна політична участь ні на загальнонаціональному, ні 

на місцевому рівні не є стійким елементом політичної культури словацького 

суспільства, попри збереження ним здатності до ситуативної протестної мобілізації 

під впливом резонансних проблем (зокрема, масові хвилі протесту в 1989, 1998, 

активності словаків від їхньої оцінки політичного та управлінського потенціалу 

відповідного політико-владного рівня, що пояснює значно вищу явку на 

парламентських і президентських виборах у порівнянні з регіональними та 

наднаціональними. Обґрунтовано, що довготривалий низхідний тренд участі 

словацьких громадян у різних видах виборів (парламентських, президентських, 

регіональних, комунальних, європейських) обумовлений комплексом 

соціалізаційних, мотиваційних, мобілізаційних чинників і віддзеркалює 

електорально-поведінкові тенденції розвитку «нових демократій». 
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Уточнено та доповнено: 

– розуміння специфіки демократичної трансформації Словаччини в контексті 

загальних транзитивних характеристик країн ЦСЄ, яка знайшла свій прояв у 

відносно несприятливих стартових умовах переходу до демократії, чотиривимірній 

структурі словацького транзиту, «зиґзаґоподібності» його траєкторії, 

нерозмежованості фаз лібералізації та демократизації режиму, супровідній 

національно-політичній трансформації, короткочасному функціонуванні 

гібридного режиму, нелюстрованості та впливовості екскомуністичної еліти, 

визначальній антиавторитарній ролі «третього» сектора, «навздогінному» характері 

консолідації демократії, завищених соціальних очікуваннях і складності політико-

культурного контексту; 

– доцільність використання для аналізу суспільно-політичного розвитку 

Словаччини в 1993–1998 рр. концептуальної призми гібридного політичного 

режиму в розрізі його структурно-динамічних характеристик, а саме: передумов і 

чинників становлення режиму, шляхів і методів концентрації влади (у формі т.зв. 

«мечіаризму»), закріплення формальних і неформальних інститутів, співвідношення 

авторитарних і демократичних елементів. Встановлено суперечливий і конфліктний 

зміст суспільно-політичної моделі Словаччини за прем’єрства В. Мечіара, що було 

обумовлено декларативним пошуком країною власного національного шляху та 

ситуативним коливанням у системі полярних координат майбутнього розвитку: між 

демократією та авторитаризмом, між консолідацією словацької нації та нагнітанням 

міжетнічної напруги, між реалізацією прозахідного курсу й активізацією співпраці 

з Росією, між розбудовою ринкової економіки та посиленням державного 

регулювання; 

– позицію, що вступ країни в ЄС як індикатор консолідації демократії не 

гарантує й надалі її поступальний демократичний розвиток, відсутність спроб 

реставрації неліберальних режимів. Аргументовано, що характер трансформаційних 

процесів у сучасній Словаччині віддзеркалює суперечливі коливання в площині 

демократичного розвитку в регіоні ЦСЄ. Емпірично зафіксовано, що під впливом 

комплексу чинників (соціально-структурних, елітно-процедурних), криз 
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(євроінтеграційної, економічної, міграційної) у сучасній Словаччині зростає 

популярність націоналістичних ідей, антиєвропейських і антисистемних гасел, а 

також суспільна підтримка крайніх правих політичних сил, які їх пропагують; 

– твердження, що трансформація системи державного правління в Словаччині 

віддзеркалювала логіку інституційного пошуку і коливань, характерних для «нових 

демократій» на певному етапі суспільно-політичного розвитку. Встановлено, що 

специфіка розвитку державно-владної системи Словаччини обумовлена етапними 

факторно-детермінуючими характеристиками: структурною політико-

інституційною перебудовою в федеральний період трансформації; інерційністю 

розбудови владної структури в умовах становлення державної самостійності; 

протистоянням формальних інститутів і неформальних практик в умовах гібридного 

режиму; конституційно-правовою модернізацією, європеїзацією і децентралізацією 

державної влади на стадії консолідації демократії; пошуком механізмів оптимізації 

державно-владної структури на сучасному етапі розвитку; 

– позицію, що посткомуністична трансформація політичної свідомості 

словацького суспільства має складний і незавершений характер, оскільки увібрала в 

себе комплекс суперечливих орієнтацій: реалізовані та нереалізовані соціальні 

очікування громадян; ностальгію за комуністичними цінностями та ліберально-

демократичні орієнтири; національну толерантність і етнічну нетерпимість; 

усвідомлення «західної» та «східної» культурно-цивілізаційної належності; 

єврооптимізм, євроскепсис і утилітарне розуміння членства в ЄС; оптимістичні та 

песимістичні настрої щодо розвитку держави. Доведено, що вказані амбіваленції 

суспільної свідомості ускладнювали ціннісну легітимацію демократичного режиму 

і системних перетворень у 1990-х рр., а на сучасному етапі не сприяють завершенню 

консолідації на рівні політичної культури, утруднюють визначення стабільного 

курсу розвитку словацької держави; 

– методологічний інструментарій комплексного дослідження суспільно-

політичних трансформацій шляхом доповнення теоретичних схем транзитології та 

консолідології, положеннями неоінституціонального, партологічного та 
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соцієтального аналізу, принципами системного та еволюційного підходів, а також 

залученням емпіричних методик оцінки рівня демократичного розвитку; 

– методологічну призму аналізу соціально-політичних розмежувань у 

словацькому контексті шляхом: аплікації типології посткомуністичних кліважних 

структур; актуалізації традиційних типів поділів; виокремлення нестандартних 

конфліктних ліній, домінантних на відповідному етапі політичного розвитку. 

Зроблено висновок про ендогенну складність суспільно-політичного розвитку 

Словаччини у зв’язку з наявністю численних традиційних і нестандартних 

соціополітичних поділів, їхнім взаємним напластуванням, ситуативною 

актуалізацією і нестійкою партійно-політичною репрезентацією; 

– систематизацію джерел, які можуть стати теоретичною та емпіричною 

основою для дослідження словацької проблематики з позицій політичної науки. 

Запропоновано авторське бачення кола головних проблемних питань у дослідженні 

суспільно-політичного розвитку Словаччини, які потребують політологічного 

аналізу та розв’язання. 

Набули подальшого розвитку: 

– положення про роль партій у суспільно-політичному житті Словаччини, а 

саме: значні інституційні можливості партій в умовах парламентської демократії та 

пропорційної виборчої системи обмежуються слабкою їхньою вкоріненістю у 

суспільстві, що призводить до персоніфікації, картелізації партій і позначається на 

рівні їхньої інституціоналізації. Простежено зв'язок між посиленням електорального 

впливу політичних суб’єктів популістської, екстремістської, антисистемної 

спрямованості та деструктивними тенденціями в розвитку сучасної партійної 

системи Словаччини (розпад структурного ядра, деінституціоналізація партій, 

плюралізація і поляризація парламентського представництва партій); 

– аргументація про визначальний вклад «третього» сектора в протидію 

авторитаризму та консолідацію демократичного режиму в Словаччині. Встановлено 

кореляцію між загостренням проблем демократії, активізацією громадянського 

суспільства та посиленням конфліктності відносин у площині «влада – громадський 
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сектор», що знаходило прояв на різних етапах суспільно-політичного розвитку 

Словаччини. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Результати 

роботи, її положення і висновки можуть бути використані для подальших 

теоретичних і прикладних досліджень демократичних трансформацій, а також при 

написанні навчальних посібників, підготовці загальних і спеціальних курсів та 

викладанні соціально-політичних дисциплін. Комплексний характер роботи 

розширює можливості для цілісного розуміння й багатоаспектного вивчення 

трансформаційних процесів у словацькому суспільстві з позицій соціогуманітарних 

наук. Висновки та положення, які наведені в дисертації, можуть бути використані в 

українській практиці реформування політичної системи в рамках її 

модернізаційного поступу до демократії та реалізації євроінтеграційного курсу. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дослідження, викладені у 

дисертації, отримано автором особисто. У друкованих працях, опублікованих у 

співавторстві, автору дисертації належать: у колективних монографіях «Еволюція 

партійних систем країн Вишеградської четвірки: досвід для України» (с. 58–67, 

с. 105–119); «Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і 

Закарпаття» (с. 128–142). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертаційного дослідження викладені автором на міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних наукових конференціях, зокрема: Всеукраїнська наукова конференція 

«Методологія політичної науки: Перші методологічні читання» (м. Львів, 19 грудня 

2008 р.); Міжнародна наукова конференція «Людина. Світ. Суспільство (до 175-

річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009» 

(м. Київ, 21-22 квітня 2009 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «Румунсько-

українські відносини. Історія та сучасність / Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi 

contemporaneitate» (Satu Mare, 30 iunie – 1 iulie 2009); Науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Реформування системи державного 

управління та державної служби: теорія і практика» (м. Львів, 8 квітня 2011 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янська культура та писемність: 



40 
 
минуле і сучасність» (м. Ужгород, 19–20 травня 2011 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету – 2011» (м. Київ, 20–21 квітня 

2011 р.); Medzinárodna vedecka konferencia «Protikomunistický odboj v strednej a 

východnej Európe» (Bratislava, 14–16 novembra 2011); Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету – 2012» (м. Київ, 18–19 квітня 

2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Регіональне та місцеве 

управління: український і зарубіжний досвід» (м. Ужгород, 21 червня 2012 р.); 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Закарпатські 

Волошинські читання» (м. Ужгород, 25–30 березня 2013 р.); ІІ Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» 

(м. Львів, 25–31 березня 2013 р.); Науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Модернізація системи державного управління: теорія та практика» 

(м. Львів, 15 квітня 2013 р.); Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2013» (м. Київ, 16–17 квітня 2013 р.); «Ужгородські 

чеські наукові читання: історія, культура, політика, право (м. Ужгород, 30 травня 

2013 р.); «Ужгородські словацькі наукові читання: історія, культура, політика, 

право» (м. Ужгород, 13 лютого 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Молодь в євроінтеграційних прагненнях України» (м. Івано-

Франківськ, 20 лютого 2014 р.); Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2014» (м. Київ, 15–16 квітня 2014 р.); Medzinárodna 

vedecka konferencia «Idea tolerancie a intolerancie. Teória a prax» (Prešov, 2–3 oktober 

2014); Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах 

Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ 

століття» (м. Ужгород, 16–17 жовтня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, 20–21 квітня 2016 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід» (м. Одеса, 28 жовтня 2016 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (м. Київ, 25–26 квітня 

2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 
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історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, 22–23 

листопада 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна 

політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, 23 

листопада 2018 р.); ІІ Міжнародна наукова конференція «Формат розвитку відносин 

України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих 

процесів та забезпечення прав національних меншин» (м. Ужгород, 3 травня 

2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура» 

(м. Київ, 22 листопада 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 73 публікаціях, 

зокрема у 1 одноосібній монографії, 2 колективних монографіях, 1 навчальному 

посібнику, 23 статтях у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук, 6 статтях 

у закордонних наукових періодичних виданнях, 13 статтях в інших вітчизняних і 

закордонних виданнях, 27 тезах доповідей на міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із переліку умовних 

позначень, вступу, шести розділів (17 підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 547 сторінок, обсяг основного 

тексту – 405 сторінок, додатків – 45 сторінок, список використаних джерел включає 

737 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідженню трансформаційних процесів як глобального масштабу, так і на 

рівні окремих країн присвячено чимало наукових праць, що зумовлено значущістю 

даної проблематики для сьогодення. Сучасні виклики та загрози демократії в регіоні 

Центрально-Східної Європи потребують адекватних схем для пояснення суспільно-

політичної реальності, що актуалізує дослідження проблеми трансформацій у 

ретроспективному і перспективному вимірах. Трансформаційні процеси в 

Словаччині та регіоні ЦСЄ є предметом політологічних, історичних, соціологічних, 

правових студій, що посилює аналітичний потенціал міждисциплінарних 

досліджень. 

Систематизацію джерел, якими ми послугувалися у процесі написання 

дисертаційної роботи, здійснено в рамках трьох груп: 

– перша – це праці, які складають теоретичну основу для дослідження 

демократичних транзитів і суспільно-політичних трансформацій у перехідних 

суспільствах; 

– другу групу джерел сформували наукові праці, які повністю або частково 

присвячені проблематиці суспільно-політичного розвитку Словаччини; 

– третя група – це джерела фактичних даних. 

У загальнотеоретичному аспекті окресленої проблеми важливими для даного 

дисертаційного дослідження є праці таких закордонних вчених як В. Банс [8], 

К. фон Бейме [9; 11; 276], З. Бжезинський [10], Л. Вей [425], В. Гельман [33], 

Л. Даймонд [324–325], Ф. Закарія [683], Т. Карл [61; 372], Т. Карозерс [62; 296–297], 

А. Круассан [167–168; 455], С. Левіцкі [425], А. Лейпхарт [141], Х. Лінц [146; 427–

428], А. Мельвіль [162–164], В. Меркель [167–168; 453–455], К. Оффе [182], 

Г. О’Доннелл [497], А. Пшеворський [196], Дж. Прідхем [539], Д. Растоу [197; 556], 

А. Степан [427–428], C. Хантінгтон [229; 363], Ф. Шміттер [61; 372; 566], 

П. Штомпка [246–247], які допомагають сформувати цілісне уявлення про загальну 

логіку політичних трансформацій, моделі, чинники та результати демократичних 
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транзитів. Їхні концепції, положення і висновки щодо природи, динаміки та 

класифікації демократичних трансформацій розглядаються сучасною політичною 

наукою як базові, а методологічні підходи  як класичні. Представляючи наукову 

значущість, роботи зазначених закордонних вчених становлять теоретичну та 

методологічну основу для дослідження еволюції моделі суспільно-політичного 

розвитку Словаччини. 

Теоретичні та емпіричні аспекти посткомуністичних трансформацій у країнах 

ЦСЄ розглянуто в працях українських дослідників: О. Бабкіної [6], В. Бортнікова 

[15], О. Брусиловської [16], В. Бурдяк [18–20], Є. Головахи [35], В. Горбатенка [38], 

В. Денисенка [44], Г. Зеленько [52–57], В. Климончука [44], А. Колодій [126–129], 

І. Кресіної [233], Ю. Мацієвського [160], М. Михальченка [171], М. Лендьел [144–

145], В. Литвина [200; 202], С. Наумкіної [174], Ю. Остапця [179–181], А. Романюка 

[200–202], О. Романюка [203–206], Н. Ротар [207–208], Ф. Рудича [209], О. Рудіка 

[210], О. Фісуна [224; 226–227], Ю. Шайгородського [238], Г. Шипунова [239–241] 

та ін. Наукові пошуки зазначених вчених спрямовані на аналіз зарубіжного і 

вітчизняного демократизаційного досвіду, з’ясування транзитивних 

закономірностей та особливостей, вироблення пропозицій і рекомендацій для 

України, а також розробку методологічних підходів, виходячи з регіональної та 

національної специфіки посткомуністичних трансформацій. 

Згадані дослідження закордонних і вітчизняних вчених стосуються 

загальнотеоретичних, теоретико-методологічних проблем політичних 

трансформацій у країнах ЦСЄ. Однак, враховуючи конкретно-спрямованість 

дослідницького пошуку, його обмеженість рамками окремої країни, першочергове 

значення для нашого дослідження мають праці, присвячені словацькій 

проблематиці. 

Другу групу джерел сформували публікації, які повністю або частково націлені 

на вивчення суспільно-політичних трансформацій у Словаччині. Проблематика 

суспільно-політичного розвитку Словаччини перебуває в полі уваги науковців 

різних національних шкіл, які часто єднають зусилля для її висвітлення з різних 

ракурсів і в різних контекстах. 
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Першість у дослідженні проблем суспільно-політичних трансформацій у 

Словаччині цілком закономірно утримують словацькі та чеські автори. В словацькій 

науці виокремились кілька підходів до осмислення логіки та детермінації переходу 

до демократії: історико-структурний (Л. Ліптак [177], М. Земко [734–735], П. Яшек 

[367–368]), культуралістський (В. Крівий [134; 406–408], С. Мігалікова, З. Буторова 

[284–294], ), (нео)інституціональний (М. Гбурова [346], Д. Малова [438–439]) та 

елітистський (С. Сомолані [619-623], Л. Кубін [411], М. Рибар [558–560]), – у розрізі 

яких автори підкреслюють складність і важливість тих чи інших чинників і аспектів 

трансформації. 

З-поміж представників закордонної науки, дослідження яких сконцентровані на 

питаннях демократичного транзиту Словаччини, варто виокремити німецькомовних 

вчених Г. Гофбауера [357], М. Кноєр [385], Д. Ноака [357], Я. Юхлера [369–370]). 

Вагоме місце займає політична історія Словацької Республіки в наукових пошуках 

російських вчених Е. Задорожнюк [49–50], Ю. Щербакової [31]. 

Українські науковці приділяють також значну увагу різним аспектам розвитку 

Словацької Республіки: зовнішньополітичним (В. Андрейко [3], Т. Сергієнко [213], 

Л. Янчук [250–251]), конституційно-правовим (В. Копча [130–131], В. Лемак [142–

143], І. Переш [184], В. Туряниця [221]), етнонаціональним (М. Зан [51], Н. Лазар 

[139], Ю. Юрійчук [249]), історичним (В. Бака [7], І. Боровець [13], С. Віднянський 

[26], І. Вовканич [27–28], І. Кріль [135–136], І. Мартинчук [157], В. Приходько [191–

194], І. Шніцер [27; 245]), транзитологічним (Є. Гайданка [32], А. Ключкович [65–

124]).  

Зазначені вище закордонні та вітчизняні науковці різною мірою і в різних 

аспектах спеціалізуються на словацькій проблематиці, репрезентуючи досягнення 

національних шкіл. 

Наукові публікації, які повністю або частково присвячені проблематиці 

суспільно-політичного розвитку Словаччини, можна згрупувати у три підгрупи за 

принципом конкретизації предмету дослідження: 
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1) праці комплексного та порівняльного характеру, в яких посткомуністичний 

розвиток Словаччини є лише частиною дослідження або ж аналізується 

опосередковано; 

2) конкретно-спрямовані дослідження, присвячені демократичній 

трансформації в Словаччині як цілісному процесу;  

3) публікації, орієнтовані на розкриття окремих аспектів суспільно-політичних 

трансформацій у Словаччині (історичних, державно-владних, партійних, політико-

культурних, етнонаціональних, зовнішньополітичних та ін.). 

Перша група праць загального характеру робить акцент на висвітленні 

особливостей політичного розвитку Словаччини як складової частини 

комплексного дослідження [24; 58; 150; 178; 189; 216; 218; 235; 242; 531; 534] і в 

порівняльному контексті [31; 32; 48; 176; 200; 202; 219; 331; 356; 391; 412; 570; 672; 

737]. У згаданих дослідженнях здійснені спроби концептуалізації проблеми 

центральноєвропейських транзитів, визначені підходи та критерії оцінки 

трансформаційних процесів у посткомуністичних країнах, зокрема і в Словаччині, а 

також викладені результати порівняльного аналізу суспільно-політичних 

перетворень у регіональних масштабах. Водночас слід зазначити, що у наведених 

працях порівняльний інструментарій використовувався в контексті регіональних, 

бінарних кейсів і не застосовувався для конкретно-спрямованих досліджень, на 

кшталт аналізу структурно-темпоральних змін на ключових рівнях політичної 

системи Словаччини. 

До групи публікацій узагальнюючого характеру можна віднести також 

навчальні посібники авторства українських істориків Є. Пугача [195], 

В. Ярового [252], М. Кріля [135–136], а також колективні праці за редакцією 

П. Федорчака [223], Л. Зашкільняка [59], в яких у хронологічному та порівняльно-

історичному контексті висвітлено найважливіші сторінки державно-політичного, 

культурного, соціально-економічного розвитку Словаччини. 

Підходи й оцінки, запропоновані в публікаціях узагальнюючого характеру, 

мають важливе методологічне та концептуальне значення для аналізу суспільно-

політичного розвитку як Словаччини, так і регіону Центрально-Східної Європи. 
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Зважаючи на комплексний характер дисертаційної роботи, особливу 

важливість представляє група наукових публікацій, які присвячені суто проблемі 

суспільно-політичного розвитку посткомуністичної Словаччини і розглядають його 

як цілісний процес. В даному аспекті значний науковий інтерес становлять 

публікації М. Велшіца [662], Е. Задорожнюк [50], Л. Копечека [394–395], 

Д. Лешка [421], І. Мартинчук [157], С. Сомолані [619–623], а також низка праць 

колективу авторів [177; 258; 275; 528–529; 604], у яких, поряд з ретроспективними 

аспектами, розглянуто актуальні проблеми, пов’язані зі становленням і розвитком 

словацької держави в нових політичних умовах. 

З початку 1990-х рр. проблеми демократичної трансформації Словаччини 

систематично досліджує С. Сомолані, перу якої належать низка концептуальних 

праць. Монографія «Звивистий шлях Словаччини до демократії» [621], яка вийшла 

друком у 1999 р. – це одна з перших у словацькій політології спроб фахово і 

ґрунтовно осмислити перехід Словаччини від комуністичного режиму до 

консолідації демократії. Концептуальні рамки осмислення словацького транзиту, 

окреслені в працях С. Сомолані [619–623], стали вихідними позиціями для багатьох 

подальших досліджень суспільно-політичних перетворень у Словаччині.  

Провідні словацькі вчені (М. Бутора, А. Дулеба, М. Земко, В. Крівий, 

Г. Месежніков та ін.) акумулювали дослідницький потенціал у колективній праці 

«Досвід демократичних перетворень у Словаччині» [177], критично 

проаналізувавши історичні, економічні, державно-політичні, етнонаціональні, 

зовнішньополітичні аспекти трансформації Словаччини. При підготовці збірки 

автори виходили з тих позицій, що досвід демократичних реформ у Словаччині, 

будучи багато в чому унікальним, може стати в нагоді іншим країнам, перед якими 

стоять подібні завдання і виклики трансформації. 

З-поміж чеських дослідників варто виокремити Л. Копечека, який опублікував 

низку праць, присвячених демократичним перетворенням у Словаччині [392–395]. 

На особливу увагу заслуговує його праця «Демократія, диктатура та політичні партії 

у Словаччині», в якій з позицій теорій демократизації та гібридних режимів 

проаналізовано словацький перехід до демократії [394]. 
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Перше десятиліття словацької державності у ракурсі історичної науки 

проаналізувала українська дослідниця І. Мартинчук, предметно зосередившись на 

євроінтеграційній складовій частині внутрішньополітичного розвитку Словацької 

Республіки [157]. 

Узагальнена картина розвитку Словацької Республіки, яка пропонується в 

рамках наведених наукових досліджень, попри змістову насиченість і 

концептуальну визначеність, має темпоральні та структурні обмеження, які, на наш 

погляд, не сприяють цілісному відображенню логіки зміни моделей розвитку 

впродовж трьох останніх десятиліть. Якщо взяти до уваги вітчизняний 

дослідницький контекст, то слід зазначити, що спроби узагальненого аналізу 

розвитку Словаччини після 1989 р. здійсненні переважно з позицій історичної 

науки. Українській політології бракує комплексного погляду на процес 

демократизації в Словаччині (від краху комуністичного режиму до стабілізації 

моделі консолідованої демократії), а також осмислення її національних 

особливостей у трансформаційному контексті посткомуністичних країн ЦСЄ.  

Складність, багатовимірність суспільно-політичного розвитку Словаччини 

обумовила синтезний, міждисциплінарний і проблемний характер наукових студій, 

що приділяють увагу різним аспектам її посткомуністичної трансформації, зокрема 

і суперечливим. Серед ключових дискусійних питань, які підіймаються в 

політологічних дослідженнях даної проблематики, варто виокремити: 

співвідношення провінційно-авторитарних і ліберально-демократичних цінностей у 

словацькій політичній культурі; національно-політична трансформація і розпад 

ЧСФР; коливання Словаччини між східним (проросійським) і західним 

(євроатлантичним) вектором розвитку; єврооптимізм і євроскептицизм словаків; 

ефективність взаємодії держави і «третього» сектора; можливості розв’язання 

політичних, соціально-економічних і етнонаціональних проблем трансформації; 

співвідношення загальних закономірностей і національних особливостей державно-

політичного розвитку в трансформаційному контексті країн ЦСЄ; зіставлення 

впливу соціально-структурних і процедурних чинників на посткомуністичні 

перетворення та ін. Зважаючи на комплекс окреслених проблем, особливу увагу 
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варто звернути на ті праці, автори яких сконцентровані на дослідженні окремих 

аспектів суспільно-політичного розвитку Словаччини. 

Найбільш об’ємною є група публікацій, присвячених окремим періодам та 

аспектам трансформації політичної системи Словаччини (владно-інституційним, 

партійно-політичним, соціокультурним). 

В аспекті розуміння передумов і чинників, проблем та особливостей 

трансформаційних процесів у Словаччині важливим є структурування історичного 

досвіду словацького суспільства, передусім складних сторінок суспільно-

політичного розвитку. В історичній ретроспективі для словацького транзиту 

важливим був демократичний досвід Першої Чехословацької республіки, який 

відображений у ґрунтовних дослідженнях М. Земка [660], Я. Рихліка [561], 

Б. Ференчугової [660], І. Шніцера [245], К. Шухової [660] та ін. Неоднозначні 

сторінки словацького державотворення в 1939–1945 рр. розкрито в дослідженнях 

І. Боровця [13], В. Бистріцкого [660]. Аналіз демократичних і авторитарних  

сторінок словацької політичної історії дає можливість глибше зрозуміти 

суперечливі феномени політичної культури, які проявилися у процесі 

трансформації. 

Переоцінка соціалістичного минулого країни була і залишається дискусійною 

темою, як у науковому середовищі, так і серед пересічних словаків. Адже складність 

політичних і соціально-економічних трансформацій сприяла загостренню ностальгії 

за епохою соціалізму в значної частини населення. Політико-ідеологічна та 

соціальна природа комуністичного режиму в Чехословаччині, суперечливі аспекти 

його функціонування в словацькій частині федерації висвітлені в публікаціях 

С. Баліка [270], К. Водічки [667], Е. Задорожнюк [49], В. Крівого [134], Л. Копечека 

[394], Ю. Марушіака [158], С. Мотрук [172], С. Сікори [569], С. Сомолані [621], 

Я.Цівіна [310], а також у ряді колективних праць [301; 507; 518; 521]. 

Значна кількість наукових публікацій присвячена аналізу початку 

демократичної трансформації в Чехословаччині – Листопадовій революції 1989 р. 

Передумови, хід, рушійні сили та наслідки антикомуністичної революції в 

Чехословаччині висвітлені в дослідженнях Е. Задорожнюк [49], М. Земка [735], 
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Б. Мельниченко [165], Н. Петранскої-Ролкової [522], В. Приходька [194], 

П. Федорчака, Т. Федорчак [223], П. Яшека [367] та ін. [518]. 

Процеси ротації політичної еліти в умовах зміни політичного режиму в 

Словаччині стали предметом вивчення О. Гіарфашової [623], В. Глоушека [570], 

Л. Кубіна [411], М. Орт [623], С. Сомолані [619–623], К. Шіпулової [570]. 

Дослідники наголошують на різних підходах чехів і словаків до декомунізації, 

пояснюють причини неуспішності процесу люстрації та впливовості 

екскомуністичної еліти в Словаччині [158; 527; 555 ; 570]. 

Зміна соціалістичної моделі суспільно-політичного розвитку Словаччини 

відбулася в ході системних трансформацій у рамках єдиної федеративної держави 

впродовж 1989–1992 рр., що підкреслює важливість даного етапу та постійно 

привертає увагу науковців. Особливості перебігу реформ у Чехословаччині та їхні 

наслідки проаналізували В. Бака [7], І. Вовканич [28], І. Лалуга [415], Н. Марадик 

[155], Б. Мельниченко [166], В. Приходько [191–193], О. Свєженцева [28], 

Я. Цівін [311] та ін.  

У процесі демократизації політичного життя в Чехословаччині проявився 

комплекс проблем, пов’язаних зі співжиттям чехів і словаків в рамках єдиної 

держави. Зокрема, дослідники виокремлюють сукупність дезінтеграційних чинників 

[7; 14; 29; 300; 669], акцентуючи на політичних [12; 191–193], конституційно-

правових [142–143], національних [132], економічних [42], політико-культурних 

[408; 555] та елітарних [161; 217; 411] чинниках. Попри наявність комплексу 

об'єктивних дезінтеграційних детермінант і безумовні позитиви цивілізованого 

саморозпуску Чехословаччини, ця історична подія оцінюється неоднозначно, як у 

розрізі громадської, так і наукової думки, що підкреслює необхідність зваженого 

аналізу проблеми. 

Ще одним складним питанням, яке через свою неоднозначність у суспільній 

думці не випадає з дослідницького фокуса як словацьких, так і закордонних 

науковців, є соціальна природа та наслідки політичного режиму, що сформувався в 

1994–1998 рр. Суспільно-політичні оцінки періоду урядування В. Мечіара 

коливаються в діапазоні між особливим «словацьким шляхом» [284, с. 11] і 
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недемократичним «мечіаризмом» [424], опираючись на широкий спектр 

політичних, соціокультурних і економічних аргументів. 

Складні сторінки політичного розвитку Словаччини після здобуття державної 

самостійності розкриваються в публікаціях В. Крівого [134], М. Лешка [424], 

Г. Месежнікова [170], С. Сомолані [621], М. Фіша [225]. Праця М. Лешка «Мечіар і 

мечіаризм…» (1996 р.) є однією з перших спроб критичного аналізу стилю 

правління тоді ще чинного прем’єр-міністра [424]. Ю. Марушіак наголошує на 

складності та амбівалентності демократичного розвитку Словаччини в цей період: 

«Словакам на межі 20-го і 21-го століть довелося знову, хоч і в карикатурній формі 

(за допомогою уряду Владіміра Мечіара), пережити у своїй історії спробу 

встановлення авторитарного режиму, а потім знову здійснити процес люстрацій» 

[158, с. 171].  

Успішний перехід Словаччини до консолідованої демократії пов'язують з 

діяльністю урядових коаліцій на чолі з М. Дзуріндою (1998–2002, 2002–2006 рр.). 

Демократичні перетворення в Словаччині в «постмечарівський» період 

проаналізували М. Велшіц [661], К. Водічка [668], Л. Копечек [392–395], М. Кубат 

[410], І. Мартинчук [156–157] та ін. На початку 2000-х рр. науковці не були 

однозначними щодо набуття Словаччиною статусу консолідованої демократії. 

С. Сомолані пов’язувала закінчення переходу Словаччини до демократичного 

режиму з прямими виборами президента в 1999 р. [621, с. 6] і оптимістично вважала 

країну стандартною консолідованою «новою демократією» [620, с. 10]. Станом на 

2003 р. М. Кубат розглядав Словаччину тільки як напівконсолідовану демократію, 

оскільки в країні зберігалася напружена політична ситуація, а також проявилися 

політичні ризики недемократичного характеру в контексті виборчого процесу 

[410, с. 22]. З огляду на багаторівневість консолідаційних процесів, Л. Копечек 

також вказує на незавершеність процесу консолідації демократії в Словаччині на 

всіх ключових рівнях, окрім конституційного [394, с. 310]. 

Важливим аспектом досліджень трансформаційних процесів у Словаччині є 

аналіз розвитку та функціонування окремих елементів політичної системи – владно-

інституційних, партійних, громадсько-політичних. 
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З перших років розбудови демократичної системи в Словаччині ключовим 

напрямом наукового пошуку є дослідження становлення атрибутів правової 

держави, розвитку державно-владних інститутів, конституційних механізмів 

демократії, системи стримувань і противаг. Питання еволюції та функціонування 

державних інститутів у Словаччині охоплені як спеціалізованими (правовими, 

історичними, політологічними), так і міждисциплінарними дослідженнями.  

Трансформацію конституційного ладу Словаччини розкрито в публікаціях 

Б. Балога [271], Д. Малової [154], Л. Ороса [508-510], Л. Цібулки [305–306]. З 

позицій вітчизняної юридичної науки розвиток конституційної системи Словаччини 

проаналізовано в дисертаціях В. Копчі [130–131], В. Лемака [142–143], І. Переша 

[184]. Поряд з проблемами державно-правового розвитку Словаччини дослідники 

розкривають окремі політичні аспекти державотворчих реформ. 

Ключове значення в розбудові демократичної правової держави в Словаччині 

вчені відводять інституту парламентаризму. На розвитку парламентської системи в 

умовах демократизації та європейської інтеграції Словаччини зосередили свою 

увагу В. Бартовіц [404], В. Бусленко [21], Д. Крал [404], Д. Малова [438-439], 

Е. Лаштіц [417-418], М. Рибар [442], Т. Паловський [512]. Критичний аналіз 

конституційно-правових засад парламентської системи правління в Словаччині 

здійснено в працях В. Лемака [142–143], Л. Ороса [508–510]. Й надалі залишаються 

контроверсійними темами для публічних дискусій і досліджень проблеми розподілу 

влади та роль партій у словацькій парламентській демократії [346; 441].  

Особливу увагу науковці приділяють дослідженню ролі президентства в 

умовах переходу до демократії Словаччини. Словацька модель президентства є 

предметом наукових студій як загальнотеоретичного, порівняльного характеру, так 

і вузьконаправлених досліджень, що висвітлюють правові, політичні, історичні 

аспекти функціонування інституту президентства в Словаччині. Питання 

конституційного статусу, повноважень президента та його взаємодії з іншими 

органами державної влади висвітлюються в працях Р. Горвата [358–360], Л. Ороса 

[509], Л. Цібулки [306]. Президентські вибори та їхні політичні наслідки стали 

предметом аналізу З. Буторової, В. Крівого, Г. Месежнікова [592], М. Рибара, 
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П. Спача, П. Води [558], А. Школкая [570]. Вплив президентів на демократичний 

розвиток Словаччини та ефективність словацького напівпрезиденталізму 

висвітлено в публікаціях Д. Малової, М. Рибара [443], П. Голіаша, Й. Хайко, 

М. Пішко [348].  

Реформування публічного управління – один з найбільш успішних напрямів 

демократизації політичної системи Словаччини. Аналіз розвитку місцевого 

самоврядування, децентралізації та модернізації державного управління посідає 

вагоме місце у наукових розробках М. Гамалової [352; 492], І. Дудінскої [309; 616], 

Е. Ковачової [401–402], М. Лендьел [144–145], В. Ніжнянського [315; 492], 

В. Пархоменко [183], М. Цірнера [309], В. Цібакової [492], М. Лахижи та 

О. Черчатого [140]. 

Чимало дискусій у науковому і політичному середовищі викликає 

функціонування інститутів прямої демократії в Словаччині. Переваги й обмеження 

правового регулювання механізмів прямої демократії розкриті в дослідженнях 

А. Крункової, Д. Нікодима, Р. Прохазки, Л. Самолової, Г. Хмілевскі [304]. Попри 

суперечки стосовно окремих нормативно-регулятивних положень, визначеною є 

позиція, що пряма демократія в Словаччині є не тільки формальним правом, але й 

реальною можливістю для громадян у прийнятті спільних рішень [304, с. 1076]. 

Політологічний аналіз механізмів прямої демократії в Словаччині здійснили 

П. Горват, Я. Махиніак [360], Е. Лаштіц [417–418], П. Спач [603]. Підкреслюючи 

важливе значення інститутів прямої демократії для розвитку Словаччини, автори 

переважно критично висловлюються щодо впливу політичних партій на 

функціонування інституту референдуму. Політолог Е. Лаштіц наводить аргументи 

стосовно того, що референдум в Словаччині є не стільки опорою громадян, скільки 

інструментом політичних акторів. Такий стан зумовлює  низка  чинників: 

відсутність консенсусу між політичними елітами та громадянами щодо ролі 

референдуму в політичній системі; недосконалість політико-правого регулювання 

інституту референдуму; діяльність акторів, що прямо чи опосередковано 

спрямована на політизацію референдуму [418 , c.113]. Важливість з’ясування 

політичного контексту та дійсних мотивів ініціаторів референдуму, які далеко не 
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завжди збігаються із задекларованими, підкреслює у своїй монографії П. Спач [603, 

с. 254–255]. П. Горват і Я. Махиніак роблять висновок про те, що в розбудові 

конституційної та політичної системи автори Основного закону виходили з позицій 

максималістської теорії демократії, але практична реалізація влади народу наближає 

Словаччину, все-таки, до мінімалістської моделі [360, с. 45]. 

Політичні партії відіграють рушійну роль у процесі трансформації словацького 

суспільства, що обумовлено комплексом представницьких, мобілізаційних і 

артикуляційних функцій у політичній системі. З огляду на їхнє функціональне 

навантаження і значення в механізмі демократії, розвиток політичних партій і 

партійної системи постійно перебуває в об'єктиві дослідницької уваги. Зокрема, 

партійна проблематика і виборчий процес в Словаччині посідає вагоме місце в 

дослідженнях І. Дудінскої [308; 328–329], Л. Копечека [395], С. Крно [409], 

Д. Лешки [420], Г. Месежнікова [459; 463; 467], Ю. Марушіака [159], П. Новотного 

[495–496], М. Рибара [559-560], М. Цірнера [308; 328–329], Р.Штефанчіка [608–609]. 

Для розуміння проблем і особливостей сучасного партійно-політичного життя 

важливим є аналіз історичного розвитку та ідейно-політичної еволюції словацьких 

партій, що послідовно розкрито в ряді колективних праць [426; 532–533; 614]. В 

контексті актуальних виборчих кампаній у Словаччині традиційно виходить низка 

колективних збірок з детальним аналізом міжпартійної конкуренції, перебігу 

виборчого процесу та його результатів [535; 537; 574–575; 670–675].  

На сучасному етапі словацькі партії переживають легітимаційну кризу, яка 

відображає як загальносвітові тенденції падіння довіри до інституту політичних 

партій, так і послаблення їхньої підтримки громадянами внаслідок мобілізаційних, 

ідентифікаційних проблем, висвітлення фактів численних зловживань партійними 

функціонерами та владними діячами. Партократичний характер політичної системи 

Словаччини критично висвітлюється в публікаціях М. Гбурової [346], Д. Малової 

[439–441]. У контексті останніх електоральних циклів, і насамперед виборів 2016 р., 

прослідковуються ряд тенденцій партійно-політичного розвитку, які викликають 

занепокоєння в експертному середовищі. Зміни у структурі партійної системи 

актуалізують питання про спроможність партій виконувати їхні функції та 
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стабільність політичної системи Словаччини загалом. В даному контексті 

Г. Месежніков робить висновок про «деконструкцію» партійної системи 

Словаччини, оскільки її нинішнє ядро утворюють політичні новоутворення з 

нечітким ідеологічним профілем, протестним потенціалом, що мають мінімальний 

(або не мають взагалі) досвід управління державою [464]. З парламентськими 

виборами 2016 р. Д. Малова пов’язує корекцію трансформаційної моделі 

Словаччини, в рамках якої загострюється конфлікт між т.зв. «мейнстрімними» 

партіями та партіями «антиістеблішменту» [440, с. 5]. І. Дудінска та М. Цірнер 

зазначають, що зміна характеру партійно-політичної конкуренції, посилення 

нетрадиційних, популістських політичних суб’єктів у сучасній Словаччині 

зумовлена впливом т.зв. «постфактуальної» демократії та кризи політичних партій 

[239, с. 324]. Дослідники підкреслюють важливість і складність тих змін, що 

відбуваються в партійно-політичній системі Словаччини. 

Зважаючи на виключно важливу роль неурядового сектора у демократизації 

Словаччини, особлива увага приділяється дослідниками розвитку громадянського 

суспільства та формам його взаємодії з державою у процесі ухвалення суспільно 

значущих рішень. Перебуваючи в епіцентрі трансформаційних процесів, словацький 

неурядовий сектор пройшов інтенсивними етапами розвитку, які тісно пов’язані з 

демократичними перетвореннями, впливом партійно-політичних і ситуативних 

факторів, стратегіями соціальних і політичних акторів. Ключові етапи, успіхи і 

дилеми в розвитку неурядового сектора в посткомуністичний період проаналізовані 

в працях М. Андрейковіча [268–269], М. Бутори [282], З. Буторової [285], 

П. Грівіка [362], П. Демеша [318], Д. Малової [437], Б. Стречанского [285; 613]. 

Новітню історію словацького громадянського суспільства і його складового 

елемента – «третього» сектора докладно проаналізували М. Бутора і 

Б. Стречанский, виокремивши три ключові фази його посткомуністичного розвитку. 

Для початкової фази було характерне стрімке виникнення сотень громадських 

об’єднань і фондів. В середині 1990-х рр. ключовим мотивом громадсько-політичної 

діяльності була боротьба з «мечіаризмом». Вже в ХХІ столітті словацький «третій» 

сектор знаходиться на етапі пошуку свого місця в суспільстві [177, c. 181]. В іншій 
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своїй публікації Б. Стречанский уточнює розвиток «третього» сектора в Словаччині 

в рамках чотирьох фаз діяльності ННО на полі громадської адвокації: формування 

незалежного громадського сектора в 1990–1992 рр.; оборона демократії та 

конституційності в 1993–1998 рр.; диверсифікація діяльності неурядових 

організацій у період реформ 1999–2004 рр. і початок їхньої боротьби за збереження 

громадянських традицій (з 2004 р.) [613, с. 201–204]. 

В ретроспективному аспекті дослідники (М. Бутора, З. Буторова і 

Б. Стречанский, Е. Лаіферова [414, с. 47–48]) вказують на три ключові процеси, що 

впливали на становлення та розвиток словацького громадянського суспільства. По-

перше, це тривале відставання словацького суспільства у політичному, 

економічному, національному і культурно-цивілізаційному розвитку; по-друге, 

намагання словаків наздогнати більш розвинуті нації та держави; по-третє, 

реалізація словацькими елітами та широкими верствами стратегії «пристосування» 

чи «виживання» в ситуаціях, що складалися [285, с. 8]. Ці чинники впливали на 

форми і темпи розбудови громадських об’єднань за різних політичних режимів 

упродовж ХІХ–ХХ ст., а також мають відгомін і в сучасній Словацькій Республіці. 

Важливим напрямом наукової розробки проблем системних трансформацій є 

дослідження їх політико-культурних аспектів, вивчення історично обумовлених 

феноменів політичної свідомості, традицій і ментальності суспільства. Політичні 

цінності та соціальні очікування громадян Словаччини у світлі поглиблення 

демократизаційних процесів проаналізовано в публікаціях З. Буторової [22; 286–

294], Р. Гефферта [34], О. Гіарфашової [349–351], Г. Грегової [361], В. Крівого [406–

408], О. Плавкової [523–525]. Дослідження підтверджують, що перебудова ціннісної 

системи словацького суспільства супроводжувалася завищеністю очікувань, 

нестійкістю установок, поляризацією поглядів, ситуативністю політичної участі, що 

загалом вказує на складність політико-культурних трансформацій. 

Суперечливість і тривалість ціннісних трансформацій підтверджують і дискусії 

у науковому середовищі. Порівнявши ціннісні пріоритети словаків і громадян інших 

країн ЄС, О. Плавкова констатує, що відмінності ціннісного і морального характеру 

в європейській спільноті не є настільки значними, щоб закладати роздільне 
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сприйняття культур розвинутих західних демократій і «нових демократій» у 

центральноєвропейському регіоні [523, c. 19]. Тоді як інші дослідники 

підкреслюють утилітарне розуміння словаками європейського членства, поверхневе 

сприйняття або навіть відкидання окремими суспільними верствами цінностей 

європейської спільноти [506, с. 99]. Глибокі наукові розвідки М. Бутори [283], 

З. Буторової [22; 294], М. Велшіца [403], О. Гіарфашової [403], В. Крівого [403; 406; 

408] розкривають й інші специфічні феномени суспільної свідомості словаків, які 

мали латентний вплив на трансформацію, а саме: ситуативність геополітичних 

орієнтацій, уявлення про Словаччину як «міст» між Сходом і Заходом, історико-

культурно «закодовані» проросійські сентименти, слабка ідентифікація громадян з 

власною державою. 

Складні тенденції, пов’язані зі зниженням інтересу громадян до політики, 

поширенням абсентеїзму, фіксують наукові дослідження в площині політичної 

участі. Зокрема, проблема політичної участі словаків відображена в публікаціях 

З. Буторової [286–294], К. Враблікової [677], О. Гіарфашової [349–351], М. Рибара 

[530], М. Чамбалікової [295]. Автори підкреслюють ризикові тенденції суспільно-

політичного розвитку, коли дефіцит політичної партисипації в межах визначених 

інституційних каналів компенсується через протестну, неконвенційну участь. 

З огляду на соціальну та політичну чутливість проблеми міжнаціональних 

відносин у Словаччині, значна дослідницька увага приділяється політичній участі 

етнічних меншин. Вплив національного чинника на суспільно-політичний розвиток 

Словаччини висвітлено у публікаціях закордонних дослідників Ю. Гамбергер [353], 

З. Пастора [516–517], Е. Сандора [563], Д. Сметанкової [597], Ш. Шутая [484; 617–

618], а також вітчизняних науковців М. Зана [51], Н. Лазар [139], Ю. Юрійчука 

[249]. Ретроспективні та сучасні дослідження наводять чимало фактів того, що 

етнічні розмежування, насамперед у ставленні до угорської та ромської нацменшин, 

неодноразово ставали предметом політичних спекуляцій в минулому; потенціал 

міжетнічної напруги інструменталізований націонал-популістами і в нинішніх 

умовах. 
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Окремим аспектом наукових пошуків є обґрунтування засад зовнішньої 

політики Словаччини в умовах зміни моделі суспільно-політичного розвитку, 

стратегічним напрямом якої було визначено інтеграцію в ЄС і НАТО. 

Зовнішньополітичним аспектам трансформації політичної системи Словацької 

Республіки присвячені публікації В. Андрейка [3], М. Бутори [283], Д. Купар [138], 

В. Максимець [153], Г. Месежнікова [457], С. Мітряєвої [214], Т. Сергієнко [213], 

Л. Янчук [250–251]. Проблеми та перспективи розвитку Словаччини в контексті 

інтеграції в європейські та трансатлантичні структури проаналізовані в публікаціях 

В. Білчіка [45], А. Дулеби [45], І. Мартинчук [156–157], С. Мурада [477], 

О. Санжаревського [211], Л. Соморової [601], М. Штястного [606], Л. Янчук [250–

251], а також у колективних працях [579; 243]. Підкреслюючи значення західного 

зовнішньополітичного курсу, дослідники сходяться на думці, що консолідація 

демократії та європейська інтеграція Словаччини були складовими одного процесу. 

Для всебічного розкриття теми дисертаційного дослідження автором залучені 

різнопланові джерела фактичних даних: а) нормативно-правові документи; 

б) офіційні статистичні дані; в) результати соціологічних досліджень; г) спогади, 

інтерв’ю, виступи політичних діячів. 

Нормативно-регулятивну основу трансформаційних процесів у Словаччині 

утворили закони Словацької національної ради, Національної Ради СР, Федеральних 

Зборів ЧСФР [640–655; 685–731], програми діяльності, постанови, концепції та 

меморандуми словацького уряду [334; 386–390; 452; 542–546; 656–659], рішення 

Конституційного суду СР [478–483], акти Європейського Союзу [317; 624], а також 

інші документи, етапні на шляху трансформації [494; 538; 605]. Вивчення 

нормативно-правових документів дало змогу простежити еволюцію як владних, так і 

громадських інститутів та організацій, проаналізувати основні напрями та зміст 

реформ, що сприяло кращому розумінню інституційних і суспільно-політичних 

проблем, які стояли перед Словаччиною на відповідному етапі розвитку. 

Важливе значення для виконання завдань дослідження мали документи та 

матеріали політичних партій і громадських об’єднань, які пов’язані з виборчими 
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кампаніями, протестними акціями й знаменними історичними подіями [253; 302; 562; 

572; 600]. 

Іншу групу документальних джерел, які мали важливе значення для роботи над 

дисертаційною тематикою, становлять офіційні статистичні та стенографічні дані, 

що постійно оприлюднюються на веб-сторінках Статистичного відомства СР [607], 

уряду [633], Національної Ради СР [485; 610]). Зокрема, в дисертаційній роботі 

використовувалися результати виборів різних рівнів, національна та церковно-

конфесійна статистика за підсумками переписів населення, офіційні показники 

парламентської діяльності та ін. 

Для емпіричного підтвердження теоретичних положень і висновків 

дисертаційної роботи було використано результати рейтингових досліджень 

міжнародних організацій Freedom Housе [342–343], Transparency International [629–

630], Heritage Foundation [366], USAID [634–636], Economist [626], Bertelsmann 

Stiftung [628] та ін. Кількісні показники рейтингових моніторингів дали змогу 

проаналізувати як поточну ситуацію зі станом демократії в Словаччині та країнах 

Центрально-Східної Європи, так і простежити динаміку їхнього політичного 

розвитку за ключовими параметрами впродовж визначеного періоду часу.  

Великий масив емпіричних даних надали соціологічні дослідження, які 

періодично здійснювали словацькі та чеські науково-дослідні організації: 

Соціологічний інститут та Інститут політичних наук Словацької академії наук 

(словац. Sociologický ústav / Ústav politických vied SAV), Соціологічний інститут 

Академії наук Чеської Республіки (чес. Sociologický ústav AV ČR), Інститут 

політології Пряшівського університету (словац. Inštitút politológie PU v Prešove), 

Асоціація зовнішньої політики Словаччини (англ. Slovak Foreign Policy Association, 

SFPA), Інститут публічних питань (словац. Inštitút pre verejné otázky, IVO), Агенція 

«FOCUS», Інститут соціальних та економічних реформ (словац. Inštitút pre 

ekonomické a sociálne reformy, INEKO) та ін. Актуальні та резонансні питання 

політичного розвитку, участі громадян, їхніх електоральних преференцій постійно 

перебувають у фокусі уваги соціологічних інституцій, саме тому результати їхніх 

емпіричних досліджень є важливими для розуміння динаміки розвитку словацького 
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суспільства в аспекті адаптації індивідів до змінених соціальних і політичних умов. 

Зокрема, в дисертаційній роботі бралися до уваги результати опитувань громадської 

думки щодо рівня підтримки політичних партій, їхніх лідерів, державних діячів, 

владних інституцій, а також ставлення словаків до актуальних питань національної 

та європейської політики [261–262; 330; 348; 500; 540].  

Окремо варто підкреслити діяльність незалежних аналітичних центрів, зокрема 

Інституту публічних питань (словац. IVO) і Асоціації зовнішньої політики 

Словаччини (словац. SFPA), завдяки дослідженням яких побачило світ чимало 

різнопланових публікацій. Аналітики SFPA концентрують свої зусилля, переважно, 

на вивченні питань зовнішньої політики, транскордонного співробітництва та 

публічного управління [45; 679]. Експерти IVO об’єднують свої зусилля у виданні 

тематичних збірок, присвячених актуальним питанням суспільно-політичного 

розвитку [589; 593], аналітичних матеріалів з питань виборчого процесу [574–578; 

592], щорічних підсумкових звітів про стан розвитку словацького суспільства [580–

587]. Важливість досліджень незалежних центрів обумовлюється й тим, що вони не 

орієнтуються на офіційний курс владних політичних сил і критично висвітлюють 

недоліки їхньої діяльності. 

Особливим джерелом для глибинного розуміння політичних процесів є 

спогади, виступи, інтерв’ю політичних лідерів і державних діячів, зокрема 

Я. Будая [368], Ф. Гала [344], І. Гашпаровича [430], М. Дзурінди [332], М. Ковача 

[430; 605], В. Мечіара [451], І. Міклоша [473], Ф. Міклошка [474], Р. Шустера [430; 

679], І. Радічової [551], М. Чіча [307]. Цей блок матеріалів дав змогу з’ясувати 

суб’єктивні позиції, очікування і враження безпосередніх учасників подій, цілі та 

плани конструкторів трансформаційного процесу в Словаччині. 

Важливі уточнюючі дані та рекомендації щодо організації наукового пошуку 

були отримані автором дисертації безпосередньо під час розмов і консультацій з 

провідними словацькими та чеськими вченими (М. Гбурова, І. Дудінска, 

В. Дудінский, А. Дулеба, С. Сомолані, Л. Цабада, М. Цірнер) впродовж стажувань у 

науково-дослідних і науково-педагогічних установах (Університет 

Яна Коменського в Братиславі, Пряшівський університет в м. Пряшів, Університет 
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П. Й. Шафарика в Кошицях, Західночеський університет у Плзні, Словацька 

асоціація зовнішньої політики). 

Значний обсяг теоретичних та емпіричних джерел, а також дані, отримані в 

процесі безпосередньої комунікації, дали змогу здійснити комплексне дослідження 

проблеми, відобразити еволюцію і сучасний стан моделі суспільно-політичного 

розвитку Словацької Республіки. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз документальних джерел і наукових публікацій, поданих в 

історіографічному огляді, а також узагальнення концептуальних підходів дозволили 

зробити такі висновки:  

1. Значна кількість публікацій з проблематики обумовлена її актуальністю та 

предметною міждисциплінарністю, що фокусує зусилля дослідників у рамках 

політологічних, історичних, соціологічних, правових студій. Попри кількісні та 

якісні досягнення в науковій розробці даної проблематики, на наш погляд, бракує 

комплексних політологічних досліджень системних трансформацій у Словаччині на 

межі ХХ–ХХІ століть, які дали б змогу простежити зміну моделей суспільно-

політичного розвитку з урахуванням комплексу чинників та окресленням тенденцій 

на сучасному етапі. Слід зазначити, що на даній проблематиці сфокусовано 

дослідницький інтерес переважно закордонних науковців, насамперед словацьких і 

чеських, тоді як у вітчизняній політології та словакістиці траплялися тільки 

поодинокі спроби висвітлити окремі аспекти політичного розвитку Словацької 

Республіки. Якщо взяти до уваги вітчизняний дослідницький контекст, то слід 

зазначити, що спроби узагальненого аналізу розвитку Словаччини після 

Листопадової революції 1989 р. здійснені переважно з позицій історичної науки. 

Попри широкий тематичний спектр наукових розвідок, присвячених 

трансформаційним процесам у країнах ЦСЄ, проблема демократичних 

трансформацій у Словаччині не стала предметом цілісного дослідження в 

українській політичній науці. 
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2. У результаті систематизації різнопланових джерел дискурсивно 

репрезентовано основні тематичні аспекти досліджень проблематики суспільно-

політичних трансформацій у Словаччині, а саме: теоретичні проблеми словацького 

переходу до демократії; історичний досвід демократичних перетворень; 

формування та циркуляція політичної еліти; еволюція державно-владних інститутів 

і механізмів демократії; становлення багатопартійності та трансформація партійної 

системи; розвиток громадянського суспільства і проблеми взаємодії в площині 

«держава – громадський сектор»; політико-культурний вимір трансформаційних 

процесів; зовнішньополітичні аспекти суспільно-політичного розвитку та ін. Отже, 

науковими дослідженнями охоплено широкий спектр проблем, пов’язаних з 

політичним розвитком Словаччини. 

Попри значний науковий доробок, що розширює концептуальну та 

фактологічну базу дисертаційної роботи з різних аспектів політичних 

трансформацій у Словаччині, стан наукового вивчення проблеми не можна вважати 

достатнім. Зокрема, дискусійними та малодослідженими залишаються такі 

проблемні питання суспільно-політичного розвитку Словаччини: зіставлення 

структури та динаміки трансформаційних процесів; з’ясування транзитивних 

закономірностей і національних особливостей трансформації; аналіз відтворення 

демократичних практик і впливу неформальних інститутів; співвідношення 

процедурних і соціально-структурних чинників на різних етапах розвитку; аналіз 

стабільності електоральних правил і функціональності парламентаризму; 

простеження залежності між актуальними соціополітичними розмежуваннями та 

партійною конкуренцією; пошук балансу між соціальними очікуваннями та 

результатами демократичних перетворень. Також зберігаються методологічні 

труднощі в структуруванні, порівнянні динаміки трансформаційних процесів і 

результатів перетворень у Словаччині. Низка дискусійних, малодосліджених і 

нерозв’язаних питань теоретичного та емпіричного характеру свідчить про 

недостатнє вивчення політичною наукою проблеми еволюції словацької моделі 

суспільно-політичного розвитку, яка потребує застосування комплексного підходу. 
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3. Суспільно-політичний розвиток Словаччини відображений у різнопланових 

джерелах, більша частина з яких має офіційний характер. На підставі аналізу та 

систематизації джерел фактичних даних (нормативно-правових документів, 

статистичних даних, результатів соціологічних досліджень, інтерв’ю і виступів 

політичних діячів) можна зробити висновок про те, що вони можуть стати основою 

для глибокого дослідження трансформаційних процесів у Словаччині відповідно до 

поставлених завдань. 

Недостатня розробленість проблеми еволюції словацької моделі суспільно-

політичного розвитку в українській науці зумовила підготовку даної дисертаційної 

роботи, її концептуальне, теоретико-методологічне та фактологічне наповнення. У 

проектуванні стратегії дослідження та апробації основних положень наукової 

роботи ми опиралися на власні публікації [65–124; 379–384]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ 

МОДЕЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Суспільно-політичні зміни та системні трансформації у Центрально-

Східній Європі: концептуальні підходи до вивчення 

Масштабні політичні зміни, які розпочалися наприкінці 1980-х рр. у країнах 

Центрально-Східної Європи, засвідчили багатоваріантність моделей суспільно-

політичного розвитку. В контексті досвіду трансформації політичних систем у 

регіоні ЦСЄ словацька модель позиціонується як доволі специфічна, що поряд 

універсальними транзитивними характеристиками демонструє унікальні 

національні особливості розвитку. 

Досліджуючи проблему еволюції моделі суспільно-політичного розвитку, 

насамперед, варто зупинитися на її загальнотеоретичних аспектах. Суспільно-

політичний розвиток акумулює потенціал змін як на рівні політичної системи, так і 

соціального середовища. Взаємообумовленість політичної та соціальної сфери 

визначає парадигму розвитку суспільства, його просторові, часові та процесуальні 

характеристики. На основі взаємодії політичної системи та соціального середовища 

забезпечується відповідний рівень стабільності та ефективності суспільно-

політичної моделі розвитку країни.  

Значний потенціал у вивченні моделей суспільно-політичного розвитку 

розкривають методологічні можливості системного підходу, орієнтовані на 

пояснення взаємодії між соціальним середовищем та політичною системою через 

вхідні-вихідні імпульси, а також відображення внутрішньої складності, структурної 

та функціональної пов’язаності рівнів у процесі прийняття та реалізації політичних 

рішень. Потреби та інтереси, які акумулюються на мікро- та макрорівні соціального 

(зовнішнього) середовища, детермінують внутрішньосистемні перетворення, 

орієнтовані на досягнення стабільності. Відображення динаміки систем 

здійснюється крізь призму їхнього «функціонування» (процеси в системі та 

зовнішньому середовищі стабільно реалізують фіксовану мету) та «розвитку» 
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(процеси відбуваються внаслідок зміни цілей системи) [237, c. 12]. Основи 

системного аналізу політичного життя, закладені в працях Т. Парсонса [2], Д. Істона 

[333], Г. Алмонда [267], К. Дойча [322], дають змогу комплексно розглянути 

структурні, функціональні та процесуальні аспекти суспільно-політичних моделей, 

зміну їхніх цілей, елементів і стадій розвитку.  

В перехідних умовах суспільно-політичні системи часто виходять зі стану 

рівноваги і під впливом різнорівневих чинників динамічно змінюються. Через 

динамічну взаємодію політичної системи з суспільним середовищем у ній 

виникають флуктуації, які спрямовують систему до точки біфуркації з переходом до 

якісно іншого стану (зміна структури). Проаналізувати політичні системи як 

відкриті та динамічні, дати пояснення радикальним суспільно-політичним змінам у 

контексті активізації самоорганізаційних процесів дає змогу методологічна призма 

синергетичного підходу (Г. Хакен [228]). Умови саморозвитку систем: нелійність, 

відкритість, складність, нестійкість (біфуркації, фазові переходи), наявність 

зворотних зав’язків – визначені в рамках синергетичного підходу, дають можливість 

будувати моделі еволюції соціальних систем [237, c. 214–215].  

Модель суспільно-політичного розвитку як цільовий аналог дійсності та 

умовна схема її аналізу конструюється на основі сукупності процесуальних, 

структурно-функціональних складових, які відображають цілеспрямованість, 

динамічність, багаторівневість політичного життя суспільства. В контексті аналізу 

еволюції суспільно-політичної моделі важливим є не тільки ретроспективний аналіз 

і фіксація її теперішніх характеристик, але й визначення ключових напрямів і 

тенденцій подальшого розвитку суспільства.  

Опираючись на базові принципи системного підходу, зупинимося на ключових 

характеристиках моделі суспільно-політичного розвитку.  

Кожне суспільство формує власну модель розвитку, виходячи з тих базових 

цілей і потреб, які постають на відповідному етапі. Політична система суспільства 

акумулює владні зусилля і ресурси по їх досягненню. Політичні моделі 

демократичного спрямування є відкритими системами, які знаходяться у 

взаємозв’язку зі зовнішнім (соціальним) середовищем макро-мікрорівня, 
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перманентно перебуваючи в процесі змін і оновлень. П. Штомпка акцентує увагу на 

рівні причинності в детермінації соціальних процесів, поділяючи їх на ендогенні 

(розкривають внутрішні потенційні можливості, властивості) та екзогенні (реагують 

на стимули ззовні). Водорозділ між ендогенними та екзогенними процесами 

визначається рівнем їхнього аналізу (середовище, суспільство, підсистема), а також 

часовими рамками, в яких вивчається той чи інший процес [247, c. 41–42].  

Перехідні суспільства розвивається під впливом комплексу структурних і 

процедурних чинників, які обумовлюють динаміку і спрямованість суспільно-

політичних перетворень. Першочергове значення для аналізу структурних рівнів і 

підсистем має аналіз комплексу чинників політичної сфери. Модель суспільно-

політичного розвитку опирається також на соціально-економічні та соціокультурні 

(цивілізаційні) основи. Маючи визначені кордони, суспільно-політичні моделі 

функціонують в умовах мінливих чинників зовнішнього середовища, які також 

зумовлюють безперервні зміни всередині політичної системи. Взаємодія чинників 

може мати різний формат, сприяючи чи гальмуючи трансформаційні процеси.  

Моделі розвитку перехідних суспільств є варіативними, оскільки під впливом 

комплексу чинників по-різному реалізуються в політичній практиці й відтак можуть 

генерувати різні суспільно-політичні наслідки.  

Будучи структурованою та ієрархічною системою, суспільно-політична модель 

відтворює свої характеристики на різних рівнях. Узагальнення підходів у сучасній 

політології до структури політичної системи дозволяє виокремлювати інституційну, 

нормативну, комунікативну, функціональну, культурну підсистеми [4, c. 51–52], що 

засвідчує багаторівневість політичного процесу. В структурно-динамічному вимірі, 

на нашу думку, модель суспільно-політичного розвитку відтворює свої ключові 

властивості на владно-інституційному, партійному, громадському, політико-

культурному рівнях, які будуть операціональними в рамках даного дослідження. 

Взаємопов’язаність рівнів обумовлює необхідність взаємодії інституційних, 

групових, персоналізованих політичних акторів, які реалізують свої цілі та інтереси. 

Суспільно-політична модель є динамічною, розвивається в часі, повністю чи 

частково змінюючи свої базові параметри та структурні елементи з урахуванням 
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ресурсів і завдань, які стоять перед нею. Проблема темпів демократичних 

перетворень є однією з ключових, що постають перед перехідними суспільствами. 

Для пояснення змін у моделі суспільно-політичного розвитку використовується 

широкий діапазон понять (еволюція, революція, модернізація, трансформація, 

транзит та ін.), які фіксують спосіб, форму, глибину, біфуркаційність, варіативність, 

тривалість перетворень.  

В демократичній проекції модель суспільно-політичного розвитку носить 

еволюційний характер, оскільки спрямована на якісні зміни в політичному житті 

суспільства – як особистісного, так інституційного характеру. Раціональна зміна чи 

вдосконалення моделі розвитку суспільства зумовлює проблему вибору 

оптимального співвідношення традиційних та інноваційних елементів, поступових 

і швидких темпів перетворень. 

Для осмислення суспільно-політичного розвитку в регіоні Центрально-Східної 

Європи, насамперед посткомуністичних трансформацій кінця ХХ століття, важливе 

значення має понятійний апарат і методологічний інструментарій транзитології.  

Крах комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи в кінці 

1980-х – на початку 1990-х рр. збагатив емпіричну базу досліджень 

трансформаційних процесів і розширив аналітичну оптику транзитології. Водночас 

транзитологія постала перед певними труднощами в поясненні посткомуністичних 

змін відповідно до розроблених методологічних схем та аналітичних моделей. Адже 

первинна транзитологічна парадигма була розроблена на основі аналізу досвіду 

демократичних переходів у країнах Південної Європи, Латинської Америки та 

Східної Азії. «Чотири-п’ять років посткомунізму довели, що йому властиві певні 

тенденції, певне політичне щодення. Для цього щодення фактично не існує 

відповідних форм і норм науково-теоретичного осмислення», – зауважував 

Є. Бистрицький в середині 1990-х рр. [190, с. 20].  

Наступні роки посткомуністичних трансформацій ще більше поглибили кризу 

транзитології та методологічний песимізм деяких вчених. «Посткомуністичний 

простір постав певною «аномальною зоною», «бермудським трикутником», де 

загальні закони не діють або приводять до унікальних, зовсім неочікуваних 
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наслідків», – образно підкреслював обмеженість методологічного потенціалу 

транзитології С. Єлісєєв [47]. Як підсумовував на початку 2000-х рр. Т. Карозерс у 

статті під красномовною назвою «Кінець парадигми транзиту»: «Парадигма 

транзиту була продуктом певного часу – вражаючих перших днів третьої хвилі – і 

цей час пішов у минуле» [62, с. 63]. За різкими чи обережними формулюваннями 

(«кінець транзитології» [60], «кінець транзитологічної парадигми» [297] чи «криза 

первинної парадигми транзитології» [203]) стояла, по суті, єдина вимога – 

необхідність переосмислення і модифікації теоретико-методологічного 

інструментарію для дослідження і адекватного пояснення суспільно-політичних 

трансформацій у посткомуністичних країнах. 

Погоджуючись з необхідністю певної корекції методологічного 

інструментарію, чимало вчених не поділяють думку про непридатність 

транзитологічної парадигми для вивчення посткомуністичного простору. Т. Карл і 

Ф. Шміттер вважають, що поcткомуністичні трансформації при всій своїй 

специфічності не є чимось абсолютно унікальним, і транзитологічний 

інструментарій є цілком придатним для їхнього аналізу [61, с. 26]. 

Методологічна криза напряму зумовлена різними підходами до розуміння 

посткомунізму. Транзитологічний підхід (Х. Лінц, Г. О'Доннел, С. Хантінгтон, 

А. Степан, Ф. Шміттер та ін.) розглядає падіння комунізму як ланку єдиного 

глобального процесу демократизації, який вписується в загальну логіку переходу 

від авторитаризму до демократії; тоді як інша точка зору (В. Банс, 

М. Макфол, С. Фіш та ін.) трактує посткомунізм як особливий феномен, який 

безпідставно порівнювати з демократизацією поставторитарних режимів, 

характерних для країн Південної Європи та Латинської Америки [164]. 

Специфічність політичних трансформацій, пов’язаних з падінням комуністичного 

режиму, окреслила предметне поле для окремих посткомуністичних досліджень.  

Посткомуністичний простір є внутрішньо неоднорідний, оскільки охоплює 

відносно велику територіальну площу – «метарегіон від Центральної Європи до 

Монголії» [152, с. 105]. В рамках цього широкого географічного континууму 

колишнього «соціалістичного табору» проявилися різні моделі трансформації. Хоча 
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належність країн до «соціалістичного табору» зумовила низку спільних рис на старті 

трансформації (комуністична ідеологія, партійна держава, інституційні складники 

державної системи та економіки).  

Після майже трьох десятиліть трансформації, як переконує Б. Макаренко, 

поняття «посткомуністичний простір» не втратило своєї актуальності для 

порівняльної політичної науки, оскільки трансформаційні процеси в більшості цих 

країн не завершені [151, с. 97]. Багатомірність посткомунізму, виражена у різних 

теоретичних моделях, наштовхує окремих дослідників на думку, що, напевно, «час 

для створення інтегративної теорії посткомунізму, ще не прийшов, адже сам 

посткомуністичний розвиток продовжується і ще не одержав будь-яких завершених, 

чітких форм» [20, с. 217]. Підкреслюючи відсутність чіткого критерію кінця періоду 

посткомунізму, О. Романюк водночас наводить переконливі аргументи щодо його 

завершення в країнах, які розпочали транзит на межі 1980–1990-х рр.: по-перше, в 

країнах утвердилися нові моделі суспільних відносин; по-друге, в їхнє суспільно-

політичне життя увійшло покоління, яке не зазнало впливу комуністичної 

пропаганди; по-третє, реставрація комуністичних систем не видається можливою 

через відсутність впливових політичних сил відповідного спрямування [554, c. 8]. 

На наш погляд, теоретичні моделі, сформовані в руслі посткомунізму, зберігають 

свій евристичний потенціал для ретроспективних досліджень системних 

трансформацій 1990-х – початку 2000-х рр. та їхнього зв’язку з суспільно-

політичними проблемами сьогодення. 

Демократичні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи зумовили 

методологічну дилему в контексті розвитку транзитології – застосовувати до 

вивчення демократизаційних процесів у посткомуністичних країнах ті моделі, які 

були розроблені на основі досвіду демократичних переходів у країнах Південної 

Європи та Латинської Америки, або створювати новий методологічний 

інструментарій у контексті порівняння посткомуністичних транзитів. І в одного, і в 

іншого напряму є прихильники зі своєю аргументацією. Зрештою, ніщо не заважає 

використовувати методологічні здобутки обох підходів для аналізу демократичних 

переходів на рівні окремих країн. Як вважає О. Романюк, головний позитивний 
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наслідок дискусій щодо кризи транзитології – це започаткування процесу її 

парадигмального оновлення [206, с. 35–36]. Попри виправдану критику й 

обмеження, застосування транзитологічної парадигми дозволяє адекватно пояснити 

чимало важливих аспектів функціонування комуністичних і посткомуністичних 

суспільств. У процесі розширення методологічної призми транзитології дослідники 

почали більше уваги приділяти стартовим умовам і траєкторії переходу, його 

структурному контексту, тенденціям посткомуністичного розвитку та усталенню 

недемократичних режимів в регіоні ЦСЄ. В контексті трансформацій на 

пострадянському просторі, з огляду на чималі розбіжності з постулатами 

транзитології, в науці почали говорити про новий напрям перетворень у рамках 

«четвертої хвилі демократизації», яка призвела як до виникнення і консолідації 

демократії (у країнах ЦСЄ), так і до формування специфічних пострадянських 

напівдемократичних режимів [227, с. 26–27].  

Сучасні дослідження політичних транзитів засвідчили неможливість швидкого 

і механічного перенесення західних моделей суспільно-політичного розвитку, 

підкреслили необхідність врахування цивілізаційно-культурної розмаїтості. 

Багатоманіття національних транзитних моделей привело науковців до 

розширеного розуміння сучасного призначення транзитології, яка вивчає 

закономірності різноманітних політичних трансформацій, але при цьому не ставить 

за мету побудову загальноприйнятної та універсальної матриці демократизації 

[163, с. 67]. Ключові демократичні перетворення в регіоні ЦСЄ здійснювалися в 

історично короткі строки, що впливало на стійкість і якість нових демократій. 

Сучасні трансформаційні процеси в країнах ЦСЄ потребують нових концепцій для 

різнобічного осмислення їхніх складових, передумов і чинників, взаємозв’язків між 

тими чи іншими подіями. За три десятиліття вивчення суспільно-політичних 

трансформацій в регіоні було переосмислено багато положень транзитології, 

розроблено чимало нових моделей, які претендують на теоретично та емпірично 

адекватне відображення політичних, економічних, соціальних змін.  

Одна з ключових методологічних проблем, яка окреслилася в контексті кризи 

«класичної» транзитології, – це проблема послідовності етапів демократичного 
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переходу в посткомуністичних країнах. Траєкторія і динаміка посткомуністичних 

трансформацій важко піддавалася поясненню з позицій розроблених періодизацій 

переходів. Багато посткомуністичних країн не дотрималися модельованої 

послідовності етапів та обов’язковості процедур перетворень, або ж обирали 

альтернативні траєкторії транзиту (з відхиленнями або недемократичним 

результатом), що свідчило про теоретичну неадекватність пояснюючих схем. 

Усталена в «класичній» транзитології модель трьох послідовних стадій переходу до 

демократії (лібералізація, демократизація, консолідація) по-різному спрацьовувала 

в конкретних варіантах посткомуністичних трансформацій, інколи демонструючи 

непослідовну, нелінійну траєкторію або ж не досягаючи стадії консолідації 

демократії. У словацькому випадку складність застосування «класичної» схеми 

«лібералізація – демократизація – консолідація» обумовлена порушенням 

послідовності переходу через нерозмежованість (паралельність) фаз лібералізації та 

демократизації, а також нетривале функціонування гібридного політичного режиму, 

що спричинило «зиґзаґоподібність» (нелінійність) траєкторії транзиту.  

Досвід посткомуністичних трансформацій продемонстрував різні темпи та 

траєкторії транзитів, які часто завершувались не консолідацією демократії, а 

становленням недемократичного режиму чи тривалим «зависанням» у перехідному 

стані. Телеологічність переходу до демократії не підтверджувалася реаліями 

посткомуністичних трансформацій, що покликало до життя моделі без визначення 

«кінцевої мети» чи «пункту призначення» при зміні політичного режиму 

(наприклад, «перехід з відкритим фіналом» В. Гельмана [33]). 

Відмова від телеологічності в розумінні переходу до демократії в 

посткомуністичному контексті відобразилася й на понятійному рівні. В 

транзитологічних студіях більш адаптивними та вживаними стали менш 

зобов’язуючі терміни: «демократичний транзит», «трансформація», 

«демократизація», – які відображають процесуальні аспекти змін політичного 

режиму, поліваріантність результатів і необов’язково передбачають встановлення 

консолідованої демократії. В контексті термінологічного дискурсу Т. Карл і 

Ф. Шміттер зазначають, що деякі дослідники називають режимні зміни транзитом, 
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пов’язуючи їх тим самим з парадигмою, висунутою Д. Растоу, Г. О'Доннелом, тоді 

як інші вважають за краще вживати термін «трансформація», щоб підкреслити 

новий зміст змін у країнах ЦСЄ. Але, в будь-якому разі, зміну режиму прийнято 

трактувати як самостійний, але не ізольований етап політичного розвитку країни 

[61, с. 10]. 

Для характеристики перехідного суспільства найбільш загальним, адекватним 

і водночас вільним від кон’юнктурного навантаження вважає О. Бабкіна поняття 

трансформації, яку розуміє як «видозміну стану чи форми існування економічних, 

політичних, культурних явищ та процесів» [6, с. 2].  

Ю. Шайгородський підкреслює важливий евристичний потенціал поняття 

«трансформація», яке, по-перше, дає змогу аналізувати не тільки прогресивні 

тенденції суспільного процесу, але й увесь спектр тенденцій соціальних змін – 

революційних і еволюційних, системних і часткових, цілеспрямованих і 

еволюційних, прогресивних і регресивних тощо; по-друге, акцентує увагу на 

саморегульованому характері соціальних змін і орієнтує на аналіз їхніх чинників 

(об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх, базисних і ситуаційних, 

керованих і некерованих тощо) [238, с. 53].  

Ю. Мацієвський акцентує увагу на трьох «відтінках» використання поняття 

«трансформація» стосовно: складних об’єктів, у яких можна виявити певну 

структуру; видимих змін (як правило, поліпшення чогось), які відбуваються в 

якомусь одному чи в усіх сегментах об’єкта; перетворень, кінцева мета яких не 

визначена і не передбачувана [160, с. 58-59]. Доцільність використання поняття 

«трансформація» зумовлюється недостатньою визначеністю спрямованості процесу 

змін у перехідному суспільстві.  

Для відображення руху суспільства від одного якісного (недемократичного) 

стану до іншого, зі збереженням визначеної динаміки поступу в розбудові інститутів 

демократії застосовують поняття «демократичний перехід». Демократичний 

перехід, як і трансформація, є відкритим, багатовимірним і поліваріантним у 

розумінні результатів змін. А. Мельвіль розглядає демократичний транзит як 

поліморфний процес «переходу від одного суспільного та політичного стану до 
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іншого, причому, …в якості кінцевого пункту зовсім не обов'язково (і навіть зрідка) 

виступає демократія» [164]. Т. Карл і Ф. Шміттер підкреслюють, що всупереч теорії 

модернізації, «демократичний транзит – це не єдиний еволюційний процес, а набір 

альтернативних шляхів, не завжди гладких і прямих» [61, с. 13]. В контексті 

пояснення труднощів посткомуністичних процесів у транзитологічних 

дослідженнях поняття «демократичний перехід» значно потіснило «перехід до 

демократії». 

У словацькому випадку цілком адаптивним є поняття «перехід до демократії», 

оскільки країна досягла рівня консолідованої демократії, попри зиґзаґоподібну 

траєкторію транзиту. Водночас, як зазначає Д. Лешка, стосовно Словаччини не 

доцільно застосовувати поняття «перехід до демократії» у «вузькому» розумінні, а 

саме – як процес зміни комуністичної влади, демонтажу старої системи та 

легітимізацію нового режиму шляхом демократичних виборів [421, с. 25]. Зважаючи 

на початкову нестабільність демократичних процедур та зиґзаґоподібність 

траєкторії словацького транзиту, більш прийнятним є «широке» розуміння переходу 

до демократії як тривалого, багаторівневого, нелінійного процесу утвердження 

нових демократичних інститутів, правил і цінностей, що завершується 

консолідацією демократії. 

Водночас, з огляду на багаторівневість, тривалість і стадіальність 

консолідаційних процесів у Словаччині та інших «нових демократіях», на наш 

погляд, варто не обмежувати розгляд переходу до демократії досягненням стадії 

консолідації демократії. Вкрай важливим є з’ясування ступеня реалізації потенціалу 

консолідованої демократії, який може мати різну успішність, завершеність і 

спрямованість, тим більше в сучасних умовах посилення неліберальних тенденцій 

суспільно-політичного розвитку в регіоні ЦСЄ. 

Складність і тривалість трансформаційних процесів у країнах ЦСЄ змусила 

дослідників визнати, що перехід до демократії не є процесом, який можна точно 

виміряти та чітко визначити його часові рамки. В даному контексті формується 

розуміння демократизації «як нескінченного процесу поглиблення, укорінення та 

рутинізації демократичних процедур і практик, а також утвердження та підтримання 
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стабільності існування демократичних інститутів» [234, с. 5]. Поряд зі 

становленням нових інститутів демократизація передбачає подолання соціально-

політичної напруги та поляризації в суспільстві, закріплення демократичних 

цінностей і моделей поведінки на різних рівнях політичної системи. 

У контексті осмислення динамічних суспільно-політичних процесів, зокрема і 

на посткомуністичному просторі, визначений евристичний потенціал має поняття 

«модернізації», яке «діставши глибоке теоретичне обґрунтування у другій половині 

ХХ ст.,… дотепер залишається найбільш універсальним щодо характеристики 

різноманітних спонтанних та цілеспрямованих суспільно-політичних змін» 

[38, с. 3]. Як підкреслює М. Михальченко: «Модернізація – це творчо-

перетворююча функція розвитку. Але специфічна – як засіб оновлення суспільств. 

Модернізація дійсно є незавершеним проектом, і проектом, що ніколи не 

завершується у глобальному вимірі. Суспільство, яке завершило модернізаційний 

проект, може вирушати на історичний смітник» [171, с. 19]. 

Актуалізація сутнісних характеристик модернізації відбулася в ході глибоких 

суспільно-політичних змін у постсоціалістичних країнах ЦСЄ. Відзначаючи 

динамічність і масштабність суспільних перетворень на зламі тисячоліть, В. Лемак 

розуміє постсоціалістичну модернізацію як особливу «модель «наздоганяючої 

модернізації», котра полягає в системному цілеспрямованому реформуванні основ 

суспільного та державного ладу тоталітарного соціалізму, становленні політичної й 

економічної системи, заснованої на принципах демократії і ринкової економіки» 

[142, с. 372]. Постсоціалістична модернізація в словацьких умовах була складною, 

але мала вкрай важливе значення для демократичного розвитку, оскільки словаки 

історично «страждали» від запізнілого, периферійного, деформованого характеру 

модернізації. В умовах комплексних змін у постсоціалістичних суспільствах 

визначальною і першочерговою є політична (політико-інституційна) модернізація, 

яку вважає Г. Зеленько обов’язковою умовою для переходу від авторитарного до 

демократичного політичного режиму, в процесі якого формуються передумови для 

модернізації економічної та соціокультурної сфери суспільства [57, с. 13]. 

Г. Зеленько підкреслює, що модернізаційні перетворення в країнах ЦСЄ, Балтії та 
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СНД мали неорганічний, штучний характер, оскільки відбувалися завдяки вольовим 

зусиллям владних еліт чи тиску з боку інституцій громадянського суспільства, 

втілюючи модель «навздогінної модернізації» [52]. 

Політичний транзит у посткомуністичних країнах підпорядковувався 

інтегральній логіці трансформації недемократичного режиму в демократію. 

Водночас посткомуністичні транзити – це багатовимірні процеси, зумовлені 

складними цілями трансформації в різних площинах. Як підкреслює О. Романюк, 

посткомуністичні трансформації змістили фокус уваги дослідників демократичних 

переходів з вивчення проблеми їх горизонтальної структуризації (виокремлення й 

аналіз етапів) на проблему їх вертикальної структуризації (аналіз складових) 

[205, с. 42–43]. 

В політичній науці вирізняють чотири типи демократичних транзитів 

відповідно до супровідних цілей трансформації. 

1. Одинарний транзит, який передбачає перехід до політичної демократії. 

Модель одинарного переходу обґрунтована у працях фундатора транзитології 

Д. Растоу [197; 556]. 

2. Подвійний транзит включає одночасний перехід до демократії та ринкової 

економіки. Необхідність паралельно здійснювати соціально «болючі» економічні 

реформи може позначитися на успішності демократичної трансформації. 

Розмірковуючи про ризики для структурних економічних реформ в умовах 

перехідної демократії, А. Пшеворський зазначає, що навіть «тимчасове погіршення 

матеріальних умов може бути достатнім для того, щоб або зруйнувати демократичну 

державу, або перервати процес реформ» [196, с. 217]. Перехідне суспільство 

опиняється перед «дилемою одночасності», складність якої зумовлена 

паралельними трансформаційними процесами в економічній, політичній і 

соціальній сферах [298]. Аналіз зв’язку між політичною демократизацією та 

економічною лібералізацією в посткомуністичних країнах є важливим, передусім, в 

соціальному аспекті. У зв’язку зі швидким переходом до ринкової економіки часто 

загострюються соціально-економічні проблеми (безробіття, майнове розшарування, 

соціальна поляризація), відбувається ослаблення соціальних зобов’язань держави і 
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зниження рівня життя загалом. П. Штомпка акцентує увагу на соціальній 

(культурній) травматичноcті радикальних посткомуністичних змін, які посилюють 

напругу на різних рівнях перехідного суспільства [246]. Соціальні проблеми 

викликають суспільне розчарування економічними реформами, що ретранслюється 

на легітимізацію перехідного режиму й сприйняття демократичних цінностей. Саме 

з болючими проблемами соціального характеру стикалися реформатори в 

Словаччині впродовж всієї демократичної трансформації.  

3. Потрійний транзит передбачає, що, поряд з перебудовою політичною і 

економічною, перехідне суспільство постає перед проблемами національного 

державотворення. Розмірковуючи про перспективи потрійного переходу в країнах 

ЦСЄ, К. Оффе підкреслював його складність і сумнівався в успішності його 

завершення. В даному контексті К. Оффе акцентував увагу на «дилемі 

одночасності»: якщо країни Західної Європи пройшли тривалий поетапний шлях 

трансформації (від національної держави до капіталізму, а потім до демократії), то 

країнам посткомуністичної Європи треба було вирішувати всі ці завдання 

одночасно [503, с. 872–873]. 

4. Четвертний транзит включає розбудову політичної демократії, ринкової 

економіки, національної державності та політичної нації. В порівняльному аспекті 

модель четвертного переходу обґрунтував Т. Кузьо в статті «Транзит у 

посткомуністичних державах: потрійний або четвертний» (2001 р.) [312]. На думку 

Т. Кузьо, країни Латинської Америки, Південної Європи, а також Польща, 

Угорщина та Чехія здійснювали подвійний перехід, решта країн Центрально-

Східної Європи – потрійний, а Словаччина, поряд з колишніми Югославією та 

СРСР, реалізувала четвертний транзит [312, с. 174]. Виразна національна 

ідентичність в суспільстві пришвидшує процес перетворень, слабка – уповільнює. 

Становлення національної державності та політичної нації ускладнюють 

демократичний перехід, причому консолідація національної ідентичності є 

тривалою в часі та може вимірюватися поколіннями [312, с. 175]. В праці 

«Звивистий шлях Словаччини до демократії», яка вийшла друком в 1999 р., 

С. Сомолані підкреслює складність словацького «чотирикратного» переходу 
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(словац. štvornásobná tranzícia), оскільки окрім економічної та політичної 

трансформації перед суспільством постало нагальне завдання розбудови 

самостійної держави, а також необхідність завершення процесу національної 

інтеграції [621, с. 13].  

Не претендуючи на розробку загальнотеоретичних моделей, базуючись на 

національній специфіці, словацькі дослідники пропонують свої підходи до 

структуризації транзиту. На думку О. Плавкової, досліджуючи фактичний перехід 

Словаччини від тоталітарного суспільства до плюралістичної демократії, потрібно 

аналізувати щонайменше чотири взаємозалежні процеси: 1) процес оновлення 

правової держави і плюралістичної демократії; 2) процес деетатизації та 

диверсифікації капіталу; 3) процес модернізації публічного управління; 4) процес 

адаптації індивідів до змінених суспільних умов, потреб і завдань, пов’язаних з 

іншими процесами [524, с. 337–338]. Простежуючи залежності між суспільними 

викликами, їх політичними репрезентантами та результатами змін, словацька 

дослідниця Д. Малова пропонує чотири етапи (виміри) трансформаційних процесів 

у Словаччині (див. дод. Б). Країна здійснювала перехід, долаючи виклики та 

суперечності в площинах «демократія і націоналізм», «ринкова економіка та 

соціальна держава», «ізоляція і євроінтеграційний курс». Як підкреслює Д. Малова, 

вся історія словацької трансформації після 1989 р. позначена глибокими 

політичними конфліктами та непередбачуваністю в умовах «потрійного транзиту» 

[440, с. 2–5]. Критично оцінюючи етап трансформації після виборів 2016 р., 

науковець вказує на проблеми корупції, популізму, екстремізму, суспільної 

недовіри в Словаччині, які ослаблюють її демократичні та проєвропейські політичні 

основи. 

Отже, трансформаційні процеси в посткомуністичних країнах ЦСЄ внесли свої 

корективи в концептуальні основи транзитології. Разом з тим, базові класифікації та 

варіації моделювання структурних елементів, етапів і ситуацій демократичного 

транзиту, викладені в працях Т. Карл, Х. Лінца, А. Пшеворського, А. Степана, 

С. Хантінгтона, Ф. Шміттера та ін., представляють безумовний інтерес і евристичну 

цінність для посткомуністичних досліджень. 
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Посткомуністичні трансформації зосередили увагу дослідників як на 

вертикальній структурі демократичного транзиту, так і динамічних характеристиках 

режимних змін. Для аналізу характеристик політичних систем, що змінюються в 

часі, доцільним є використання еволюційного підходу. Представники еволюційного 

підходу (Н. Луман, Т. Карозерс) акцентували увагу на тривалих поступальних 

змінах у процесі демократичного розвитку суспільства. Еволюційні процеси 

вимірюються щонайменше десятиліттями на противагу швидкоплинним 

революціям, котрі «матимуть вигляд таких собі вузликів, що позначають точки 

стрибкоподібного розвитку, які зустрічаються на довгому, неперервному шляху 

спонтанного розвитку – еволюції» [126, c. 11]. Еволюційний шлях суспільно-

політичного розвитку складний, оскільки вимагає від суспільства активного 

включення в політичні процеси на різних рівнях. 

Застосування еволюційного підходу до вивчення демократичних процесів 

обґрунтовано в системно-еволюційній теорії Н. Лумана [149]. Вчений розглядає 

еволюцію демократичної системи як адаптацію її внутрішніх елементів до зовнішніх 

сфер: економічної, соціальної, духовної, міжнародної – через реалізацією системою 

функцій варіювання (зміна елементів), селекції (структурні зміни) та рестабілізації 

(закріплення нового стану) [149, c. 53–54]. Крізь призму еволюційного підходу 

Т. Карозерс розглядає демократизацію як повільний процес, що вимірюється 

десятиліттями. Демократизацію вчений розглядає у діалектичному причинному 

зв’язку з соціально-економічним розвитком: запровадження демократичних 

принципів управління сприяє подальшому соціально-економічному розвитку, а 

соціально-економічні здобутки сприяють демократизації [296, c. 8–9].  

Еволюційний підхід дозволяє відобразити процес демократичної 

трансформації у взаємозв’язку зі змінами на різних рівнях суспільства, які можуть 

мати різну динаміку й успішність. Розгортання трансформаційного процесу 

супроводжується якісними змінами, які закріплюють новий стан політичної 

системи. Еволюція фіксує поступову зміну станів розвитку суспільно-політичної 

моделі.  
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Динамічність суспільно-політичних перетворень передбачає виокремлення 

етапів (стадій) процесуальних змін. Класичними є стадіальні теорії Д. Растоу, 

А. Пшеворського, Г. О’Доннелла, Ф. Шміттера, З. Бжезинського. В аспекті 

узагальнення концептуальних підходів і визначення логіки дослідження переходу 

до демократії в Словаччині адаптивною є схема аналізу динаміки політичного 

транзиту, яка включає п’ять складових: вихідні передумови та чинники, що 

обумовлюють транзит; початкову точку, яка відкриває шлях до зміни політичного 

режиму; ціль транзиту; процес транзиту та його змістове наповнення; результат 

транзиту [5; 43; 197]. Змістовна характеристика кожного елементу визначається 

особливостями трансформації в конкретному суспільстві. При розгляді динаміки 

демократичного транзиту детального аналізу потребують такі аспекти: тривалість і 

послідовність стадій переходу, темпи, глибина та результати перетворень, їхній 

взаємозв’язок з процесами на різних суспільних рівнях. 

Динаміка, траєкторія й результат демократичного переходу багато в чому 

залежать від його вихідних умов, які відкривають шлях до зміни політичного 

режиму та системної трансформації. Стартова ситуація та спосіб відкриття 

демократичного переходу обумовлені, насамперед, характером і типом 

недемократичного режиму, його походженням і тривалістю існування. 

Тоталітаризм і авторитаризм як «чисті типи» закладають ряд особливостей на 

початковому етапі транзиту. Для демократичного транзиту, який має початковою 

точкою тоталітарний режим, характерні такі риси: демонтаж тоталітарної системи, 

реформування може йти як «зверху», так і «знизу»; слабкість політичної опозиції, її 

непідготовленість до конструктивного діалогу з владою; відсутність чи зародковий 

характер громадянського суспільства; незначний рівень консолідації 

посттоталітарного суспільства та ін. [5].  

Важливе значення має походження і тривалість існування тоталітарного 

режиму. В центральноєвропейських країнах тоталітарні режими утвердилися після 

Другої світової війни. Антикомуністичні повстання (Угорська революція 1956 р., 

«Празька весна» 1968 р.) засвідчили суспільне несприйняття насаджуваних 
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режимів. Чехословаччина мала довоєнний досвід розбудови демократичних 

інститутів і відповідні політико-культурні традиції для відновлення демократії.  

Для транзиту, вихідною точкою якого був авторитарний режим, властиві такі 

ознаки: соціально-політичні умови є більш сприятливими для розвитку суспільного 

плюралізму, ніж при тоталітаризмі; наявні елементи громадянського суспільства, 

які важливі для динамічного перебігу демократизації; транзит протікає швидше і 

менш «болісно» для всіх його учасників; меншою є ймовірність (ніж в умовах 

посттоталітарного переходу) реставрації авторитаризму та недемократичних 

відхилень та ін. [5]. 

Політична практика засвідчує існування, передусім, комбінованих типів 

політичних режимів, що включають елементи більш ніж одного «чистого типу». 

Численні типології політичних режимів, які сформовані в політичній науці, 

опираються на класичний поділ на три «чисті типи». Розмежування їхніх 

характерних ознак слід шукати, на думку Х. Лінца, в чотирьох основних сферах – в 

ідеології, плюралізмі, лідерстві та мобілізації [427, с. 38].  

Аналіз ступеню плюралізму, ролі ідеології, впливу мобілізації та особливостей 

лідерства в різних політичних системах дозволив Х. Лінцу і А. Степану доповнити 

три «чистих типи» режимів ще «посттоталітарним» і «султаністським» 

різновидами. В контексті дослідження посткомуністичних трансформацій на 

просторі ЦСЄ особливе значення мало виокремлення посттоталітарного типу як 

такого, що є більш адекватним, ніж тоталітарний, для опису ключових 

характеристик комуністичного режиму перед початком демократичного транзиту. 

Посттоталітаризм не є однорідним, а поділяється на три форми: «ранній 

посттоталітаризм», «заморожений посттоталітаризм» і «зрілий посттоталітаризм» 

[427, с. 42]. 

Ранній посттоталітаризм (англ. еarly post-totalitarianism) є дуже близьким до 

тоталітарного «ідеального типу», але відрізняється від нього принаймні однією 

ключовою ознакою – наявністю певних обмежень щодо дій політичного лідера. 

Заморожений посттоталітаризм (англ. frozen post-totalitarianism) 

характеризується певною толерантністю до критиків режиму, законсервованістю 
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контрольних механізмів партійної держави та ригідністю політичної системи 

загалом, яка не розвивається і не піддається жодним значним змінам. Як приклад 

даного типу Х. Лінц і А. Степан наводять Чехословаччину з 1977 по 1989 рр. У 

ригідності політичного режиму приховане потенційне джерело його радикальної 

зміни в умовах кризової ситуації. Якщо правлячі сили не зможуть придушити дії 

опонентів у кризовій ситуації, такий тип режиму має тенденцію до колапсу. 

Легітимність такого режиму є слабкою навіть для керівництва та кадрів середнього 

рівня, що не дозволяє застосувати масові репресії проти опозиції [427, с. 50–51].  

Зрілий постоталітаризм (англ. mature posttotalitarianism) – це різновид 

недемократичного режиму, в рамках якого відбулася лібералізація у різних 

суспільних сферах, за винятком політико-ідеологічної основи, яка зберігає 

непорушною провідну політичну роль офіційної правлячої партії (наприклад, 

Угорщина з 1982 по 1988 рр.) [427, с. 42]. Методологічна призма посттоталітаризму 

Лінца-Степана є адаптивною для аналізу стартової ситуації словацького транзиту, 

виокремлення особливостей комуністичного режиму в Чехословаччині.  

Концептуалізація комуністичного режиму в Чехословаччині (1970-х – 80-х рр.) 

дала змогу дослідникам підкреслювати режимну специфіку Словаччини в межах 

бюрократично-авторитарного типу з елементами патримоніалізму та національно-

консенсусного типу (Г. Кітчельт [377–378]), «посттоталітаризму, що тане» (Я. Цівін 

[310]), «родинної моделі» (С. Сомолані [621, с. 27]), «родинного» замороженого 

посттоталітарного режиму» (Л. Копечек [394, c.149]). 

Ключове значення для визначення транзитної динаміки має спосіб «відкриття» 

переходу, який у кожній країні по-різному акумулює потенціал рушійних сил і 

спосіб досягнення змін, прагнення широких мас і цілі політичних акторів. Як 

зазначає Ф. Шміттер: «Початок процесу демократичного переходу – той історичний 

момент, коли учасники (актори) політичного процесу усвідомлюють, що старий 

режим не може служити основою їхньої діяльності» [137]. Наростання кризових 

явищ і поглиблення внутрішніх конфліктів засвідчують неможливість їх подолання 

в рамках діючого режиму, що підштовхує політичних акторів (правлячих і 

опозиційних) до зміни форми взаємовідносин влади та суспільства. 
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Для країн «третьої хвилі» С. Хантінгтон виокремив три варіанти 

демократизації: «трансформація», «заміна» і «заміщення». У разі «трансформації» 

владна еліта при авторитарному режимі «бере на себе ініціативу й відіграє 

вирішальну роль у знищенні цього режиму, перетворенні його в демократичну 

систему» [229, с. 137]. Варіант «заміни» передбачає відсторонення від влади 

колишньої еліти та прихід до влади опозиційних груп. На відміну від 

«трансформації» модель «заміни» не робить «акцент на процедурній спадкоємності 

та легітимності минулого» [229, c.161]. При варіанті «заміщення» зміна режиму 

відбувається внаслідок угоди між владною елітою та опозицією, «демократизація 

здійснюється в ході спільних дій уряду і опозиції» [229, с. 165]. Чехословацький 

транзит С. Хантінгтон відносить до варіанту «заміщення», а найпоширенішою в 

країнах «третьої хвилі» вважає модель «трансформації». 

Беручи за основу два основних критерія – переважаючий вид акторів 

(еліти/маси) й основні їхні стратегії (компромісні/силові) – Т. Карл і Ф. Шміттер 

виокремили чотири типи переходу до демократії: «пакт», «реформа», «революція» і 

«нав’язаний» перехід [372]. «Нав’язаний» перехід передбачає наявність провідного 

угруповання, яке починає лібералізацію режиму та змушує інших визнати свої 

правила політичної гри. Однак у більшості випадків сили, які нав’язали перехід, з 

часом втрачають контроль над ним, тому і результат відрізняється від очікуваного. 

«Пактований» (договірний) перехід здійснюється в результаті укладення угоди між 

правлячими силами колишнього режиму і тими групами, які були усунені від влади 

або взагалі нею не володіли. «Реформістський» перехід пов’язаний з масовою 

мобілізацією знизу та тиском мас на правлячі кола з метою проведення реформ. 

Демократичний перехід у Чехословаччині Ф. Шміттер і Т. Карл відносять до 

реформістського типу, розуміючи його як реформу режиму в результаті переговорів 

між владою і опозицією під тиском мобілізованих мас. Найскладнішим є 

«революційний» перехід, в умовах якого певне політичне угруповання узурповує 

владу, і потім потрібен тривалий час для реального переходу до демократизації 

[137]. При цьому для Ф. Шміттера очевидним є взаємозв’язок між переходом і 

консолідацією демократії при «пактовому» варіанті, а найбільш несприятливою для 
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демократичного розвитку вчений вважав революційну модель [137 ]. На думку 

Т. Карл і Ф. Шміттера, в посткомуністичних країнах представлено практично весь 

спектр виділених форм транзиту, за винятком революційного повстання і 

перевороту знизу [61, с. 13]. 

Чехословацький транзит (початкову фазу) часто розглядають у формі 

«швидкоплинного краху» або «колапсу за угодою». Зокрема, Х. Лінц та А. Степан 

[427, с. 322–323], В. Дворакова та Ї. Кунц [331, с. 131] вважали, що чехословацький 

комуністичний режим не виявляв готовності до лібералізації та не піддавався змінам 

внаслідок домовленостей між владою та опозицією, тому його крах був стрімким. 

Крізь призму комбінації елементів колапсу і переговорів розглядають зміну 

комуністичного режиму у Чехословаччині С. Сомолані [621, с. 20–21], Л. Копечек 

[394, с.152], Д. Лешка [421, с. 25], Я. Цівін [310]. 

Посткомуністичні реалії засвідчили відносну тривалість переходів до 

демократії, оскільки навіть найбільш успішні з них варто розглядати в проекції 

щонайменше десятиліття. Крім того, не всі з колишніх комуністичних країн 

проходили визначені етапи в однаковому темпі. У даному контексті З. Бжезинський 

виокремив кілька фаз перетворень: політична трансформація вищих ешелонів 

влади, лібералізація і початкова стабілізація економіки (1–5 років); 

інституціоналізація демократії, ухвалення нової конституції та поглиблення 

економічних реформ (3–10 років); економічне зростання і політична консолідація 

(супроводжується стабілізацією інститутів), закріплення демократичної політичної 

культури (5–15 та більше років) [10].  

У контексті досвіду Словаччини загальна логіка та послідовність фаз, які 

виокремив З. Бжезинський, витримується, якщо не враховувати нетривалий 

«відкат» від демократії після проголошення державної самостійності та 

прискорення політичних і економічних перетворень наприкінці 1990-х – початку 

2000-х рр. Складний соціально-структурний контекст створював труднощі у 

рівномірному просуванні Словаччини шляхом глибоких економічних реформ і 

утвердженні демократичної культури відповідно до окресленої схеми транзиту. 
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Посткомуністичні трансформації засвідчили одну з ключових методологічних 

проблем транзитології, яка полягає у невизначеності процедур і результатів. В. Банс 

зауважує, що транзит від державного соціалізму, для якого характерне поєднання 

невизначеності процедур і визначеності результатів, до ліберально-капіталістичної 

демократії, де визначеність політичних процедур поєднується з невизначеністю 

результатів, реалізується через перехідний період, якому властива подвійна 

невизначеність (непередбачуваність результатів поєднується з невизначеністю 

процедур) [8]. В умовах невизначеності та нестабільності перехідного періоду 

ліберальна демократія є лише одним із варіантів майбутнього. 

Демократичні транзити не завжди приводять до консолідованої демократії, 

часто консолідація може навіть не починатися і суспільство буде тривалий час 

знаходитися в перехідному стані, а може навіть здійснювати зворотний хід. Високий 

ступінь непрогнозованості транзиту обумовлює поліваріативність шляхів виходу з 

цієї невизначеності. Невизначеність процедур і результатів є однією з ключових 

характеристик посткомуністичних транзитів, котра змістовно наповнюється в 

рамках конкретного суспільства. В даному контексті перед транзитологією стоїть 

завдання розширення спектру аналізу альтернатив консолідації демократії.  

Поряд з твердженням, що результат демократичного переходу завжди 

невідомий, А. Колодій підкреслює інший важливий транзитологічний висновок – 

про нелінійність процесів переходу. Науковець зауважує: «Коли ж демократичні 

інституції доводиться творити з чистого аркуша, неминучими є «припливи» і 

«відпливи», «наступи» і «відступи», а сам процес переходу – тривалим та 

неоднорідним» [129]. В умовах нелінійності транзиту політичний режим набуває 

непередбачуваних деформацій. 

У процесі демократичного переходу може йти формування т.зв. «гібридних» 

форм політичного режиму, для яких властива комбінація демократичних і 

авторитарних елементів у різному співвідношенні. Як зауважує Т. Карозерс: 

«Більшість країн третьої хвилі так і не прийшли до добре функціонуючої демократії, 

<…> не є ані відкрито диктаторськими, ні безумовно прямуючими до демократії. 

Вони вступили в політичну сіру зону» [62, с. 48]. Поєднання антагоністичних 
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характеристик і складних суперечностей, які акумулюють гібридні режими, робить 

їх уразливими і нестабільними. Перехідний стан може бути нетривалим на шляху до 

демократії, а може процес демократичного транзиту завершитися гібридним 

режимом, не досягаючи фази консолідації демократії. В цьому зв’язку 

раціональними є пропозиції розглядати гібридні політичні режими як самодостатній 

результат транзиту, а не як нестабільний стан, в якому «заклинило» перехід до 

демократії [241, с. 17].  

В рамках транзитологічного підходу здійснено базове осмислення феномену 

гібридних форм у контексті посткомуністичних трансформацій у країнах 

Центрально-Східної Європи. На сучасному етапі вивчення гібридних режимів є 

самостійним напрямом дослідження демократизаційних процесів. Перші концепти 

«гібридних режимів» запропонували Л. Даймонд [325], Ф. Закарія [683], В. Меркель 

[453], Г. О’Доннелл [497], Ф. Шміттер [566], С. Левіцкі та Л. А. Вей [425]. 

Важливим завданням для транзитології є систематизація спільних і специфічних 

характеристик цих режимів у порівняльному аспекті, пояснення зв’язку між різними 

типами, узгодження змісту основних понять. 

Труднощі концептуалізації гібридних режимів пов'язані з відсутністю 

конвенціональних позицій щодо цього поняття в сучасній політичні науці. Вчені 

пропонують різні концептуальні означення гібридних режимів: «неліберальна 

демократія», «дефектна демократія», «керована демократія», «маніпулятивна 

демократія», «неповна демократія», «напівдемократія», «напівавторитарний 

режим», «змагальний авторитаризм» та ін., – які відображають специфіку розуміння 

та оцінку дослідниками складових елементів і можливостей трансформації цих 

режимів. Терміни і концептуальні підходи не заперечують, а радше 

взаємодоповнюють один одного, оскільки в комплексі дають можливість різнобічно 

підійти до вивчення гібридних режимів.  

В інструментальному аспекті узагальнення підходів дозволяє систематизувати 

ключові показники в площині «авторитаризм – демократія», адже в політичній 

практиці гібридні режими можуть суттєво відрізнятися один від одного. Г. Шипунов 

акцентує увагу на таких режимних індикаторах, як-от: виборчі порушення, 
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домінація виконавчої влади, неформальні інститути, силові структури, партійна 

система, громадські організації, обмеження діяльності опозиції, тиск на ЗМІ, 

ідеологія та ментальність, змішана політична культура, – які дають змогу 

ідентифікувати режим на шкалі «гібридний – негібридний режим» [240, с. 95–97]. 

Виходячи з трьохвимірного концепту демократії (політична участь, політична 

конкуренція, конституційно-правий устрій), В. Меркель і А. Круассан пропонують 

шість критерії, на основі яких можна виокремити політичні режими різних типів 

[167]. До цих параметрів дослідники відносять: 1) легітимацію панування; 2) доступ 

до панування; 3) монополію на панування; 4) претензії на панування; 5) структуру 

панування; 6) спосіб здійснення панування. Представлені шість параметрів 

демократії можуть бути зведені до трьох вимірів: загальне виборче право (критерії 

1 і 2); ефективна монополія на панування з боку демократично легітимізованих 

урядів (критерії 3 і 4); ліберальна правова та конституційна держава (критерії 5 та 

6). Як зазначають В. Меркель і А. Круассан: «Якщо один з центральних критеріїв не 

діє, то не можна говорити про повноцінну конституційно-правову демократію. Вона 

є дефектною…. Залежно від того, який із критеріїв трьох фундаментальних вимірів 

конституційно-правової демократії є «пошкодженим», визначається тип дефектної 

демократії» («виключаюча», «анклавна», «неліберальна» дефектна демократія) 

[167]. Важливою ознакою дефектних демократій є наявність неформальних норм і 

практик, яких нерідко дотримуються політичні та економічні актори в нових 

демократіях. Розглядаючи співвідношення формальних і неформальних інститутів 

у дефектних демократіях, дослідники виділяють три сценарії їх подальшого 

розвитку: регрес, стабільність і прогрес. Як передбачали В. Меркель та А. Круассан, 

саме сценарій прогресу може бути реалізований у Словаччині (після правління 

В. Мечіара), коли неформальні інститути втрачатимуть свій вплив, і «дефектна» 

демократія трансформується в конституційно-правову демократію [168]. 

На формальних і неформальних аспектах гібридного режиму акцентували увагу 

також С. Левіцкі та Л. А. Вей в концепції «змагального авторитаризму». Як 

зазначають дослідники, у гібридних режимах «змагального авторитаризму» 

формальні демократичні інститути розглядаються як головні засоби здобуття та 
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здійснення політичної влади, але можновладці так часто порушують демократичні 

правила, що режим перестає відповідати мінімальним стандартам демократії 

[425, с. 52]. Попри те, що функціонування демократичних інститутів відзначено 

серйозними недоліками, і представники авторитарної влади, і опозиціонери змушені 

з ними рахуватися. 

Завдяки правовому закріпленню демократичних інститутів у конкурентних 

авторитарних режимах зберігаються чотири основні «арени змагальності» 

(електоральна, законодавча, медійна та судова), які опозиційні сили можуть 

використовувати, щоб протистояти владі та навіть її перемагати [425, с. 54–58].  

1. На виборах, які проводяться регулярно, забезпечуються основні умови 

політичної конкуренції між владою та опозицією, але посадові особи зловживають 

владою, вдаються до різноманітних маніпуляцій і залучення адмінресурсу.  

2. Законодавча влада, як правило, є досить слабкою, але іноді саме вона стає 

місцем зосередження опозиційних сил і критиків режиму.  

3. Попри тиск, підкупи та санкції влади, незалежні засоби масової інформації в 

конкурентних авторитарних режимах не тільки дозволені, але часто мають значний 

вплив, відіграючи провідну опозиційну роль.  

4. Важливою ареною змагань є судова влада, яка також піддається тиску влади. 

Але поєднання формальної незалежності суддів і неповний контроль з боку 

виконавчої влади відкриває простір для самостійних рішень судів. Як приклад, 

С. Левіцкі та Л. А. Вей наводять ситуацію з Конституційним судом Словаччини, 

який у 1994 р. відхилив зазіхання В. Мечіара на депутатські мандати опозиційної 

партії [425, с. 57]. Отже, «змагальний авторитаризм» не дотягує до повноцінного 

авторитаризму, але йому бракує і демократичних ознак.  

Поєднання демократичних інститутів і авторитарних практик реалізації влади 

в Словаччині у 1994–1998 рр. сформувало емпіричну базу для розгляду цього 

періоду крізь концептуальну призму гібридного режиму.  

В контексті сучасних суперечливих тенденцій розвитку країн «молодої 

демократії» ЦСЄ сформовано суспільний і науковий запит на актуалізацію 
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концептів «неліберальної демократії», «дефектної демократії» та ін., що окреслює 

новий перспективний напрям розвитку теорії гібридних режимів. 

В аспекті термінологічного визначення переходу до демократії важливим 

уточнювальним поняттям є «консолідація демократії». Стосовно даного поняття 

слід підкреслити багатоваріантність визначень, в основі яких різні критерії, але 

об’єднані єдиним розумінням стабільної та розвиненої демократії. 

Як вважає Л. Даймонд: «Суть консолідації полягає в досягненні широкої та 

глибокої легітимації, такої, коли всі найважливіші політичні актори – як на 

елітному, так і на масовому рівні – впевнені, що для їхньої країни демократичний 

режим буде краще за будь-яку іншу реальну альтернативу, яку вони можуть собі 

уявити» [40, с. 22]. Завдяки безумовному прийняттю демократичних процедур 

знижується властива демократії невизначеність, що стосується результатів, правил 

і методів політичної конкуренції. 

Х. Лінц і А. Степан розуміють консолідацію демократії як утвердження 

демократії на різних суспільних рівнях (поведінковому, ціннісному, 

конституційному). Консолідація відбувається за умови визнання суспільством 

демократичних процедур та інститутів найбільш оптимальними інструментами для 

регулювання соціального життя, водночас політичні актори не пробують досягати 

своїх цілей антидемократичним шляхом та усвідомлюють необхідність розв’язання 

конфліктів відповідно до встановлених демократичних правил і конституції 

[427, с. 5–6]. Ф. Шміттер розглядає консолідовану демократію як «процес, коли 

епізодичні угоди, половинчасті норми і випадкові рішення періоду переходу від 

авторитаризму трансформуються у відносини співробітництва та конкуренції, міцно 

засвоєні, постійно діючі та добровільно прийняті тими особами і колективами (тобто 

політиками і громадянами), які беруть участь у демократичному управлінні» 

[244, с. 18]. 

В аспекті визначення критеріїв консолідації демократії виокремлюють два 

основних підходи – мінімалістський і максималістський. Щодо розмежування між 

цими підходами К. фон Бейме підкреслює ключову відмінність: мінімалісти у 

дослідженні консолідації загалом задовольняються формальними критеріями 
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поліархії Р. Даля, тоді як максималісти розуміють демократію ширше, ніж 

політичний режим, акцентуючи увагу на поєднанні декількох сфер [9, с. 422]. 

Мінімалістський підхід до демократії опирається на сім інституціональних 

ознак поліархії, запропонованих Р. Далем: виборність органів влади; вільний і 

чесний характер виборів; загальне виборче право; право бути обраним до органів 

влади; свобода самовираження, зокрема і критики влади; наявність різноманітних, 

альтернативних джерел інформації; свобода створення громадянами організацій, 

включаючи опозиційні партії та групи інтересів [41, с. 341–342]. У межах 

мінімалістського підходу ключовим є визнання основними політичними гравцями 

необхідності дотримання демократичних процедур, виборчих правил і прав 

громадян у виборчому процесі. 

У рамках максималістського підходу усталення демократії охоплює різні 

сфери, рівні та виміри життя суспільства. Зокрема на думку Х. Лінца та А. Степана, 

основними сферами чи аренами консолідації демократії є: існування умов для 

вільного розвитку громадянського суспільства, відносна автономність політичного 

суспільства, верховенство права в державі, лояльність державної бюрократії до 

демократичного урядування та інституціоналізація економічного суспільства 

[428, с. 17]. Не всі з перерахованих вище консолідаційних умов є рівномірно 

розвиненими в «нових демократіях», в багатьох перехідних суспільствах їх 

досягнення суттєво ускладнено. 

Будучи багаторівневим процесом, консолідація демократії характеризується 

складним взаємозв'язком трансформаційних процесів на інституційному, 

громадсько-політичному, політико-культурному рівнях. Консолідована демократія 

– це не тільки наявність формальних демократичних інститутів. Поряд з 

показниками стійкості та невідворотності інституційних перетворень, забезпечення 

конкурентності виборів і стабільності електоральних процедур, важливою є взаємна 

адаптація демократичної системи та соціокультурного середовища.  

В даному контексті особливе значення мають суб’єктивно-психологічні 

аспекти консолідації, які полягають в легітимації демократичних інститутів на рівні 

масової та індивідуальної свідомості. На позитивну оцінку громадянами інститутів 
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демократії впливають, зокрема, такі чинники як соціально-економічна ефективність 

і забезпечення системою можливостей для реалізації людського потенціалу [30, 

c. 164]. Консолідація стає можливою тоді, коли більшість громадян сприймають 

демократичні норми та процедури як найбільш легітимні, ефективні та вигідні, а в 

політичних акторів сформувалася потреба підкорятися демократичним «правилам 

гри». Складність і багатоаспектність проблеми консолідації демократії в країнах 

ЦСЄ пов’язана з пошуком основ, які дозволили б запобігти чи послабити тиск 

реверсивних рухів [18, c. 45]. Досягнення рівня консолідованої демократії 

вимірюється комплексом взаємозалежних інституційних, нормативних і 

поведінкових змін у суспільстві, які, з огляду на їхню динамічність і багатомірність, 

важко досягти одночасно. 

Осмислюючи транзитні процеси у країнах ЦСЄ, німецькі політологи 

В. Меркель [454, с. 144–170] і К. фон Бейме [276, с. 298–299] запропонували модель 

аналізу демократичної консолідації, яка включає чотири рівні/фази: 

1) конституційна консолідація, що передбачає встановлення демократичного 

конституційного ладу, закріплення демократичних державно-владних інститутів і 

правил взаємодії; 2) консолідація партійної системи та системи представництва груп 

інтересів, які варто розглядати не стільки як обов’язкові критерії консолідованості 

демократії, скільки як чинники, що цьому сприяють; 3) консолідація діяльності 

неформальних політичних суб'єктів (мілітаристських, бізнесових, радикальних 

груп), які інтегровані в демократичну систему і діють в межах встановлених 

демократичних «правил гри»; 4) консолідація громадянського суспільства, яка тісно 

пов’язана із закріпленням у суспільстві демократичних цінностей і моделей 

поведінки, з формуванням громадянської політичної культури. Модель В. Меркеля 

і К. фон Бейме має визначений аналітичний потенціал в аспекті структурного виміру 

консолідації демократії, відзначається методологічною адаптивністю, що дозволяє 

її застосовувати до вивчення політико-системних трансформацій у різних 

посткомуністичних суспільствах. 

Важливою складовою консолідації демократичного режиму є консолідованість 

партійної системи, в умовах якої партійно-політична взаємодія відбувається за 
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визначеними правилами й стабілізується структурований спектр партій, здатних 

ідеологічно оформлювати та репрезентувати інтереси основних соціальних груп. На 

думку К. фон Бейме, консолідованість партійної системи варто оцінювати за рядом 

критеріїв, як-от: структурування соціополітичних поділів, мінімізація 

екстремістських проявів, розподіл територіального та функціонального 

представництва інтересів, зниження рівня електоральної неусталеності партійних 

вподобань, послаблення фракційності в партіях, функціонування коаліційних 

урядів [11, с. 309–322].  

В умовах перехідного суспільства важко забезпечити стабільність 

електоральних вподобань і партійних структур, тому важливою є фіксація тенденцій 

змін. Для емпіричного вимірювання консолідації партійної системи в порівняльній 

політології найчастіше використовують показники електоральної нестійкості та 

фрагментації (Д. Олсон [504], Ю. Остапець [179–180], Г. Голосов [36], С. Єлісєєв 

[46]). Ступінь фрагментації партійної системи та кількість релевантних партій 

фіксує «індекс ефективної кількості партій» (М. Лааксо, Р. Таагапера [413]), а для 

обчислення показника нестійкості залучають «індекс Педерсена» [519]. Визначений 

аналітичний потенціал має «індекс агрегації» (Л. Майєр [450]), який дозволяє 

виміряти концентрованість партійної системи через співвідношення частки місць 

найбільшої партії та кількості партій у парламенті. Зниження показників 

фрагментації та електоральної нестійкості, поряд з підвищенням концентрованості 

є критерієм консолідованості партійної системи, водночас домінування однієї партії 

означає наявність авторитарних тенденцій. 

Консолідація демократії – це складний і тривалий процес, результативність 

якого може змінюватися під впливом ряду чинників. Дж. Прідхем пропонує 

розглядати проблеми динаміки демократизаційних процесів крізь призму 

т. зв. «негативної» та «позитивної» консолідації демократії [539, с. 20-21]. 

Негативна консолідація передбачає досягнення часткового ступеня консолідації 

режиму та включає в себе розв’язання тих проблем, що залишилися від перехідного 

етапу демократизації, а також стримування, послаблення або усунення серйозних 

викликів демократії. Негативна консолідація досягається тоді, коли політичний 
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вплив і кількісний потенціал антисистемних сил стає незначним. На цьому етапі 

трансформації важлива роль відводиться демократичній орієнтованості елітних 

груп та їхньої здатності стримувати антисистемні політичні сили. 

Позитивна консолідація передбачає закріплення демократичних цінностей як 

на елітарному, так і масовому рівнях, а тому потребує відповідних якісних змін у 

політичній культурі для адекватного сприйняття цінностей демократії. Вирішальне 

значення для перспектив консолідації мають взаємовідносини між елітним і 

масовим рівнями суспільства, консенсус щодо демократичних цінностей і 

поведінки. Позитивна консолідація передбачає довгострокові зміни, тоді як 

негативна консолідація може бути досягнута за більш короткий проміжок часу 

[539, с. 20]. Завершення консолідації демократії відбувається з досягненням різних 

умов. Т.зв. «мінімалісти» вважають, що для загальної консолідації достатньо 

близько десяти років, якщо не менше; тоді як на думку «максималістів», 

консолідація демократії вимірюється десятиліттями [539, с. 22]. Зрозуміло, що ці 

часові рамки є умовними та залежать від демократизаційної динаміки, яку 

демонструють конкретні національні варіації. Але враховуючи глибину й окреслені 

рівні суспільно-політичних змін, на наш погляд, завершення демократичної 

консолідації є логічним в розрізі довготривалого періоду. Проходження 

суспільством стадії негативної консолідації знаменує закінчення переходу до 

демократії, тоді як на стадії позитивної консолідації відбувається вдосконалення 

функціонуючих інститутів і закріплення демократичної культури на різних рівнях 

політичної системи, що стабілізує режим ліберальної демократії.  

Підхід Дж. Прідхема щодо структурування процесу консолідації демократії 

співвідноситься з позицією А. Шедлера, який телеологічно пов’язує розуміння 

«негативної» консолідації зі стабільністю і створенням перешкод для регресу до 

недемократії чи напівдемократії, а «позитивної» – з перспективою прогресу до 

ліберальної чи високоякісної демократії [565, c. 94–95]. 

Отже, консолідація демократії – це складний і тривалий процес, що передбачає 

багатоаспектний розвиток і повноцінну реалізацію потенціалу інституту демократії 

в суспільстві. «Після досягнення етапу вищевказаної консолідації формальне 
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означення політичної системи як демократичної аж ніяк не зупиняє розвиток у 

цьому напрямі. Сучасна демократія за самою своєю природою – змагальною, 

плюралістичною, сповненою альтернатив і починань – завжди «незавершений 

проект», – наголошують дослідники [63, c. 255]. У світлі актуальних тенденцій 

розвитку в країнах ЦСЄ на передній план висувається проблема якості та 

функціональності консолідованих демократій. В цьому зв’язку важливе значення 

має з’ясування ступеню реалізації «потенціалу консолідованої демократії», що 

передбачає аналіз ключових проблем і тенденцій суспільно-політичного розвитку, 

стабільності та ефективності політичних інститутів, вчасності та адекватності 

реакції політичної системи на виклики сьогодення, легітимності влади та 

відповідності державної діяльності соціальним очікуванням. 

Важливим аспектом дослідження переходів до демократії є аналіз передумов і 

чинників, які обумовлюють цей процес, стимулюючи чи гальмуючи перетворення. 

Посткомуністичні трансформації, консолідація недемократичних режимів 

актуалізували проблему концептуалізації чинників, які впливають на транзит на 

різних його стадіях і призводять до неоднакових результатів. В транзитології 

«традиційно» виокремлюють два основних концептуальних підходи до вивчення 

чинників, які обумовлюють процес демократизації, – структурний і процедурний. 

Тим самим транзитологія у свій спосіб інтерпретує вже «традиційну для соціальних 

наук дилему «структури та агента (актора)»..., в рамках якої джерелом каузальної 

детермінації різних соціальних явищ визнаються або «об'єктивні» громадські 

структури, або «суб'єктивні» дії тих чи інших акторів (індивідів, груп, 

держав)» [162].  

Структурний підхід (Г. Алмонд, С. Верба, С. Ліпсет, Д. Растоу, Л. Пай) 

зосереджує увагу на взаємозв’язку між об’єктивними соціальними структурами, 

макрофакторами та ймовірністю встановлення демократичного режиму в країні. В 

рамках аналізу історичного, соціально-структурного контексту визначається коло 

внутрішніх і зовнішніх чинників, які, хоч і жорстко не зумовлюють трансформацію 

політичної системи, але створюють певні умови, що посилюють чи послаблюють 

зміст і темпи демократичних перетворень. Структурний підхід акцентує увагу на 
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таких чинниках і передумовах демократії, як-от: відносно високий рівень соціально-

економічного розвитку, національна єдність та ідентичність, поширення 

демократичних норм і цінностей, міжособистісна довіра та довіра до ключових 

політичних інститутів, ефективність держави, – які фіксують якісний стан 

суспільної системи [162]. Дослідження трансформаційних процесів на 

посткомуністичному просторі доповнили розвиток структурного підходу в аспекті 

осмислення різноманіття комбінацій об’єктивних чинників, які впливають на зміст, 

темпи й результат демократичного транзиту. 

Представники процедурного підходу (Г. О`Доннелл, Ф. Шміттер, Т. Карл, 

Х. Лінц, А. Степан) акцентують увагу на суб’єктивних стратегіях, рішеннях і діях 

політичних акторів (груп інтересів, еліт, лідерів), їхньої здатності взаємодіяти на 

різних рівнях і послідовно виконувати низку процедур, необхідних для 

демократизації, оскільки об’єктивні чинники (соціальні, економічні, культурні) не 

можуть адекватно пояснити, передбачити рішення і поведінку суб’єктів-агентів 

демократизації в певній політичній ситуації. Зміщення акцентів зі структурних на 

процедурні чинники у вивченні політичних транзитів несе ряд ризиків. Насамперед, 

з позицій елітистського підходу звужуються пояснювальні можливості 

транзитології, якщо детермінуючою буде тільки «роль особистості в історії» 

[230, с. 24]. Також варто диференціювати роль і значення фактору еліт на різних 

етапах транзиту (лібералізації, демократизації, консолідації). На початку 

демократичного переходу, в умовах його «відкриття» визначальним є вплив еліт, їх 

констеляція. На думку А. Пшеворського, в умовах т.зв. «вивільнення» важливе 

значення мають констеляція і стратегія в авторитарному блоці («реформатори – 

прихильники твердої лінії») та в опозиційній площині («помірковані – радикали») 

[196, с. 109–110]. В умовах транзиту роль елітарного фактору значно зростає в 

країнах з несприятливим структурним контекстом, де детермінуюче значення 

набувають установки, наміри та структура політичного класу. В контексті 

консолідаційного досвіду Словаччини та рекомендацій «дефектним» демократіям 

С. Сомолані зазначає: «Інерцію впливу несприятливих структурних умов можна 

послабити, якщо критична маса внутрішніх продемократично орієнтованих акторів 
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об'єднає свої зусилля і зуміє ефективно скористатися зарубіжною підтримкою в 

боротьбі за нові демократичні інститути» [215, с. 74]. 

Водночас важко розраховувати на успіх політичних еліт у процесі 

демократизації, якщо суспільство не несе у собі необхідні структурні передумови. В 

умовах консолідації демократії посилюється вплив структурних, інституційних 

чинників, що детермінують і обмежують поведінку еліт. Важливе значення для 

завершення консолідації має закріплення демократичної політичної культури й 

активність громадянського суспільства. Ефективно діючі інститути демократії, 

економічний ріст, включеність у міжнародні структури (зокрема ЄС і НАТО) 

послаблюють ризики авторитарного вибору еліт і сприяють фіксації 

демократичного вектора політичного розвитку [230, с. 24].  

Попри розмежування й протиставлення процедурного і структурного підходів, 

не варто їх розглядати з позицій методологічного антагонізму, оскільки вони 

доповнюють один одного, наголошуючи на різних аспектах одного і того ж явища. 

Посткомуністичні трансформації підтвердили сумніви дослідників щодо 

обґрунтованості універсальних соціокультурних передумов демократії, водночас 

суб'єктивний вибір політичних акторів щодо стратегії й тактики реформування має 

обмеження у вигляді історичних, економічних, культурних чинників і конкретного 

політичного контексту, що підкреслює відсутність непереборних суперечностей 

між різними підходами [210, с. 9]. 

В контексті аналізу проблеми співвідношення впливу на демократизацію 

процедурних і структурних чинників підкреслюється значення синтезу 

дослідницьких підходів (Дж. Махоні, Р. Снайдер, А. Мельвіль). Як наполягає 

А. Мельвіль, теоретико-методологічний синтез структурного та процедурного 

підходів є не тільки допустимим, але й бажаним, оскільки дозволить враховувати 

більшу сукупність чинників і будувати багатовимірні моделі досліджуваних 

процесів [162]. А. Мельвіль запропонував синтетичну модель поліфакторного 

аналізу переходу до демократії на основі методології «лійки причинності» 

Д. Кембелла, поступово звужуючи фокус аналізу чинників від макро- до макрорівня, 

і відповідно перехід від переважно структурного до здебільшого процедурного 
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аналізу. Причому змінні нового рівня аналізуються після того, як евристичний 

потенціал змінних попереднього аналітичного рівня вже вичерпаний [162; 164]. В 

рамках даної моделі змінні, що впливають на хід демократичного транзиту, 

аналізуються на таких рівнях (від найбільш широкого макрорівня до максимально 

звуженого мікрорівня) [162]: зовнішнє міжнародне середовище; державно- та 

націєтворчі чинники (єдина держава, почуття національної ідентичності); загальний 

рівень соціально-економічного розвитку та модернізації суспільства; соціально-

класові процеси й умови (ступінь соціальної диференціації та розвитку, взаємини 

між класами та соціальними групами); соціокультурні та ціннісні фактори, 

домінуючі в суспільстві культурно-політичні цінності та орієнтації; політичні 

чинники та процеси (взаємодія партій, рухів і організованих груп з новими 

інститутами, вибір стратегій і тактики); індивідуальні, особистісні політико-

психологічні чинники (рішення і дії ключових політичних акторів). 

Отже, з позицій комплексності аналізу демократичного транзиту раціональним 

є теоретико-методологічний синтез процедурного та структурного підходів, що 

дозволить виокремити і систематизувати передумови та чинники змін, зіставити 

їхній вплив на різних рівнях і етапах трансформацій в конкретному суспільстві. 

В контексті транзитологічного дискурсу стосовно складнощів аналізу 

посткомуністичних трансформацій актуалізуються питання соціального контексту, 

політико-культурних чинників впливу. Політична культура як багатоаспектний 

суспільний феномен, що знаходить свій прояв на ціннісно-орієнтаційному, 

поведінковому та інституційному рівнях політичної системи, відіграє детермінуючу 

роль (стимулюючу чи гальмуючу) на всіх етапах транзиту. Особливо її значення 

зростає в умовах консолідації демократії, яка потребує зміцнення ліберальних 

цінностей, партисипативних моделей і консенсусних практик взаємодії акторів.  

В розрізі теоретичних підходів до аналізу політичної культури особливе 

значення має концепція Г. Алонда і С. Верби. Попри специфічний історичний і 

соціально-структурний контекст посткомуністичних трансформацій, аналітичний 

потенціал «чистих» (патріархального, підданського й активістського) типів 

політичної культури зберігається в комбінації їхніх елементів. Змішану, 
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«громадянську» політичну культуру вчені вважають найбільш оптимальною для 

стабілізації демократії, оскільки окремі патріархальні та підданські орієнтації 

врівноважують політичну активність суспільства. Як зазначають Г. Алмонд і 

С. Верба: «Громадянська культура – це політична культура поміркованості 

<…> вона передбачає включеність у політику, проте рівень цієї включеності є не 

дуже високим <…> орієнтації парафіянина і підданого не просто співіснують з 

орієнтаціями учасника, вони пронизують і видозмінюють їх» [1]. В умовах 

відсутності історичної поступовості та браку відносної стабільності для росту 

громадянської культури в «нових» демократіях, на думку Г. Алмонда і С. Верби, 

важливе значення набувають символічні та процедурні чинники (зокрема, 

символічна подія, харизматичний лідер, виконання урядом своїх обов’язків, 

розширення освітніх можливостей, контакти зі ЗМІ, політичними партіями та 

громадськими організаціями), – які об’єднують громадян і формують стійку 

прихильність до політичної системи [1].  

Політико-культурні аспекти трансформацій на просторі ЦСЄ віддзеркалюють 

складні, суперечливі та довготривалі процеси з утвердження ліберально-

демократичних цінностей і моделей поведінки. Труднощі зі становленням і 

стабілізацією консолідованої демократії в Словаччині значною мірою пояснюються 

незрілістю демократичної (громадянської) політичної культури. 

Вплив політико-культурних чинників на трансформаційні процеси вивчається 

в рамках соцієтального підходу, який концентрується на аналізі структурних 

сегментів суспільства як цілісного організму. Для дослідження глибоких, стійких 

соціальних розколів та їх партійної репрезентації в посткомуністичних суспільствах 

активно використовується аналітичний інструментарій теорії соціально-політичних 

розмежувань. В процесі транзиту загострюються старі та виникають нові соціальні 

розмежування, найбільш резонансні з яких трансформуються у соціально-політичні. 

А. Романюк виокремлює два ключових індикатори, які свідчать про перетворення 

соціального поділу в соціополітичний: по-перше, це виникнення зв’язку між групою 

та партією, або іншим політичним інститутом, який буде виступати представником 

інтересів цієї групи; по-друге, часовий вимір, який свідчить про тривалість, а не 
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випадковість чи кон’юнктурність означеного зв’язку (щонайменше, період у два 

парламентські терміни) [201, с. 39]. В інструментальному аспекті з усієї сукупності 

поділів і конфліктних ліній у суспільстві виокремлюються тільки ті розмежування, 

які демонструють тривалий зв'язок між соціальними групами та політичними 

партіями. Комбінуючи соціальні та політичні елементи, А. Рьоммеле пропонує 

сутнісне розуміння розмежувань як довгострокових структурних конфліктів у 

суспільстві, що призводять до появи протилежних позицій, які представляють 

конкурентні політичні організації [199, с. 37]. 

Фундатори теорії розмежувань С. Ліпсет і С. Роккан визначили чотири основні 

типи кліважів, які структурували партійні системи західних країн: «центр – 

периферія», «держава – церква», «місто – село», «робітники – власники» 

[148, с. 224; 429]. Рамкова конструкція Ліпсета-Роккана розроблялася в середині 

ХХ ст. з урахуванням історичного, соціально-політичного досвіду країн Західної 

Європи, тому для аналізу партійно-політичного розвитку в умовах 

постіндустріального суспільства втратила свою універсальність. Динамічність 

демократичних перетворень у країнах ЦСЄ, неструктурованість їх політичного 

простору, лабільність і нестійкість зав’язків між виборцями та партіями змушувала 

дослідників шукати нові пояснюючі моделі [122, c. 73]. 

 Аналізуючи партійну політику в країнах Центральної Європи, Д.-Л. Сейле 

пропонує модифіковану версію моделі С. Роккана, яка складається з шести 

розмежувань. Окрім чотирьох «старих» поділів, які окреслені навколо 

парадигматичних осей національної та економічної революцій, Д.-Л. Сейле 

виокремлює ще розмежування «посткомуністи – демократи» та «мінімалісти – 

максималісти», які конструювалися в результаті міжнародної революції і 

демократичного транзиту [212, с. 59–61]. Підкреслюючи значення десятиліть 

побудови соціалізму в регіоні, Д.-Л. Сейле здійснює аналіз подвійного процесу 

переходу: спочатку до соціалізму, а потім до західної системи. 

Класична теорія розмежувань й надалі зберігає визначений потенціал у 

поясненні партійно-політичних процесів у т.зв. «нових» демократіях. Класичний 

підхід можна з корективами аплікувати для вивчення структури поділів у 
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посткомуністичних країнах, попри значні відмінності західноєвропейського та 

східноєвропейського соціальних контекстів. 

Порівнюючи із західноєвропейським досвідом, А. Рьоммеле виокремлює 

чотири ключові відмінності, які визначали формування нових політичних режимів і 

нових партій у країнах ЦСЄ [199, с. 42–44].  По-перше, для посткомуністичних країн 

характерна швидкоплинність і складність транзиту, що зумовлено одночасною 

політичною, економічною і національно-державною трансформацією (модель 

«потрійного транзиту»). По-друге, електорат країн ЦСЄ відзначається значним 

ступенем нестійкості, невизначеності та непередбачуваності, що позначається на 

актуалізації та стійкості соціально-політичних розмежувань. По-третє, у країнах 

центрально-східного регіону Європи тип програмних партій поширився значно 

менше, ніж харизматичних, клієнтелістських, які не здатні створити міцні 

соцієтальні, політичні зв’язки для тісної програмної координації між 

прихильниками партії та лідерами. По-четверте, схильність ЗМІ до маніпуляції 

громадською думкою відображається на ослабленні й так нестабільних зв’язків між 

соціальними поділами та політичними партіями. 

Подальший партійно-політичний розвиток дав змогу науковцям розширити 

рамки аналізу соціально-політичних розмежувань. Узагальнюючи підходи до 

аналізу розмежувань, Г. Голосов пропонує аналізувати соціально-політичну 

структурованість партійної конкуренції крізь призму семи «проблемних вимірів», 

під якими розуміє «комплекси проблем, які є джерелом значних політичних 

розбіжностей в тому чи іншому суспільстві» [37, с. 175–176]. Частина з цих 

проблемних комплексів (культурно-етнічний, релігійний, соціально-економічний, 

«місто-село») співвідносяться з традиційними кліважами С. М. Ліпсета і С. Роккана, 

інша частина (зовнішньополітичний, постматеріальний розколи та конфлікт щодо 

«підтримки режиму») відображає більш новітні суспільні запити. На важливість 

того чи іншого проблемного виміру вказує представленість у владі партій, які є 

політичними виразниками інтересів сторін протистояння. 

Аналіз посткомуністичних трансформацій дав можливість дослідникам 

виокремлювати різні типи розмежувань, як традиційних, так і специфічних, 
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властивих конкретним суспільствам у певний період розвитку. Зокрема, 

дослідження розвитку партійної системи Словаччини в контексті переходу до 

демократії підтвердило можливість застосувати аналітичний потенціал теорії 

кліважів і водночас виокремити ряд унікальних, нестандартних конфліктних ліній. 

В структурно-динамічному аспекті, на наш погляд, адаптивною є така 

класифікація посткомуністичних кліважних структур: історичні кліважі, які 

успадковані від комуністичного режиму; перехідні дихотомії – з'являються і 

зникають упродовж демократичної консолідації; потенційні поділи – відображають 

ключові проблеми в суспільстві та можуть актуалізуватися в нових системах; 

актуальні розмежування, які виникають у процесі політичного розвитку [186]. 

Важливе методологічне значення в контексті аналізу динаміки і траєкторії 

посткомуністичних трансформацій відводиться інституціональному аналізу. Аналіз 

конституційного устрою, процесу творення політичних інститутів, регулювання 

взаємовідносин між державними органами, порядку проведення виборів, механізмів 

взаємодії суспільства та влади є необхідним для розуміння інституційного вибору 

та динаміки трансформації перехідного суспільства. Інституційні чинники є 

засадничими та магістральними на всіх етапах демократичних трансформацій, 

оскільки унормовують і визначають рамки діяльності політичних акторів. 

Визначальний вплив інституційних правил в умовах словацького транзиту 

проявився, як у процесі стримування авторитарних устремлінь національно-

популістської коаліції в середині 1990-х рр., так і в аспекті стабілізації державного 

механізму в умовах консолідації демократії.  

У процесі політичного розвитку країни ЦСЄ стикалися з труднощами вибору 

демократичних інститутів, які були б адаптивні до національно-культурного 

контексту та адекватні політичним традиціям суспільства. Ігнорування 

соціокультурних чинників і механічне перенесення елементів інституційної 

структури країн розвинутої демократії позначалася на їхній дієздатності. Попри 

інституційні пошуки та коливання, впродовж транзиту Словаччина не вдавалася до 

радикальної зміни ключових політичних інститутів, дотримуючись логіки 

«траєкторії попереднього розвитку».  



100 
 

В процесі формування інституційних засад демократичного режиму перехідні 

суспільства постають, насамперед, перед проблемою вибору оптимальної форми 

державного правління. Пошук і пояснення залежностей між стабільністю демократії 

та формою правління дозволили дослідникам підкреслювати переваги 

парламентських систем (Х. Лінц [146], А. Лейпхарт [141]), не погоджуватися з 

критикою президентських систем (М. Шугарт, Дж. Кері [567], С. Мейнвеарінг [436], 

Д. Горовіц [39]), а також простежувати вплив напівпрезидентських систем на 

демократизацію в перехідних суспільствах (Р. Елджі [335–336]). Вивчаючи 

взаємозв'язок між стабільною демократією, формою правління і виборчою 

системою, А. Лейпхарт рекомендував творцям конституцій у «нових демократіях» 

поєднувати парламентську форму правління з пропорційною системою 

представництва [141, с. 145–146]. Попри бурхливість дискусій щодо інституційного 

будівництва в перехідних суспільствах, жоден з підходів не може запропонувати 

універсальну систему правління, яка підійшла б для всіх країн, оскільки 

адаптивність демократичних інститутів залежить від комплексу факторів. Як 

підсумовує А. Колодій: «Теоретично, будь-яка форма правління може бути доброю 

з точки зору ефективності та демократичності, якщо в ній буде закладена відповідна 

система стримувань та противаг, які будуть дієвими супроти небезпек саме даної 

країни» [128, с. 208]. 

Країни «нової демократії» часто використовували елементи західних 

конституційних моделей вибірково в аспекті доцільності в конкретних політичних 

умовах, що призводило до комбінації різних запозичень (наприклад, Чехія та 

Словаччина запозичили чимало з німецької та австрійської моделі) [55, c. 127]. З 

огляду на те, що предметом нашого наукового пошуку в свій час була парламентська 

система ФРН, ми можемо простежити наявність чимало схожих політико-

інституційних складових у владних системах Німеччини та Словаччини, наприклад, 

в контексті функціонування моделі німецької «партійно-державної» 

демократії [383]. Однак для успішної реалізації моделі «партійно-державної 

демократії» Словаччині бракує усталеної громадянської політичної культури та 

раціоналізованого багаторівневого контролю за партійно-владною взаємодією. 
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Дискусійним у науково-теоретичному розрізі є питання щодо форми 

державного правління в сучасній Словаччині – парламентська чи змішана 

(напівпрезидентська) республіка. Дослідники погоджуються в тому, що в 1993–

1998 рр. Словаччина розбудовувала парламентську модель. Але конституційні 

зміни у 1999, 2001, 2011 рр., і зокрема, запровадження прямих виборів президента, 

посилили статус глави держави у політичній системі, що дало підстави 

актуалізувати в площині наукового дискурсу питання про зміну моделі державного 

правління в Словаччині з парламентської на напівпрезидентську. В даному 

контексті М. Брунцлік і М. Кубат проводять розмежування між англомовними 

дослідниками (наприклад, Р. Елгі, П. Мегалліс, О. Процюк, Б. Фортес, Ф. Фрісон-

Роше), які відносять Словаччину до країн з напівпрезиденталізмом, і центрально-

європейськими авторами (приміром, В. Глоушек, П. Горват, Л. Копечек, Л. Орос, 

П. Спач, Я. Шедо), які вважають Словаччину парламентською республікою. Перша 

група авторів базується на підході Р. Елгі [335] у визначенні напівпрезиденталізму 

(передусім, критерій всенародних виборів президента), друга група дотримується 

критеріїв М. Дюверже та Дж. Сарторі, фокусуючись на обсязі виконавчих 

повноважень президента [279].  

Більшість словацьких політологів і державознавців (зокрема, Л. Орос, 

П. Горват, П. Спач, Л. Цібулка, І. Канарік), опираючись на правові норми та 

політичну практику функціонування державних структур, означують форму 

правління в Словаччині як парламентську, аргументуючи, що «прямі вибори 

президента самі по собі ще не формують з парламентської моделі 

напівпрезиденську» [639, с. 240]. Сучасна словацька конституційна теорія в 

інтерпретації повноважень вищих державних органів також виходить з концепту 

парламентської форми влади [271, c. 72; 305, с. 42]. Водночас у подальшому 

конституційно-політичному розвитку Словаччини відкритим залишається питання: 

чи не спричинить легітимно сильний мандат президента трансформацію існуючої 

парламентської моделі в напівпрезидентську [509, с. 13]. 

Трансформація режиму має зв’язок як з формальною організацією державних 

інститутів, так і з сукупністю неформальних структур і практик, які впливають на 
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владну діяльність і мають регулююче значення в умовах перехідного суспільства. В 

дослідженні критичних питань демократичної трансформації перехідних систем, 

«де творяться, зміцнюються і деградують формальні політичні інституції, де багато 

залежить від їх співвідношення з неформальними практиками» значний 

евристичний потенціал має неоінституціоналізм [127, с. 135]. Методологічне 

значення неоінституціоналізму в аспекті вивчення перехідних систем полягає в 

тому, що суспільно-політична трансформація розглядається під впливом 

формальних і неформальних чинників. 

У працях Д. Норта [175], Дж. Марча, Й. Ольсена [446] обґрунтовані 

методологічні засади неоінституціональної теорії, яка включає кілька напрямів 

(нормативний, історичний, соціальний, структурний, інституціоналізм з позиції 

теорії раціонального вибору [185, с. 220–225]). Ключові предметні аспекти аналізу 

демократичного транзиту з позицій неоінституціоналізму – це формальна та 

неформальна структура інститутів, відповідність інститутів та організацій інтересам 

політичних акторів, вибір форми правління і ситуативні коливання в площині 

«парламентаризм – президенталізм», місце неформальних регуляторів в умовах 

інституційного вакууму, взаємовплив електоральних правил і конфігурації 

партійної системи, роль політичних і неполітичних чинників у зміні інститутів.  

Співвідношення між офіційними нормами та неформальними правилами 

політичної взаємодії, що визначає особливості процесу прийняття політичних 

рішень, має важливе значення для аналізу природи політичного режиму. 

Неформальні інститути деструктивного типу (корупція, патрон-клієнтелізм, 

непотизм, клановість) становлять небезпеку для поступального розвитку перехідних 

суспільств. Неформальні інститути можуть істотно впливати на функціонування 

формальних інститутів, зменшуючи їхню ефективність і спотворюючи реальний, а 

не «фасадний» зміст демократії. В умовах деформалізації прийняття політичних 

рішень послаблюється вплив конституційно визначених механізмів представництва, 

що «позбавляє демос його суверенітету, гарантованого представництвом», – 

наголошують В. Меркель і А. Круассан [168]. В даному аспекті важливу роль 

відіграє історія становлення інститутів, їхня залежність від «траєкторії 
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попереднього розвитку» (Д. Норт), на яку впливає культурний контекст [175]. 

Неадаптивне запозичення елементів інституційної структури розвинутих країн 

прирікає процес інституціоналізації демократії в перехідних суспільствах на ризики 

невдачі, породжуючи комплекс формальних і неформальних інститутів, що 

гальмують демократичний розвиток.  

Неформальна інституціалізація – одна з характеристик функціонування 

комуністичного режиму в Словаччині (т.зв. «родинна модель»). Неформальні 

мережі поряд партійно-номенклатурним механізмом створювали противагу 

меритократичному принципу рекрутування еліт, згідно з яким основою для 

рекрутування еліти є професійні та особистісні якості. Непотизм, клієнтелізм як 

супутні прояви неформальної політики успішно еволюціонували в умовах 

демократичної трансформації Словаччини. 

Методологічне значення неоінституціоналізму в дослідженні демократизації 

полягає також в тому, що він є одним із варіантів синтезу позицій структурного та 

процедурного підходів. Отже, динаміка та результат демократичного транзиту 

пояснюється впливом, найперше, процедурних, соціально-структурних, 

інституційних, зовнішньополітичних чинників, які в процесуальній площині не є 

незалежними і повинні розглядатися в комплексі. 

В порівняльному аспекті важливим є з’ясування особливостей 

посткомуністичних трансформацій, які є своєрідними маркерами для співвіднесення 

з словацьким досвідом. Узагальнення результатів досліджень [152; 164; 210; 259] 

дозволяє виокремити такі спільні риси посткомуністичних транзитів: 

багатовимірність трансформаційних процесів, які не обмежувалися переходом до 

політичної демократії, а поєднувалися щонайменше з переходом до ринкової 

економіки, а в багатьох країнах – до національної державності та політичної нації; 

належність до «соціалістичного табору» обумовлювала наявність ряду спільних рис 

на старті транзиту (комуністична ідеологія, партійна держава, механізм соціалізації, 

нерозвиненість інституту приватної власності та ін.); перехід від однопартійної 

системи до плюралістичної багатопартійної парламентської демократії; відмова від 

принципу демократичного централізму на користь деконцентрації та 



104 
 
децентралізації державної влади; зародковий характер, аморфність і слабкість 

громадянського суспільства; соціальна болючість, суперечливість політичних і 

економічних реформ; слабка контрольованість основних економічних процесів; 

непідготовленість еліти до розбудови демократичної політичної системи; незначна 

роль військових у трансформаційних процесах; різке зростання значущості 

національної та етнічної політики як реакції на комуністичний колапс; вплив 

геополітичного положення країни на успішність демократичних перетворень 

(зокрема, наближеність центральноєвропейських країн до розвинутих демократій 

сприяло прискоренню реформ).  

Трансформаційні процеси в регіоні ЦСЄ мали системний характер. 

Взаємопов’язаність і взаємозалежність економічних, соціальних, політичних, 

ідеологічних перетворень проявлялася в тому, що здобутки або невдачі реформ в 

одній сфері позначалися на розвиткові інших сфер [16, c. 25]. 

Попри наявність спільних рис, які багато в чому були наслідком належності до 

комуністичної системи в минулому, у країнах ЦСЄ проявилися різноманітні моделі 

транзитів. По суті, кожне перехідне суспільство формує свою особливу модель 

суспільно-політичного розвитку, що базується на специфічному національному 

культурно-історичному контексті. В аспекті аналізу національних траєкторій 

трансформації актуалізується критичний напрям транзитологічного дискурсу – 

демократичний релятивізм, «відповідно до якого демократія не зводиться до 

єдиного зразка і наповнюється в кожній країні специфічним культурно-

цивілізаційним змістом» [236, с. 58]. Попри конструктивний потенціал його 

використання для критичної оцінки демократичних перетворень, цей підхід може 

використовуватися й деструктивно в контексті легітимації недемократичних 

політичних режимів. Наприклад, неоімперський курс Росії обґрунтовує не тільки 

шкідливість для росіян західних ліберальних стандартів, але ставить під сумнів 

адаптивність для країн ЦСЄ європейської моделі суспільно-політичного розвитку.  

В геополітичному аспекті словацька модель суспільно-політичному розвитку в 

середині 1990-х рр. коливалася в полярних координатах «Схід – Захід», «Росія – 

Європа», «євроатлантизм – ізоляціонізм», акумулюючи конфліктний потенціал 
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політичної культури суспільства та устремління владної еліти. На сучасному етапі 

більшість словаків задоволені реалізацією країною західноєвропейської моделі 

суспільно-політичного розвитку з ліберальними стандартами демократії. 

Як засвідчили посткомуністичні реалії, хід і результати трансформації в 

конкретних країнах далеко не завжди відповідають теоретичним конструкціям. 

Транзитивне суспільство формує свою національну модель переходу до демократії 

зі визначеними особливостями. Модель транзиту фіксує не тільки ключові елементи 

й характеристики переходу суспільства від недемократичного до демократичного 

режиму, але й визначає ключові напрями його подальшого розвитку. При цьому 

важливим є врахування історичних, геополітичних і ментальних особливостей 

країни. Як зазначає С. Сомолані: «В 1990-ті роки Словаччина була для дослідників-

компаративістів «міцним горішком» для класифікації», оскільки вона була 

своєрідним «прикордонним випадком» між центральноєвропейськими країнами, які 

йдуть попереду, і країнами Південно-Східної Європи, що відстають» [215, с. 67].  

В процесі осмислення досвіду посткомуністичних трансформацій впродовж 

трьох десятиліть дослідники запропонували чимало узагальнюючих класифікацій, 

які підкреслюють динамічний науковий інтерес до проблематики та визначений 

потенціал її висвітлення. 

Прогнозуючи динаміку та успішність політичних і економічних перетворень у 

посткомуністичних країнах, З. Бжезинський запропонував в середині 1990-х рр. 

чотиричленну класифікаційну схему для аналізу демократичних транзитів [10]. До 

першого типу вчений відніс країни, що мають переважно позитивні характеристики 

перетворень; їх відхилення з демократичного шляху є малоймовірним (Польща, 

Чехія, Угорщина і, можливо, Словенія, Естонія). До другого типу вчений зарахував 

країни, в яких ймовірність реалізації успішних демократичних перетворень 

упродовж першого десятиліття перевищує 50%, але зберігається й можливість 

провалу політичних і економічних реформ (Словаччина, Хорватія Болгарія, 

Румунія, Литва, Латвія, а також Киргизстан і Туркменістан). Перспективи 

політичної та економічної трансформації країн третьої (Росія, Україна, Білорусь, 

Грузія та ін.) та четвертої групи (Сербія, Албанія, Македонія та ін.) є невизначеними 
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або негативними в осяжному майбутньому. В багатьох аспектах класифікаційна 

схема З. Бжезинського підтвердила свою прогностичну здатність. Країни ЦСЄ, що 

належать до першої та другої групи, успішно реалізували перехід до демократії, 

маючи більш сприятливі структурні, процедурні умови для перетворень та обравши 

шлях інтеграції у європейські та євроатлантичні структури. 

 Даючи сучасну оцінку процесам демократичної трансформації на 

посткомуністичному просторі, Б. Макаренко підкреслює високий ступінь кореляції 

між успіхом трансформацій і географічним (цивілізаційним) положенням країни 

[152, с. 118]. Підкреслюючи значення зовнішнього впливу на демократизацію, 

дослідник виокремлює відносно успішний посткомуністичний Захід (Центральна і 

Південно-Східна Європа) і пострадянський Схід. У більш деталізованій 

класифікації посткомуністичних трансформацій дослідник пропонує виділяти п’ять 

груп країн, у яких «транзит успішно завершено», «транзит продовжується», 

«транзит неминучий», «транзит заблокований» і «транзит не відбувся» [152, с. 118–

120]. Як вважає Б. Макаренко, на сучасному етапі можна говорити про завершення 

демократичного транзиту (проміжного) тільки стосовно кількох «лідерів» Заходу, 

які наблизилися до європейських демократій, але залишаються периферією ЄС. 

Причому, навіть серед лідерів спостерігаються неоднозначні тенденції чи «відкати» 

(в Угорщині та менш виражено в Польщі). У більшості ж посткомуністичних країн 

перехідні процеси все ще тривають [151, с. 109]. Попри три десятиліття 

трансформацій, спадщина комуністичної епохи є важливим чинником політичного 

процесу та впливає на траєкторію розвитку, хоча й по-різному – як на Заході та 

Сході цього регіону, так і в окремих країнах. Чим слабше «спадщина комунізму», 

тим активніше країни повертаються в цивілізаційну нішу своїх регіонів – периферії 

Європи або спадкоємців східних імперій [151, с. 109]. 

З політичними індикаторами, найважливішим серед яких є членство в ЄС, 

пов’язують А. Романюк і В. Литвин застосування поняття Центрально-Східної 

Європи до групи таких країн як Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія [202, с. 12]. Для аргументації 

позиції А. Романюк наводить комплекс спільних для цих країн критеріїв: попередній 
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період «народної демократії», успішний перехід до демократії, входження до складу 

НАТО та ЄС, зацікавлене ставлення до своїх східних сусідів і якісні відмінності від країн 

«старої Європи», спільність цілей соціально-економічного розвитку та особливостей 

геополітичного положення, – які дозволяють розглядати ці країни як самостійну групу 

[200 , с. 8–11]. Також Г. Зеленько відносить до сучасної ЦСЄ групу країн від Балкан 

до Балтії, які нещодавно приєдналися до ЄС. Однак у політичному сенсі до ЦСЄ 

дослідниця включає тільки країни Вишеградської групи [178 , c. 76].  

В порівняльному аспекті окреслення кола країн регіону ЦСЄ за критерієм 

членства у ЄС дозволяє охопити комплекс проблем і системних зв’язків у 

дослідженні словацького варіанту соціально-політичних трансформацій з 

урахуванням досвіду інших посткомуністичних країн, які успішно здійснили 

перехід до демократії та реалізували євроінтеграційний курс. 

Доцільність об’єднання цих країн в єдину групу в контексті демократизації 

підтверджують й інші дослідження. Підсумовуючи на початку 2000-х рр. 

трансформаційні процеси в Східній Європі, Т. Карл і Ф. Шміттер виокремили групу 

країн у складі Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, 

Румунії, Словаччини та Словенії, у яких «не може бути іншого майбутнього, крім 

«сучасної ліберальної представницької демократії» [61, с. 8]. Як зазначають вчені, 

цим країнам вдалося консолідувати свої режими за всіма показниками, і ймовірність 

регресу до автократії або навіть до гібридного режиму там не вище, ніж у 

розвинених західних демократіях. З огляду на сучасні тенденції суспільно-

політичного розвитку в регіоні ЦСЄ, оптимізм вчених видається дещо передчасним. 

На сучасному етапі країни ЦСЄ стикаються з серйозними проблемами 

функціонування демократичних інститутів і посилення неліберальних політичних 

сил. Тривалий час ЄС через механізм інтеграції був стимулом консолідації 

демократії, її індикатором і, до певної міри, гарантом подальшого демократичного 

розвитку країн-членів. Однак, з огляду на багаторівневість і тривалість 

консолідаційних процесів, ЄС виявився не здатним гарантувати закріплення 

ліберально-демократичних цінностей на всіх рівнях суспільної системи. Розвиток 

країн ЦСЄ засвідчує, що найбільш проблемним виявився політико-культурний 
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рівень, на якому прогресує ерозія ліберальних цінностей, поширюючись на інші 

елементи суспільного організму. В цих умовах ЄС потребує мобілізації політичних, 

інституційних, економічних, громадських ресурсів з метою комплексної протидії 

неліберальним тенденціям розвитку, які становлять загрозу для демократії як 

ціннісної основи суспільного прогресу. Як вірно підкреслює А. Пуддінгтон, історія 

останніх 30 років свідчить про те, що боротьба за демократію ніколи не закінчується, 

і плоди революцій, подібних до 1989 р., потрібно активно захищати [549]. 

 

2.2. Емпіричні методики аналізу рівня демократичного розвитку 

Важливе значення для оцінки успішності демократичних перетворень і 

емпіричного підтвердження теоретичних припущень мають дані рейтингових 

моніторингів, які здійснюють міжнародні та національні дослідницькі організації. 

Формалізовані методики індексування, базовані на процедурах квантифікації та 

операціоналізації, дозволяють отримати стандартизовані дані про розвиток 

демократії у конкретних країнах і регіонах. Постійний аналіз зміни показників і 

ранжування країн дозволяють здійснювати масштабні дослідження в порівняльному 

контексті. Завдяки кількісним рейтингам вдається проаналізувати не тільки поточну 

ситуацію зі станом демократії в конкретній країні, але й простежити динаміку її 

розвитку за ключовими параметрами впродовж визначеного періоду.  

Водночас використання формалізованих критеріїв і рейтингових оцінок 

потребує наукової коректності та зваженості, адже вони відображають різне бачення 

особливостей демократичного розвитку. Дослідники підкреслюють можливі 

обмеження з огляду на суб’єктивний елемент експертної оцінки, нечіткість 

розмежувань між ключовими поняттями (маркерами), слабке врахування політико-

культурних чинників, недостатнє врахування національної специфіки в 

порівняльному контексті та ін. [152, с. 115; 204, с. 38–39]. Попри методологічну 

обмеженість кількісних методик, вони формують різнопланову емпіричну базу та 

уніфікований інструментарій для крос-темпоральних порівняльних досліджень, для 

аналізу динаміки й особливостей політичних трансформацій, як в окремо взятих, так 

і в декількох країнах (групах, регіонах). В перспективі очікується, що індексування 
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як науковий інструмент визначення рівня демократії ставатиме все впливовішим і 

поширенішим, особливо, враховуючи розвиток програмних та інформаційних 

технологій [23, c. 12]. Зважаючи на велику кількість підходів до вимірювання рівня 

демократичності політичного режиму, ми зупинимося тільки на окремих з них, які, 

на наш погляд, є найбільш достовірними та адаптивними для реалізації поставлених 

завдань у розрізі структурно-динамічної схеми дослідження демократичного 

розвитку Словаччини. 

Для оцінки рівня демократичного розвитку країн світу найчастіше 

застосовуються кількісні дані неурядової організації «Freedom House», яка здійснює 

масштабний моніторинг у рамках низки проектів [342]. В межах проекту «Нації в 

транзиті» (англ. Nations in Transit) експерти оцінюють демократичний розвиток 

країн за сімома ключовими маркерами: 1) виборчий процес; 2) громадянське 

суспільство; 3) незалежність ЗМІ; 4) демократичність управління на центральному 

рівні; 5) демократичність місцевої влади; 6) незалежність судової системи; 7) рівень 

корупції. Оцінка базується на шкалі від 1 до 7 балів, причому 1 – найвищий ступінь 

демократичного прогресу, 7 – найнижчий. На основі середнього значення 

з’ясовується узагальнюючий показник стану демократії у конкретній країні та тип 

політичного режиму Відповідно до інтегрального індексу експерти Freedom House 

виокремлюють п’ять типів політичних режимів (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Класифікація режимів у межах моніторингу «Nations in Transit»  

Джерело: [490]. 

Бали Тип політичного режиму 

1,00–2,99 Консолідована демократія 

 1,00–1,99 Вищий рівень консолідованої демократії 

2,00–2,99 Нижчий рівень консолідованої демократії 

3,00–3,99 Напівконсолідована демократія 

4,00–4,99 Перехідний або гібридний режим 

5,00–5,99 Напівконсолідований авторитарний режим 

6,00–7,00 Консолідований авторитарний режим 
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Згідно з результатами моніторингу «Nations in Transit» Словаччина, починаючи 

з 1999–2000 рр., перебуває в групі країн з нижчим рівнем консолідованої демократії 

(див. дод. В). Важливість для нашого дослідження даної моніторингової програми 

підкреслює її орієнтованість на вивчення посткомуністичних країн. 

В рамках іншого проекту Freedom House «Свобода в світі» (англ. Freedom in the 

World) здійснюється глобальне щорічне дослідження рівня свободи в різних країнах. 

На основі експертних оцінок рівень свободи вимірюється у двох категоріях – 

політичні права та громадянські свободи, які складаються з окремих підкатегорій 

[343]. Зокрема, категорія «політичні права» включає підкатегорії: «виборчий 

процес», «політичний плюралізм і участь», «функціонування уряду», а групу 

«громадянські свободи» формують індикатори: «свобода слова та віросповідання», 

«права асоціацій та організацій», «верховенство закону», «особиста автономія та 

індивідуальні права». Середній показник у категоріях політичних прав і 

громадянських свобод визначає інтегральний індекс свободи, на основі якого 

визначається статус «вільної» (1,0–2,5), «частково вільної» (3,0–5,0) або «невільної» 

країни/території (5,5–7,0 балів) (див. табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Шкала оцінювання у межах моніторингу «Freedom in the World»  

Джерело: [343]. 

 

Типологізація країн у рамках проекту «Freedom in the World» є дещо вужчою, 

аніж проекту «Nations in Transit», але шкала оцінювання дозволяє співвідносити 

групи країн в обидвох рейтингах (див. дод. Г). 

Індекс демократії проекту «Economist» (англ. EIU Democracy Index) вимірює 

розвиток країн за шістдесятьма індикаторами, згрупованими в п'яти категоріях: 

1) електоральний процес і плюралізм; 2) громадянські свободи; 3) функціонування 

Бали Країна за рівнем свободи 

1,0–2,5 Вільна 

3,0–5,0 Частково вільна 

5,5–7,0 Невільна 
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влади; 4) політична участь; 5) політична культура [626; 319, с. 48]. Кожна категорія 

має рейтинг за шкалою від 0 до 10 балів, а загальний індекс визначається шляхом 

виведення середнього арифметичного за п'ятьма категоріями. Відповідно до шкали 

балів країни групуються за чотирма типами політичного режиму: «повноцінна 

демократія» (8,0–10,0), «недосконала демократія» (6,0–7,99), «гібридний 

(перехідний) режим» (4,0–5,99), «авторитарний режим» (0–3,99).  

Таблиця 2.3 

Класифікація режимів у межах моніторингу «EIU Democracy Index» 

Джерело: [626]. 

 

На сучасному етапі Словаччина все ще не набула статусу «повноцінної 

демократії» і залишається в групі «недосконалі демократії» (див. дод. Д). 

Різнопланову емпіричну базу для комплексного аналізу результатів 

трансформаційних процесів пропонують проекти Фонду Бертельсмана. «Індекс 

трансформації Фонду Бертельсманна» (нім. Transformationsindex der Bertelsmann 

Stiftung, BTI) аналізує та оцінює якість демократії, ринкової економіки та 

політичного менеджменту в 129 перехідних країнах. У рамках BTI розраховуються 

«Індекс статусу» (нім. Status-Index), який відображає стан економічної та політичної 

трансформації, та «Індекс управління» (нім. Governance-Index), який оцінює якість 

управління в країні. 

Статус політичної трансформації розраховується на основі таких критеріїв: 

суверенність, політична участь, верховенство права, стабільність демократичних 

інститутів, політична та соціальна інтеграція. Статус економічної трансформації 

визначається на основі таких критеріїв: рівень соціально-економічного розвитку 

країни, ринкова структура та конкуренція, валютна та цінова стабільність, гарантія 

Бали Тип політичного режиму 

8,0–10,0 Повноцінна демократія 

6,0–7,99 Недосконала демократія 

4,0–5,99 Гібридний (перехідний) режим 

0–3,99 Авторитарний режим 
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прав приватної власності, рівень соціального забезпечення, стійкість економіки. 

«Індекс управління» враховує такі індикатори, як-от: потенціал управління, 

ресурсна ефективність, здатність до консенсусу, ступінь складності, міжнародне 

співробітництво. Експертна оцінка базується на шкалі від 0 до 10 балів, причому 10 

– найбільш і 0 – найменш успішний ступінь трансформації (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Класифікація ступенів політичної та економічної трансформації 

перехідних країн у межах моніторингу «Status-Index» BTI 

Бали 
Тип політичного 

режиму 
Бали Тип ринкової економіки  

8–10 
Консолідована 

демократія 
8–10 Розвинена ринкова економіка 

6–7,99 Дефектна демократія 7–7,99 Функціональна ринкова економіка 

5,5–5,99 
Сильно дефектна 

демократія 
5–6,99 

Ринкова економіка з 

функціональними проблемами 

4–5,49 Помірна автократія 3–4,99 
Малофункціональна ринкова 

економіка 

0–3,99 Жорстка автократія 0–2,99 Нерозвинута ринкова економіка 

 

Таблиця 2.5 

Оцінка якості управління перехідних країн у межах моніторингу «Governance-

Index» BTI 

Джерело: [628]. 

Бали Якість управління 

7–10 Дуже ефективне  

5,6–6,99 Ефективне 

4,3–5,59 Помірно ефективне  

3,00–4,29 Малоефективне  

0–2,99 Неефективне 



113 
 

Відповідно до обрахунків інтегрального «Індексу статусу» Словаччина 

утримує стійкі позиції у категоріях перехідних країн з консолідованою демократією 

і розвинутою ринковою економікою, тоді як оцінка експертами якості словацького 

державного управління коливається в діапазоні показників «дуже ефективне» і 

«ефективне» (див. дод. Е). 

Важливим показником можливостей економічного розвитку є Індекс 

економічної свободи (англ. Index of Economic Freedom), який розраховується 

експертами американського дослідницького центру «Heritage Foundation» [366].  

Індекс обчислюється на підставі дванадцяти показників, згрупованих у чотири 

категорії: 1) верховенство права (захист права власності, ефективність судочинства, 

доброчесність уряду); 2) втручання уряду (державні витрати, податкове 

навантаження, фіскальне здоров’я); 3) ефективність регулювання (свобода бізнесу, 

свобода ринку праці, монетарна свобода); 4) відкритість ринків (свобода торгівлі, 

свобода інвестицій, фінансова свобода). Кожен із дванадцяти показників у межах 

цих категорій оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, де 0 – найнижчий, а 100 – 

найвищий ступінь економічної свободи в країні. Загальний індекс визначається 

шляхом виведення середнього арифметичного за дванадцятьма показниками. В 

підсумку країни поділяються на п’ять груп: «з вільною економікою», «з переважно 

вільною економікою», «з помірно вільною економікою», «переважно невільною 

економікою» та «з невільною економікою» (див. табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Шкала оцінювання у межах моніторингу «Index of Economic Freedom»  

Джерело: [366]. 

Бали Країна за рівнем економічної свободи 

80−100 З вільною економікою 

70−79,9 З переважно вільною економікою 

60−69,9 З помірно вільною економікою 

50−59,9 З переважно невільною економікою 

0−49,9 З невільною економікою 
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Починаючи з 2004 р., Словаччина постійно перебуває в групі країн «з помірно 

вільною економікою» відповідно до класифікації моніторингу «Index of Economic 

Freedom» (див. дод. Ж). 

Агентство США з міжнародного розвитку (англ. United States Agency for 

International Development, USAID) готує експертні звіти, в яких обраховується 

«Індекс сталості організацій громадянського суспільства в країнах Центральної та 

Східної Європи, Євразії» (англ. CSO Sustainability Index for Central and Eastern 

Europe and Eurasia) [636]. Індекс сталого розвитку є важливим аналітичним 

інструментом, який дозволяє відстежувати умови для розвитку демократії, 

потенціал громадського сектора, його здатність впливати на уряд. 

Індекс сталого розвитку ОГС визначається за сімома маркерами: 1) правове 

середовище; 2) організаційний потенціал; 3) фінансова стійкість; 4) адвокаційна 

діяльність; 5) надання послуг; 6) інфраструктура; 7) публічний імідж. Середній 

показник за сімома маркерами становить індекс сталості розвитку ОГС у конкретній 

країні (див. дод. И). 

Індекс сталого розвитку ОГС використовує семибальну шкалу (для полегшення 

порівняння з індексами Freedom House): 1 – найвищий, 7 – найнижчий рівень 

сталого розвитку ОГС. Динамічна шкала рейтингу включає три рівня оцінки 

кількості балів: 1–3 – найвищий рівень сталості ОГС; 3,1–5 – розбудова сталості; 

5,1–7 – перешкоджання сталості ОГС. Вказані рівні оцінки сталості ОГС 

співвідносяться етапами трансформації країни: 1–3 – консолідація демократії; 3,1–5 

– перехід середнього рівня; 5,1–7 – ранній перехідний період (див. табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Шкала оцінювання у межах моніторингу «CSO Sustainability Index for 

Central and Eastern Europe and Eurasia» 

Джерело: [636]. 

Бали Рівень сталості ОГС Етап трансформації країни 

1–3 Найвищий рівень сталості Консолідація 

3,1–5 Розбудова сталості Перехід середнього рівня 

5,1–7 Перешкоджання сталості Ранній перехідний період 
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За даними моніторингу Словаччина відноситься до групи країн з найвищим 

рівнем сталості ОГС, хоча в останні роки фіксується чітка низхідна динаміка за 

рядом показників (див. дод. И). 

Міжнародна організація «Transparency International» (ТІ) [630] здійснює 

глобальні дослідження, які спрямовані на вимірювання рівня корупції в країнах 

світу. В рамках «Індексу сприйняття корупції» (англ. Corruption Perceptions Index, 

CPI) фахівці ТІ з’ясовують шляхом експертних опитувань рівень сприйняття 

корупції у різних країнах світу. Індекс відображає не стільки сам рівень корупції, 

скільки уявлення про нього. Оцінка базується на шкалі від 0 до 100 (10): чим вищий 

бал, тим нижчий рівень корупції в країні. Впродовж 1998–2018 рр. «антикорупційні» 

показники Словаччини коливалися в межах 39–51 балів, що не свідчило про 

стабільне зниження рівня корупції в країні (див. дод. К). 

Інший проект ТІ «Барометр світової корупції» (англ. Global Corruption 

Barometer, GCB) аналізує оцінки та практичний досвід пересічних громадян у 

питаннях, що стосуються корупції. Респонденти дають відповіді на питання про 

вплив корупції на різні сфери життя, зокрема і політику. 

Отже, широкий спектр формалізованих методик дає змогу здійснювати 

порівняльний аналіз стану та динаміки демократичної трансформації як в окремо 

взятій країні (Словаччині), так порівнювати дані декількох країн (груп) між собою. 

Визначальну роль в усталенні демократичного політичного режиму відіграє 

політична культура, яка повинна адекватно змінюватися в умовах корінних 

суспільно-політичних трансформацій. Водночас ціннісна перебудова суспільства – 

це довготривалий і соціально-об’ємний процес, який може ускладнювати і 

сповільнювати динаміку перетворень. У даному контексті важливим є аналіз 

соціально-структурних аспектів транзиту, пов’язаних зі сприйняттям суспільством 

перетворень і залученням громадян до політичного процесу.  

 Методологічно доцільним для аналізу змін на рівні політичної свідомості 

(громадської думки) словаків у період демократичних перетворень є використання 

системи індикаторів, запропонованих словацьким дослідником М. Велшіцем. 
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Зокрема, конструкція індикаторів для ціннісного виміру консолідації демократії 

включає: ставлення до політичного режиму (до і після Листопадової революції 

1989 р.); довіра до ключових політичних і суспільних інституцій; ставлення до 

національних і етнічних питань; зовнішньополітичні орієнтації громадян; ставлення 

до демократії, ключових принципів політичного життя і політиків як їх носіїв; 

оцінка соціально-економічної трансформації [662, с. 11-12].  

Складність і гетерогенність політичної культури словацького суспільства 

посилювали ряд чинників, інтенсивність впливу яких на ціннісні орієнтації та 

поведінку громадян була неоднаковою на різних рівнях. До найважливіших 

соціологічних параметрів аналізу слід віднести політичну афіліацію, соціально-

демографічні характеристики населення (вік, освіта, національність, місце 

проживання) і ситуативний чинник політичного розвитку. 

 

Висновки до розділу 2 

Три десятиліття суспільно-політичних трансформацій у регіоні ЦСЄ збагатили 

політологію, як в емпіричному, так і теоретичному плані. Посткомуністичні 

трансформації викристалізували ряд теоретичних проблем транзитології, 

пов’язаних зі структурою, динамікою і траєкторією демократичного переходу, 

визначеністю процедур і результатів, і в підсумку, з адаптивністю 

транзитологічного інструментарію для їх вивчення. Сучасна транзитологія 

опирається на значну кількість концепцій, пояснюючих схем, формалізованих 

методик, які дозволяють проаналізувати різні аспекти суспільно-політичного 

розвитку, виявити особливості та закономірності демократичних переходів на 

посткомуністичному просторі, як у розрізі крос-національних, так і 

конкретноспрямованих досліджень. Разом з тим багатоманітність моделей і 

концептуальних підходів, між позиціями яких інколи спостерігаються суттєві 

розбіжності, ускладнює формування єдиної інтегративної теорії трансформацій.  

Сучасні реалії зростання динаміки трансформаційних процесів і зниження 

якості функціонуючих демократій не сприяють подоланню методологічних 

труднощів в узагальненні розвитку перехідних систем, а, навпаки, розширюють 
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їхню різноманітність. Кожне транзитивне суспільство демонструє свою національну 

специфіку, що вимагає дослідницької виваженості у застосуванні універсальних 

постулатів, типових аналітичних схем і моделей. Різноспрямованість сучасних 

суспільно-політичних трансформацій, варіативність їхніх траєкторій і 

невизначеність процедур створює неочікувані виклики для політичної науки щодо 

осмислення цих процесів. 

Аргументовано доцільність застосування інтегративної схеми вивчення 

суспільно-політичного розвитку Словаччини кінця ХХ – початку ХХІ ст. із 

використанням як концептуальних моделей, сформованих у рамках 

транзитологічної парадигми, так і альтернативних підходів до вивчення політичних 

перетворень. В розділі уточнено теоретико-методологічний інструментарій 

дослідження суспільно-політичних трансформацій шляхом доповнення 

теоретичних схем транзитології та консолідології, принципами 

неоінституціонального та соцієтального аналізу, положеннями системного та 

еволюційного підходів, що дало змогу зробити більш методологічно коректною і 

контекстно-адаптивною авторську схему аналізу структури та динаміки розвитку 

суспільно-політичної моделі Словаччини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

В контексті розбудови структурно-динамічної схеми дослідження розширено 

аналітичний потенціал структурної моделі В. Меркеля і К. фон Бейме, стадіальної 

моделі Дж. Прідхема в аспекті залучення до аналізу рівнів консолідації демократії 

комплексу проблем, пов’язаних з політико-інституційною модернізацією, 

соціально-політичними конфліктами, політичними традиціями, соціокультурною 

трансформацією. Багатомірність суспільно-політичних трансформацій робить 

доцільним комплексний аналіз змін на партійному, владно-інституційному, 

громадському, політико-культурному рівнях політичної системи, що дозволило 

відобразити складність і взаємопов’язаність перетворень у Словаччині.  

З огляду на багаторівневість, тривалість і стадіальність консолідаційних 

процесів у Словаччині та інших «нових демократіях», важливе теоретичне й 

інструментально-практичне значення має аналіз ступеню реалізації потенціалу 

моделі консолідованої демократії, що передбачає аналіз ключових проблем і 



118 
 
тенденцій суспільно-політичного розвитку, стабільності та ефективності 

політичних інститутів, вчасності та адекватності реакції системи на виклики 

сьогодення, легітимності влади та відповідності державної діяльності соціальним 

очікуванням, закріплення і відтворення демократичних практик і цінностей на 

різних рівнях політичної системи. Траєкторія і динаміка демократичного транзиту 

варіативно обумовлюється впливом соціально-структурних, інституційних, 

процедурних чинників, тому в процесуальній площині вони повинні розглядатися в 

комплексному взаємозв’язку (інтегративна/структурно-процедурна модель). 

В дослідницькій конструкції суспільно-політичної моделі (Словаччини) 

зафіксовані ключові цілі та пріоритети її розвитку на відповідному історичному 

етапі, нелінійність траєкторії посткомуністичного транзиту та багатовимірність 

його вертикальної структури, багаторівневість і динаміка демократичних 

перетворень, їхня обумовленість комплексом передумов і чинників, а також 

визначені ключові напрями та тенденції подальшого розвитку суспільства.  

Розуміючи свого роду схематичність і умовність запропонованої конструкції 

моделі суспільно-політичного розвитку, яка не відображає всього реального 

багатоманіття політичних процесів у словацькому соціумі, разом з тим вважаємо, 

що вона може використовуватися для комплексного політологічного аналізу 

зазначеної проблеми. Поєднання теоретичних підходів та емпіричних методик 

аналізу трансформаційних процесів дозволило сформувати цілісну методологічну 

основу для дослідження динаміки і структури, імперативів і суперечностей 

суспільно-політичного розвитку Словацької Республіки на відповідному етапі, 

окреслити ретроспективну та сучасну специфіку її моделі в контексті загальних 

трансформаційних характеристик країн регіону ЦСЄ. 

Викладені у розділі ідеї та положення відображені у публікаціях автора [66–67; 

86; 95–98; 100–112; 122; 380; 383].  
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СЛОВАЧЧИНІ В ФЕДЕРАЛЬНИЙ 

ПЕРІОД ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ 

 

3.1. Падіння комуністичного режиму та установчі вибори 1990 р. 

Динаміка й результат демократичного переходу багато в чому залежать від 

вихідних умов транзиту, які відкривають шлях до зміни політичного режиму та 

системної трансформації. Особливості стартової ситуації транзиту в 

Чехословаччині обумовлені, передусім, характером комуністичного режиму. 

Попри те, що в науковій літературі чехословацький комуністичний режим у 

1970-х – 80-х рр. інколи означується як тоталітарний, він тільки частково відповідав 

класичним визначенням і критеріям тоталітарних режимів. В комуністичній 

Чехословаччині періоду т.зв. «нормалізації» зберігався структурний тоталітарний 

каркас із централізованого управління, планової економіки, монополії компартії на 

владу, єдиної офіційної ідеології, державного контролю за всіма сферами життя 

суспільства, однак функціональний зміст політичного режиму мав свої особливості. 

Поряд з наявністю тоталітарних ознак дослідники підкреслюють «м’якший» 

характер чехословацького режиму, що проявлявся, зокрема, у відсутності масових 

репресій у вигляді кримінального переслідування, меншій закритості суспільства 

(ніж у СРСР), функціонуванні деяких інститутів громадянського суспільства та ін. 

[155, с. 25–26].  

Серед специфічних рис чехословацького комуністичного режиму, що 

послаблюють його тоталітарний зміст, Я. Цівін виокремлює такі: обмежена роль 

вождя (вождів), яка була не стільки диктаторською і харизматичною, скільки 

прагматичною, бюрократичною і державно-технократичною; толерація помірного 

плюралізму в неполітичних сферах; гегемоністська партійна система та 

контрольований плюралізм у політичній сфері, оскільки офіційно суспільні 

організації та «кишенькові» партії могли діяти тільки в рамках Національного 

фронту; опозиційність режиму в формі переважно інтелектуальних, неполітичних 



120 
 
альтернатив; відсутність масових репресій у вигляді кримінального переслідування 

та ін. [311]. 

Попри засилля комуністичної ідеології у всіх сферах життя, ідеологізація 

носила більш формальний чи ритуальний характер (навіть владна еліта поступово 

розглядала комунізм як утопію). Як підкреслюють В. Дворакова та Ї. Кунц, основою 

справжньої ідеології режиму в 1970-х – 80-х рр. був т.зв. «мовчазний пакт 

примирення», який передбачав утримання від репресій з боку влади в обмін на 

формальну лояльність громадян, їхню пасивність, апатію і низьку реальну 

політичну участь [331, с. 128]. Комуністичний режим не те, щоб не вимагав активної 

підтримки, а  навпаки – «завзяття у акціях на  підтримку  режиму  сприймалася 

радше як відсутність здорового глузду, аніж як дійсний доказ відданості» [310]. 

Часто демонстрація лояльності режиму була виявом особистої життєвої стратегії, 

метою якої було отримання соціальних і економічних переваг. З другої половини 

1980-х рр. навіть цей формальний публічний вияв лояльності до режиму знаходив 

все менше підтримки серед громадян, тоді як в окремих соціальних групах набуло 

поширення відкрите дистанціювання від формальних цінностей [310]. 

Чехословацький комуністичний режим приділяв значну увагу контролю за ЗМІ, 

утримуючи інформаційну монополію до середини 1980-х рр. Офіційні медіа 

продукували та поширювали публікації, які сприяли легітимізації режиму. Критичні 

матеріали поширювалися через самвидав, оскільки діяльність альтернативних 

джерел інформації обмежувалася або прямо заборонялася з боку державних 

структур. Ситуація дещо змінилася в кінці 1980-х рр., коли комуністична влада 

почала більш толерантно ставитися до альтернативних і критичних медіа-ресурсів. 

У даному контексті слід підкреслити також меншу закритість чехословацького 

суспільства від капіталістичного світу, порівнюючи з радянським соціумом. В 

Чехословаччину проникало чимало ідей з критикою комуністичного режиму, 

оскільки на значній території країни приймалися сигнали телекомпаній ФРН, 

Австрії, радіостанцій західних країн (зокрема «Голосу Америки», «Свободи»). 

Важливим каналом комунікації з капіталістичним світом був туризм. В кінці 1980-

х рр. Чехословаччина з 15-мільйонним населенням щорічно приймала до 20 млн 
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туристів, серед яких три чверті були з капіталістичних країн. Одночасно з 

Чехословаччини закордон, переважно в капіталістичні країни, щорічно 

подорожували близько 11 млн чол. [194, с. 27]. Отже, громадяни мали змогу чути й 

бачити «переваги» соціалізму над «загниваючим» капіталізмом. 

Зважаючи на вище зазначені характеристики, найбільш адаптивним для 

ідентифікації політичного режиму видається підхід Х. Лінца й А. Степана, які 

означують комуністичний режим у Чехословаччині в 1977–1989 рр. як 

«заморожений» посттоталітарний [427, с. 42]. «Замороженість» означала ригідність, 

законсервованість політичного режиму, що тривалий час не піддавався жодним 

системним змінам. Посттоталітарний режим у Чехословаччині не був у змозі 

динамічно та гнучко реагувати на суспільні виклики, конструктивно вести діалог з 

опонентами. «Партійно-бюрократично-технократичний плюралізм цього режиму 

був лімітований і не давав йому такої флексибільності для змін, яку мав 

авторитарний режим у Польщі», – зазначає С. Сомолані [621, с. 16].  

Законсервованість режиму символізувала, найперше, сама правляча партія – 

Комуністична партія Чехословаччини. З огляду на сумний досвід подій «Празької 

весни» 1968 р., ортодоксальні «нормалізатори» на чолі з Г. Гусаком, В. Біляком, 

М. Якешем були противниками будь-яких лібералізаційних альтернатив, адже 

легітимність владної еліти черпалася не з ідеології, а була принесена радянськими 

танками [331, с. 129]. Верхівка КПЧ з недовірою сприймала нові підходи 

керівництва СРСР на чолі М. Горбачовим, хоча суспільство жадало змін. У 1987–

1988 рр. у ході боротьби між «прагматиками» (Л. Штроугал, Л. Адамец) і 

«догматиками» (В. Біляк, Я. Фойтік,) відбувалися кадрові перестановки на владних 

посадах, але це не вплинуло на загальну антиреформну налаштованість компартії. 

Антиреформну атмосферу федерального центру віддзеркалювала ситуація на 

республіканському рівні. Кадрові перестановки в 1988–1989 рр. у ЦК КПС 

(Й. Ленарт, І. Янак, Л. Пезлар, Г. Слапка) і в уряді (П. Цолотка, І. Кнотек, 

П. Грівнак) не були проявом прореформної спрямованості Словаччини [735, с. 14]. 

Перебудова в Словаччині була відчутною тільки на низовому рівні, де оновлення 

торкнулося близько 39% партійних функціонерів. У даному випадку мова йшла про 
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молодих партійців з економічних інституцій і Соціалістичного союзу молоді, які 

підтримували політику перебудови [367, с. 144]. Попри оновлення низового рівня, 

внутрішньопартійні суперечності та прагматичну орієнтованість частини 

керівництва, ні в КПЧ, ні в КПС не сформувалося ліберальне крило (подібно до 

польського, угорського), яке могло б дати старт реформам. За цих умов компартійна 

еліта втратила можливість здійснити лібералізацію режиму «згори».  

Ригідність режиму фіксується і в слабкій циркуляції владної еліти – впродовж 

двох десятиліть після подій 1968 р. компартійна верхівка Чехословаччини змінилася 

мінімально, що призвело до її закостеніння та геронтократизації. В КПС кадрові 

зміни в найвищому керівництві також не відзначалися динамічністю, окрім 

партійних пертурбацій у 1968–1970 рр. і в кінці 1980-х рр. [521, c. 101, 106–110]. 

Опираючись на аналітичну призму посттоталітаризму Х. Лінца та А. Степана, 

Я. Цівін запропонував застосовувати до політичного режиму Чехословаччини в 

другій половині 1980-х рр. категорію «посттоталітаризм, що тане» як проміжну між 

«замороженим» і «зрілим» посттоталітаризмом [311]. В рамках емпірико-

аналітичного дискурсу стосовно центральноєвропейських моделей комунізму ця 

корекція пов’язана з необхідністю більш адекватного відображення і врахування 

відносної динамічності політичного режиму в Чехословаччині в другій половині 

1980-х рр. на противагу його законсервованості в 1970-х – на початку 1980-х рр. 

Певна режимна рухливість прослідковувалася в таких аспектах: посилення 

суспільного плюралізму, критичності медіа та опозиційності до комуністичного 

режиму; втрата режимом інформаційної монополії; загострення суперечностей у 

керівництві КПЧ щодо політичного курсу, зокрема, між т.зв. «прагматиками» 

(Л. Адамец, Ф. Пітра) та «ортодоксами» (М. Якеш, В. Біляк); зменшення тиску на 

культуру і медіа; помірковані нововведення в економіці (дозволено дрібне 

підприємництво) та ін. На наш погляд, врахування цих особливостей є важливим 

для розуміння стартової ситуації демократичного транзиту в Чехословаччині, за 

умов якої режим швидко втрачав легітимність та ідеологічні опори. «Крижаний 

панцир» замороженого посттоталітаризму почав «танути», що було ознакою 

наближення падіння режиму», – підсумовує Я. Цівін [311]. 
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На відносну динамічність посттоталітарного режиму в Чехословаччині вказує 

також С. Балік, пропонуючи авторську періодизацію його розвитку після 1968 р. 

[270, с. 42–43]. На думку С. Баліка, перший етап («нормалізаційний») охоплює 

1969–1972 рр., коли відбувалися партійні чистки та «консолідація старо-нового 

режиму». В кінці етапу укладено т.зв. «соціальний контракт» з громадськістю в 

обмін на припинення репресій і деполітизацію суспільства, що є характерним для 

авторитарних режимів. Для другого етапу (1972 – середина 1980-х рр.) було 

характерне заморожування політичного режиму при дотриманні умов «соціального 

контракту». В рамках третього етапу (з середини 1980-х рр.) комуністичний режим 

вичерпав свої структурні можливості, втратив монополію на інформацію, при цьому 

«соціальний контракт» вже не влаштовував суспільство. Комуністична влада 

опинилася у кризовій ситуації – відмова від реформ не могла гарантувати 

стабільність режиму, а глибокі перетворення також загрожували його існуванню 

[270, с. 43]. Ситуацію ще більш ускладнювала відсутність групи реформаторів, яка 

б змогла розпочати фазу лібералізації. В кінці 1980-х рр. комуністичний режим у 

Чехословаччині опинився на порозі краху.  

Означуючи політичний режим Чехословаччини як посттоталітарний, Х. Лінц і 

А. Степан орієнтувалися переважно на ключові параметри федерального рівня і 

менше брали до уваги особливості Словаччини. Віддзеркалюючи базові 

(інституційні, ідеологічні) характеристики політичного режиму Чехословаччини, 

словацька частина федерації мала свої специфічні риси комуністичної моделі. У 

порівнянні «раціоналізованим» бюрократизмом Чехії функціонування 

комуністичного режиму в словацькій частині федерації відзначалося більш 

консенсуальним і патерналістським характером, що сприяло утвердженню 

своєрідної «родинної моделі» (словац. rodinný model) [621, с. 27]. Поєднуючи різні 

підходи для пояснення словацької специфіки, Л. Копечек використовує поняття 

«заморожений родинний посттоталітарний режим» (чес. zamrzlý rodinný posttotalitní 

režim) [394, c.149] і «модифікований характер нормалізаційного режиму» 

(чес. modifikovaný charakter normalizačního režimu) [275, с. 15]. 
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Специфічна суспільно-політична модель, яка сформувалася в Словаччині, 

відрізнялася від сусідніх країн по соцтабору. Структури комуністичного режиму 

успішно співіснували з неформальними соціальними мережами, які були побудовані 

на основі знайомств, особистої дружби, земляцьких і родинних відносин. Умовою 

існування цих мереж було прийняття їхніми членами «правил гри», які встановлені 

комуністичним режимом. «Лиш невелика дистанція віддаляла зовнішнє сприйняття 

офіційних норм соціальної поведінки від сприйняття внутрішнього», – стверджує 

Ю. Марушіак [158, с. 171]. В даному контексті неформальні мережі можуть 

розглядатися як складова соціального капіталу, нерівномірний розподіл якого між 

групами був чинником відтворення соціально-класової структури суспільства 

[232, с. 37].  

Вікова національна філософія «виживання» і «родинна» модель дозволяла 

уникати прямого протистояння суспільства і державної влади. Отже, специфічний 

характер владно-суспільних відносин, деформоване ставлення до комуністичного 

режиму наклали свій відбиток на мислення і погляди словаків.  

На відносне примирення словацького суспільства з режимом також вплинуло 

зростання його благополуччя внаслідок індустріальної модернізації, яку 

здійснювала комуністична влада з 1950-х рр. Відсутність демократії та обмеженість 

громадянських прав словаки сприймали менш гостро, ніж чехи. У свідомості чехів 

комуністичний режим не пов’язувався з покращенням умов життя, а навпаки, 

сприймався як екзогенний і регресивний, у порівнянні з міжвоєнним періодом 

розвитку. Реформні процеси в Чехословаччині в другій половині 1960-х рр. не мали 

такої сильної підтримки в словацькому суспільстві, як у чеському, хоча часткову 

лібералізацію комуністичного режиму очолив словак А. Дубчек. До «Празької 

весни» словацькі комуністи в аспекті розробки шляхів реформування соціалізму не 

відставали від чеських, не обмежуючи свої зусилля суто національно-

емансипаційним процесом [569, c. 144]. Однак національне питання не втрачало 

своєї важливості для словаків і, як підкреслює С. Сомолані, вимога федералізації 

домінувала над вимогою демократизації [621, с. 27, 52]. 

М’якший, порівнюючи з Чехією, курс «нормалізації» після 1968 р. також 
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вплинув на ставлення словацького суспільства до комуністичного режиму. Партійні 

чистки та репресії не охопили Словаччину в такому обсязі, як Чехію, і сильно не 

вдарили по словацькій партноменклатурі та інтелігенції. Приміром, з січня 1968 р. 

по жовтень 1970 р. у Чехії кількість членів компартії зменшилася майже на 31% 

(понад 400000 чол.), тоді як в Словаччині – тільки на 16% (близько 48000 чол.) 

[394, с. 146]. У процесі партійних чисток контролюючі комісії КПС були 

налаштовані більш помірковано. Зазначені вище чинники зумовлювали слабкість 

словацького інакомислення, для якого була характерна комунікативна ізольованість 

і обмеженість соціальної бази для рекрутування.  

Профіль словацької опозиції був не стільки «громадянським», скільки 

«католицьким», орієнтованим на захист релігійної свободи і прав людини. В 

Словаччині були поширені релігійні рухи, структури т.зв. «катакомбної» церкви, які 

переслідувалися владою як націоналістичні та кліро-фашистські. Впродовж 1968–

1988 рр. близько 70 священиків і вірників були заарештовані, переважно в 

Словаччині, тоді як в Чехії церковна опозиція поширеною не була [49, c. 228]. 

Протестні акції та мирні демонстрації, організовані таємною церквою, відзначалися 

багаточисленістю (до 100 тис. учасників), що свідчило про масштаб суспільної 

незгоди та конфронтації з державними структурами. 

Громадських, ліберально орієнтованих дисидентів, які б відкрито опонували 

владі, в Словаччині фактично не було [134, с. 54]. У 1980-х рр. у Словаччині 

існувало лише кілька нонконформістських груп, для означення яких С. Сомолані 

використовує термін «острови позитивної девіації» [621, с. 28]. Опозиційні 

платформи в Словаччині спочатку презентували неформальні католицькі групи, а в 

середині 1980-х рр. до них долучилися окремі представники науки, культури, 

природозахисних рухів (Рух за громадянську свободу, група А. Дубчека, платформа 

«Bratislava/nahlas»), які через самвидав, зібрання, заяви апелювали до громадської 

думки [507, c. 50–53]. У другій половині 1980-х рр. під впливом ситуації в Угорщині, 

де процес демократизації розпочався раніше, активізувався опозиційний рух у 

середовищі угорської нацменшини (М. Дурай, Л. Грендел, П. Гунчик, К. Яніц та ін.) 

[367, с. 147]. Вже з початком революції у листопаді 1989 р. християнські дисиденти 
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(Я. Чарногурський, І. Чарногурський, А. Селецький та ін.) закликали до участі 

громадян у діяльності християнсько-демократичних клубів [405].  

Навіть у кінці 1980-х рр., коли в Чехії з’явилося багато громадських ініціатив 

(Чехословацька демократична ініціатива, Чехословацький Гельсінський комітет, 

Рух за громадянську свободу та ін.), до яких долучилися сотні активістів, у 

Словаччині кількість т.зв. «громадських» дисидентів не була значною. До 1989 р. 

ініціативу «Хартія 77» підтримали своїм підписом близько двох-трьох десятків 

словаків (за різними джерелами даних), тоді як чехів – приблизно 1800 [49, c. 227; 

394, c. 145]. Як підкреслює Е. Задорожнюк: «Цей своєрідний історичний гріх (але не 

причинно-наслідковий зв’язок) – незалучення до Хартії словаків – відіграв надалі 

немаловажну роль у розпаді країни» [49, c. 227]. Словаки надали більшого значення 

іншим протестним формам (насамперед релігійним і екологічним), які, однак, не 

сприяли подоланню роздрібненості та неорганізованості опозиційного руху.  

У кінці 1980-х рр. словацька громадянська опозиція за чисельністю і якісним 

складом була значно слабшою у порівнянні з чеським дисидентством, з якого згодом 

формувалася нова політична еліта. Слабкість словацької опозиційності була 

обумовлена комплексом чинників, насамперед, політико-культурними 

особливостями суспільства, специфічним характером комуністичного режиму, а 

також м’якістю чисток періоду «нормалізації». Слабка опозиційність, її релігійний 

характер, відносна примиреність суспільства та його політична пасивність зумовили 

більш стійкі соціальні основи комуністичного режиму в Словаччині, ніж у Чехії. 

Водночас зазначені вище словацькі особливості не є такими, які б суттєво виходили 

за концептуальні межі «замороженого» посттоталітаризму в Чехословаччині. 

Зрештою, й подальші революційні перетворення в Словаччині були подібними до 

трансформаційних процесів у федеральному центрі. 

Для розуміння логіки та послідовності трансформаційних процесів важливе 

значення має з’ясування передумов і чинників, які зумовили старт демократичних 

перетворень. Поглядів на основні передумови та причини відкриття 

чехословацького переходу є чимало, інколи вони різняться, але частіше 

взаємодоповнюють один одного. На думку П. Махоніна і М. Тучка, наприкінці 
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1980-х рр. Чехословаччина перебувала в стані масштабного застою і регресу в 

економічній, технологічній і культурній сферах, що позначилося на соціальній 

підтримці комуністичного режиму [432, с. 10–12]. С. Балік вказує на структурне 

виснаження комуністичного режиму та його неспроможність виконувати умови 

т.зв. «соціального контракту» [270, с. 52]. К. Водічка акцентує увагу на кризі 

соціальної мотивації індивідів за часів комуністичного режиму внаслідок 

демотивуючого впливу таких чинників як всеохоплююча державна власність, 

директивне планування та кон’юнктурна кадрова політика [667, с. 105–113].  

Узагальнюючи міркування ряду дослідників (С. Балік [270], С. Сомолані [621], 

Н. Марадик [155, с. 49–50], Я. Цівін [311]), можна виокремити низку чинників і 

сигналів, які були передвісниками краху комуністичного режиму в Чехословаччині 

та вплинули на «відкриття» транзиту в 1989 р. 

До зовнішніх чинників кризи посттоталітарного режиму в Чехословаччині 

належать: прихід до влади М. Горбачова, що зумовив лібералізацію внутрішньої та 

зовнішньої політики СРСР, зокрема відхід від т.зв. «доктрини Брежнєва»; реформні 

потуги та внутрішньополітичні зміни, які наростали в країнах соцтабору в кінці 

1980-х рр. (зокрема в Польщі, Угорщині, НДР); загальне ослаблення СРСР, 

внаслідок якого чехословацька влада та опозиція зробили висновок про 

неможливість повторної інтервенції на кшталт подій 1968 р.; всеосяжна криза 

соціалістичної системи, яка в 1980-х рр. не обмежувалася рамками окремої країни, 

а мала глобальний вимір; підтримка західними країнами опозиційних сил. 

Серед внутрішніх сигналів кризи варто виокремити такі: активізація 

неофіційного опозиційного сектора всередині країни, який не обмежувався 

дисидентськими колами, а охоплював все ширші прошарки суспільства; глибока 

внутрішня ерозія в середовищі КПЧ у кінці 1980-х рр., розпад її владних, 

інформаційних і контролюючих механізмів, що робило неможливим повноцінне й 

адекватне реагування на поточні політичні процеси; сприйняття переважною 

більшістю чехословацького суспільства комуністичної системи як недемократичної 

та неефективної. Отже, революційне «відкриття» чехословацького транзиту в 

листопаді 1989 р. було результатом дії комплексу внутрішніх передумов і чинників, 
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що свідчили про деструкцію комуністичного режиму, а також факторів макрорівня, 

які були пов’язані з новою політикою керівництва СРСР та світовою кризою моделі 

«реального соціалізму».  

 Для успішності демократичного переходу важливе значення має фаза 

лібералізації, в рамках якої формується контреліта та відкриваються канали для 

прямого діалогу з владою, актори мають можливість критикувати один одного, 

сперечатися, пропонувати альтернативи розвитку країни. Фаза лібералізації 

відіграла важливе значення в переході до демократії Польщі та Угорщини. З огляду 

на комплекс складних внутрішньополітичних чинників, дискусійними є твердження 

про окрему фазу лібералізації, яка передувала демократизації в Словаччині [32]. 

Внаслідок швидкого краху комуністичного режиму в Чехословаччині лібералізація 

і демократизація відбувалася одночасно, що згодом негативно позначилося на 

демократизаційних процесах у самостійній Словаччині. Комуністичні та 

некомуністичні еліти були зненацька застигнуті швидкими змінами, коли колапс 

політичного режиму відкрив перехід до демократії без попередньої його 

лібералізації [621, с. 27]. 

Ключовими для відкриття демократичного переходу були події т.зв. «ніжної 

революції», які впродовж активної фази в листопаді-грудні 1989 р. зумовили колапс 

комуністичного режиму та розпочали демократичну трансформацію в 

Чехословаччині. Хоч події в Словаччині та Чехії були тісно пов’язані, їх перебіг 

засвідчив ряд національних особливостей. Як підкреслював один з лідерів революції 

Я. Будай, Чехословаччина в 1989 р. була єдиною державою комуністичного блоку, 

де відбувалися дві легітимні революції з різними лідерами, назвами та відмінними 

стратегіями [368, с. 129]. Вже в символічному аспекті самої назви революції 

простежується відмінність: якщо в Чехії частіше вживається означення «оксамитова 

революція» (чес. sametová revoluce), то в Словаччині більш прийнятною є назва 

«ніжна революція» (словац. nežná revolúcia) [367, с. 142]. Не зосереджуючись на 

аналізі перебігу революційних подій, які всебічно висвітлені в історичній літературі, 

виокремимо ключові особливості цієї первинної фази демократичного транзиту. 

Насамперед, варто підкреслити спонтанний, динамічний і лавиноподібний 
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характер подій, які зумовили швидкий колапс комуністичного режиму в 

Чехословаччині впродовж листопада-грудня 1989 р. Старт транзиту розпочався 

внаслідок жорстокого придушення правоохоронними органами студентської 

демонстрації 17 листопада в Празі, що призвело до усвідомлення необхідності 

солідаризації зі студентами та активізації громадського протесту проти влади. У 

країні щоденно відбувалися багатотисячні антиурядові демонстрації, вимоги яких 

ставали все більш радикальними. Протестні акції у Словаччині віддзеркалювали 

події в Чехії і супроводжувалися значним емоційним піднесенням, солідаризуючи у 

своїх вимогах і відчуттях десятки тисяч людей. Як згадує атмосферу листопадових 

мітингів Ф. Міклошко: «В повітрі було сконцентровано стільки доброї волі, що до 

неї можна було фізично доторкнутися» [474, c. 163]. 

Інший важливий чинник успіху революційних подій – це стан «паралічу влади» 

і безпорадність верхівки КПЧ, яка без підтримки та директив з Москви не знала як 

реагувати на протестні акції, зокрема і не вдавалася до насилля. Легітимність 

комуністичного режиму була слабкою навіть для номенклатури та управлінських 

кадрів середнього рівня, що унеможливило застосування масових репресій проти 

опонентів [427, с. 50–51]. Швидкий колапс режиму перешкодив застосуванню зброї 

проти демонстрантів з боку середньої ланки силових структур і армії, попри заклики 

партактиву та відповідні директиви керівництва (М. Штепана, М. Вацлавіка), що 

обумовило мирний характер подій. В ригідності «замороженого» посттоталітарного 

режиму в Чехословаччині проявилася джерело його швидкого краху в умовах 

кризової ситуації.  

В. Приходько наголошує на двох протилежних тенденціях, які проявилися вже 

в перші дні розвитку подій. З одного боку, КПЧ була неготовою до подібного 

розвитку подій, адже ні президент країни Г. Гусак, ні генеральний секретар ЦК КПЧ 

М. Якеш не знаходили правильних рішень, які б стабілізували ситуацію і заспокоїли 

громадськість. З іншого боку, опозиція швидко консолідувалася, розробила 

програму поглиблення боротьби та поширення протестних акцій на всю країну 

[194, с. 29].  
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Подальша революційна динаміка засвідчила, що КПЧ відставала від розвитку 

подій і не контролювала ситуацію. 25–27 листопада «ортодоксальне» керівництво 

КПЧ пішло у відставку, визнавши свою відповідальність за стан справ у країні, і 

оновлений склад ЦК КЧ на чолі з К. Урбанеком проголосив готовність до діалогу 

[194, с. 39–40]. Але внаслідок партійних чисток компартії бракувало динамічного 

реформаторського крила, здатного вести переговори з опозицією. Зі свого боку, 

антикомуністична опозиція також не була достатньо персонально і концептуально 

підготовленою до переговорів з правлячою елітою. Це твердження стосувалося як 

федерального центру, так і ще більшою мірою Словаччини, в якій була відсутня 

опозиція у формі політичної контреліти, готової до здійснення влади. Відтак, можна 

зробити висновок про те, що політичні актори та їхні стратегії формувалися у ході 

подій, а переговори та домовленості не мали такого впливу на демократичний 

перехід, як у сусідніх країнах. Швидкий перебіг революційних подій і «тиск вулиці» 

зводив до мінімуму можливості компартії обмежитися кадровими змінами та піти 

тільки на часткові поступки в ході переговорів. 

Як підкреслюють дослідники антикомуністичних революцій, у порівнянні з 

політичною активністю в Польщі та Угорщині для Чехословаччини того періоду був 

характерний політичний дилетантизм, оскільки: по-перше, комуністичній владі 

бракувало реформаторської динаміки і вона зайняла вичікувальну позицію, а 

громадянська опозиція відзначалася аморфністю і проголошувала пріоритети т.зв. 

«неполітичної політики»; по-друге, опозиція і влада переоцінили вплив зовнішнього 

чинника (СРСР і США); по-третє, «одностайність» опозиції приховувала значні 

відмінності між основними учасниками революції: студентами та дисидентами, 

чехами і словаками, прихильниками соціалістичної ідеї та її опонентами, – які 

швидко проявилися, але достатньо не враховувалися ні старими, ні новими 

політичними акторами [58, c. 194–195]. 

Рушійними силами відкриття транзиту були студенти, ліберальна інтелігенція, 

активна громадськість. «Тиск вулиці» був важливим аргументом як для 

поступливості комуністичної влади, так і рішучості опозиції. Студентство відіграло 

безпрецедентно важливу роль у революційних подіях. Як і в Чехії, джерелом 
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радикальних вимог і тиску на владу були студенти словацьких вишів, покоління 

яких не було обтяжене спогадами та ціннісними травмами «Празької весни» 1968 р. 

Політичну суб’єктність словацького студентства втілював Координаційний комітет 

словацьких вишів (КК СВ), у політичній програмі якого від 24 листопада 

констатувалося: «17 листопада є не причиною, а кульмінацією суспільної кризи, що 

поглиблювалася в результаті стагнації прогресивного розвитку упродовж 20 років» 

(цит. за: [235, с. 290]). Вимоги ККСВ зводилися до ліквідації конституційного 

закріплення керівної ролі КПЧ, організації спільних переговорів влади та опозиції, 

проведення вільних виборів.  

19 листопада 1989 р. у Братиславі представники культурної та наукової 

інтелігенції створили організацію «Громадськість проти насилля» (словац. VPN), 

яка, поряд з «Громадянським форумом» у Чехії, була надалі основним рушієм змін 

і репрезентантом антикомуністичного фронту в Словаччині. Ці організації 

об’єднали інші неформальні структури, які під єдиним началом приховали на 

певний час свої ідейно-програмні розбіжності. Запізніле виникнення ГПН і ГФ (в 

ході революційного процесу, а не на стадії його зародження), на думку 

Е. Задорожнюк, негативно позначилося на транзитних процесах надалі, коли 

потрібно було розв’язувати складні проблеми демократизації [49, c. 300].  

У перші дні обидві організації виступили з доволі поміркованими заявами, що 

засуджували дії правоохоронних органів і проголошували необхідність політичних 

переговорів з владою. Вже 25 листопада була прийнята спільна заява ККСВ і ГПН, 

яка складалася з 12 пунктів і торкалася політичних, економічних і державно-

правових проблем [538, c. 28–29]. ГПН офіційно ставила вимогу ліквідацію керівної 

ролі КПЧ в суспільстві, тим самим, дещо випереджуючи починання ГФ. Крім того 

словаки підкреслювали актуальність «національного питання» в розрізі вимоги 

реформування федерального устрою з метою досягнення Словаччиною повної 

рівноправності з Чехією. 

Словацька ГПН у революційний період не була профільована як політична 

сила, яка мала за мету зайняти позиції у владних структурах, проголошуючи 

пріоритетом своєї діяльності – проведення вільних виборів. Проблематичним було 
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й саме виникнення ГПН з ідейно-різнорідних, некоординованих груп інтелігенції, 

які діяли в т.зв. «сірій зоні» між комуністичним режимом і опозицією [394, c.153]. 

Причому до подій 1989 р. у Словаччині не відбувалися інтенсивні контакти між 

опозиційними групами, як це мало місце в Чехії, що підкреслювало їх слабкість. Під 

час листопадових подій почалося подолання ізоляції представників цих 

нонконформістських спільнот з мистецької, академічної та католицької сфер 

діяльності. Але, зважаючи на стрімкий розвиток подій, на думку С. Сомолані: 

«Режим розвалився скоріше, ніж ці «острови» змогли об'єднатися і створити певну 

спільну політичну платформу проти комуністичної влади» [621, с. 28]. 

ГПН не мала чіткої організації та дієвої системи управління в кризових умовах. 

Ліберали з ГПН дали імпульс змінам, але не мали навичок і механізму контролю за 

динамічним процесом і мобілізованою громадськістю. Разом з тим, вже на початку 

грудня 1989 р. ГПН позиціонувалася як головна політична сила в Словаччині. ГПН 

вдалося навіть швидше, ніж ГФ в Чехії, досягти позиції, за якої вона змогла 

диктувати свою волю представникам владних структур, опираючись на протестуючі 

маси [394, c.153]. 

Як широкі маси, так і опозиційні сили не були готовими до системних змін в 

Чехословаччині. Це твердження стосувалося як Чехії, так і ще більшою мірою 

Словаччини, в якій була практично відсутня опозиція у формі політичної 

контреліти. В порівнянні з чеською, словацька антикомуністична опозиція була 

кількісно та якісно слабшою, зокрема в адміністративно-професіональному аспекті. 

Потім ця слабкість проявилася у нестачі кадрів, які були б політично та фахово 

придатні для забезпечення функціонування урядових структур різних рівнів.  

До важливих політичних акторів демократичного переходу в Чехословаччині 

належали помірковані представники комуністичної еліти. Як підкреслює 

Ю. Марушіак, на відміну від сусідніх країн, у словацькому випадку в 1989 р. не 

можна говорити про некомуністичну контреліту, яка була б здатною змінити 

комуністичну еліту [158, с. 174]. Переговорний процес і поступки опозиції, 

реорганізація і оновлення компартії, реструктуризація державних органів і 

формування урядів «національної згоди» – ці дії свідчили про те, що комуністична 
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еліта намагалася пристосуватися до змін і утримати контроль над демонтажем 

старого режиму. Ключову роль у змінах на федеральному рівні зіграла співпраця 

М. Чалфи як представника реформаторів від владного блоку та В. Гавела як 

представника поміркованої опозиції та морального авторитету для суспільства. 

В. Гавел підтримував уряд «національної згоди» М. Чалфи, а М. Чалфа, зі свого 

боку, вважав кандидатуру В. Гавела гідною посади президента [310]. 

В Словаччині подібну до М. Чалфи роль відігравав М. Чіч, який спочатку 

намагався гнучко реагувати на запити ГПН. Як згадує один з активістів ГПН 

М. Кусий, опозиція була зацікавлена саме в такій людині з компартії, з якою можна 

було б вести переговори [621, с. 41]. В революційному контексті сторони прагнули 

єдиного, щоб протестний процес протікав у несиловому руслі. Як у Празі, так і в 

Братиславі простежувалася вимушена конструктивність у діалозі сторін. Отож, 

політико-культурні особливості словацького суспільства, його горизонтальна та 

вертикальна структурованість зумовили розвиток протестних подій у рамках тих 

правил, які влаштовували обидві сторони, унеможливили хаос і насилля.  

12 грудня 1989 р. почав діяти уряд «національної згоди», персональний склад 

якого впродовж піврічної діяльності неодноразово змінювався. Склад уряду 

дозволив зберегти партноменклатурі досить сильні позиції (прем’єр-міністр і 6 

міністерських портфелів), поряд з присутністю 9 безпартійних міністрів 

(делегованих від ГПН) і по одному представнику від Партії свободи та Партії 

словацького відродження [367, с. 163–164]. До кадрового потенціалу комуністів 

слід додати й главу парламенту Р. Шустера, обраного 30 листопада після відставки 

колишнього голови Словацької національної ради В. Шалговича. Помірковані 

«транзитивні комуністи» своїм прагматичним ставленням і налаштованістю до 

діалогу у перші тижні сприяли мирній передачі влади, але неоднозначним 

залишається питання – наскільки вони стимулювали чи гальмували зміни у період 

до парламентських виборів в 1990 р. [621, с. 41]. 

Сильні позиції комуністичної еліти були й віддзеркаленням політичної та 

організаційної слабкості ГПН, яка мала недалекоглядну, непослідовну владну 

стратегію і обмежений кадровий потенціал для обіймання державних посад як 
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республіканського, так і федерального рівнів. Ключовою проблемою була неясність 

політичного профілю ГПН, оскільки тривалий час не відбувалася трансформація 

руху в політичний суб’єкт з владними намірами. У дусі дисидентської віри в 

«неполітичну політику», поширеної ще за часів старого режиму, ГПН хотіла брати 

обмежену участь у політичному житті, тільки контролюючи реструктуровані 

державні органи [735, с. 20]. «Засновницька» еліта ГПН на чолі з Я. Будаєм, 

Ф. Галом вирішила спочатку (в листопаді-грудні 1989 р.) залишитися «поза владою» 

і не намагалася зайняти ключові посади в уряді та парламенті, більше опираючись 

на диктат вулиці та неформальний вплив на управління. На відміну від ГПН 

Громадський форум після певних вагань зосередився на процесі інтеграції своїх 

кадрів у державні структури [84, c. 35]. 

Згодом, коли революційна хвиля пішла на спад, а кооптація депутатів до 

представницьких органів не була завершена, відсторонити комуністів з посад стало 

важче. Показовою у даному контексті була неуспішна спроба Я. Будая (керівника 

Координаційного комітету ГПН) змінити на посаді голови СНР 

комуніста Р. Шустера в березні 1990 р. Поразка Я. Будая – це радше результат 

помилок керівництва ГПН, а не продукт конспіраційних змов старої комуністичної 

номенклатури [621, с. 42]. Ця поразка похитнула позиції та авторитет самої ГПН, 

вплинула на подальші плани змінити прем’єр-міністра М. Чіча. Про складний 

характер відносин між ГПН і «транзитивними» комуністами говорить той факт, що 

вже М. Чіч звинувачував представників ГПН у застосуванні «новопосталих 

тоталітарних методів», яким «потрібно було рішуче протистояти» [307, c.18]. 

Керівництво ГПН не змогло запропонувати чіткого бачення політичного 

майбутнього руху, оскільки з самого початку своєю основною метою 

проголошувало підготовку вільних виборів, а не перемогу на них. Причому 

керівництво ГПН очікувало, що проведення перших вільних виборів відбудеться 

раніше, ніж у червні 1990 р. Обмежена стратегія керівництва викликала зростання 

незадоволення низових ланок ГПН. Атмосфера ейфорії від подій листопада-грудня 

1989 р. вже в перші місяці 1990 р. змінилася наростаючою критикою в адресу ГПН. 

У цих умовах знижувався рівень громадської підтримки та довіри до ліберальної 
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еліти ГПН з боку регіональних структур [394, с. 154–155]. Несформованість 

політичного профілю ГПН і брак кадрів для державно-владних структур – це дві 

основні причини, які призвели до внутрішньої кризи руху на початку 1990 року. 

Революційні за політичною природою перетворення відбувалися в межах 

правового поля, зміни впроваджувалися шляхом схвалення конституційних законів 

і нормативно визначених процедур. Швидкий колапс режиму та конструктивна 

передача влади зумовили те, що були здійснені тільки обмежені, найважливіші 

зміни інституційних, ідеологічних рамок у ліберально-демократичному напрямі, як 

на федеральному, так і республіканському рівнях. Інституційні основи старого 

режиму в листопаді-грудні залишилися фактично не зміненими. ФЗ ЧССР ухвалили 

29 листопада 1989 р. Конституційний закон, положення якого внесли зміни до 

чинної Конституції ЧССР. Зокрема, було скасовано керівну роль КПЧ (ст. 4) і 

марксизм-ленінізм як монопольну ідеологію (ст. 16), по новому сформульовано 

роль Національного фронту (ст. 6), поза межами якого вже могли діяти політичні 

партії та громадські організації [652, с. 1073–1074]. 

Інші інституційні зміни щодо проведення виборів до представницьких органів 

вирішувалися пізніше і не були предметом переговорів між представниками старого 

режиму і тими, хто прийшов до влади, як це було, наприклад, в Угорщині. Відносно 

швидкий перехід влади до нових еліт означав, що їм не потрібно було йти на 

компроміси, і відповідно вони не навчилися досягати консенсусу на основі тривалих 

переговорів і двосторонніх поступок. 

Процес змін і реструктуризації влади мав компромісний характер, 

супроводжувався бурхливими дискусіями, але не призводив до блокування 

політичного процесу. Доволі складним і дискусійним було питання президентських 

виборів, як у плані кандидатур (В. Гавел або А. Дубчек), так і в аспекті визначення 

способу голосування за претендентів – обрання парламентом чи прямі 

загальнонародні вибори. Цікавим є той факт, що представники ГПН на переговорах 

у Празі підтримали на посаду президента чеського дисидента В. Гавела, а не словака 

А. Дубчека (провідника ідеї «соціалізму з людським обличчям»). Це рішення 
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вартувало ГПН частки суспільної підтримки, оскільки її потім звинувачували у вияві 

зневаги до словацьких інтересів [367, с. 159]. 

Вибори президента також відкрили проблему взаємин між чехами та словаками 

в спільній державі. Зрештою, після тривалих консультацій і переговорів у різних 

площинах («Гавел – Дубчек», «комуністи – некомуністи», «чехи – словаки») 

політичні сили дійшли згоди щодо ключових кандидатур: на посаду президента – 

претендент В. Гавел, а на посаду голови федерального парламенту – А. Дубчек. 28 

грудня 1989 р. на засіданні Федеральних зборів ЧССР А. Дубчека було обрано 

головою федерального парламенту, а наступного дня президентом Чехословаччини 

обрано В. Гавела. З обранням президентом В. Гавела можна підвести умовну риску 

під революційними подіями 1989 р., оскільки надалі малоймовірною була 

можливість повернення до комуністичного режиму. Подальший державний 

розвиток йшов уже на новій політичній основі.  

Початкова фаза демократичного переходу в Чехословаччині по-різному 

узагальнюється і типологізується дослідниками. Значна частина науковців (Х. Лінц, 

А. Степан, В. Дворакова, Ї. Кунц та ін.) розуміє чехословацький транзит як 

швидкоплинний колапс комуністичного режиму, який був настільки закостенілий, 

що не виявляв схильності до лібералізації, діалогу з опозицією і не піддавався 

змінам внаслідок домовленостей. У цьому зв’язку В. Дворакова та Ї. Кунц 

акцентують увагу на неготовності акторів до революційних подій і неочікуваності 

колапсу сорокалітнього режиму [331, c. 131]; Х. Лінц і А. Степан вказують на 

структурні зміни в країні внаслідок краху посттоталітаризму [427, с. 322–323].  

Поширеним є підхід, згідно з яким вирішальне значення у Чехословаччині 

відіграли домовленості між владою та опозицією (С. Хангтінтон, Т. Карл, 

Ф. Шміттер, С. Балік). С. Хантінгтон розуміє падіння чехословацького 

комуністичного режиму як «заміщення» влади, що є результатом угоди, спільних 

дій старої правлячої еліти й опозиції [229, с. 166]. Т. Карл і Ф. Шміттер 

характеризують демократичний транзит як реформу режиму в результаті 

переговорів між владою і опозицією, але під тиском мас [372]. С. Балік інтерпретує 

кінець комуністичного режиму як суміш елементів пакту та реформ [270, c. 51]. 
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Згідно з цими підходами чехословацький транзит наближається до польського 

варіанту демократичного переходу.  

Компромісний варіант запропоновано дослідниками у формі т.зв. «колапсу за 

угодою» (С. Сомолані, Л. Кубін, Я. Цівін, Л. Копечек), відповідно до якого падіння 

комуністичного режиму відбулося внаслідок комбінації двох складових – тиску з 

боку широких мас і укладання пакту між владою і опозицією. Зокрема, С. Сомолані 

не погоджується з С. Хантінгтоном щодо договірного характеру транзиту в 

Чехословаччині, хоч елементи переговорів були наявні у Чехії і ще більшою мірою 

в Словаччині. С. Сомолані інтерпретує листопадові події як комбінацію колапсу 

старого режиму (еволюційного розпаду) та переговорів між поміркованою 

частиною владної еліти та опозицією [621, c. 20–21]. На думку Я. Цівіна, в кінці 

1980-х рр. відбулося пом’якшення ригідності чехословацького режиму, що дало 

змогу викристалізувати потенційних акторів переговорів. Але реальні переговори 

між правлячою елітою і опозицією відбулися тільки тоді, коли комуністичний 

режим вже почав руйнуватися під тиском мас [310]. Отже, початкова фаза 

чехословацького транзиту відбулася у формі швидкого колапсу старого режиму, 

який супроводжувався переговорами між владною елітою і опозицією під тиском 

протестних мас. 

Отже, впродовж листопада-грудня 1989 р. відбулася активна фаза «ніжної 

революції», в ході якої зазнав краху посттоталітарний режим у Чехословаччині. 

Революційні події тільки розпочали системні демократичні зміни. Варто погодитися 

з думкою Е. Задорожнюк: «Оксамитова» революція завершилася як подія, однак 

вона продовжувалася як процес. Її результати остаточно легітимізувалися внаслідок 

перших вільних парламентських виборів у червні 1990 р.» [235, с. 325].  

Для здійснення демократичних перетворень країна потребувала нову, 

демократично орієнтовану і водночас професійну владу. Новий склад органів 

державної влади Словаччини формувався в складних революційних умовах в 

процесі переговорів, реорганізації, перегрупувань і кооптації, тому поряд з 

громадськими активістами, включав і багато представників комуністичної 

партноменклатури. Відтак, першочерговим для легітимізації нового 
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некомуністичного режиму та подальшого демократичного реформування було 

проведення установчих парламентських виборів. Впродовж першої половини 

1990 р. діяльність органів державної влади федерального та республіканського 

рівнів була направлена на відновлення базових демократичних механізмів, 

інституційних гарантій політичного плюралізму. 

У процесі реорганізації складу представницьких органів влади важливе 

значення відігравав механізм відкликання депутатів і кооптація нових обранців, які 

були висунуті політичними силами з погодженням кандидатур ГФ і ГПН. Процес 

оновлення депутатського корпусу регулювався відповідно до Конституційного 

закону ФЗ ЧССР від 28 грудня 1989 р. [651, с. 1234]. Конституційний закон від 23 

січня 1990 р. легалізував відкликання депутатів різних рівнів, яким бракувало 

демократичності в попередній період діяльності, а також з метою вирівнювання 

представництва політичних сил у державно-владних структурах (ст.1)[646, с. 38]. 

Процес кооптації депутатів СНР здійснювався в січні-березні 1990 р., у ході якого 

150-членний склад словацького парламенту оновився на 81 депутата [522, с. 244]. 

Механізм кооптації був небездоганний з демократичної точки зору і наразився 

на ґрунтовну критику. Разом з тим, у такий неоднозначний «революційний» спосіб 

було швидко оновлено склад представницьких органів влади для того, щоб вони 

ухвалювали термінові закони, легітимізували перехідний уряд і привели суспільство 

до вільних парламентських виборів. У даній ситуації можна говорити про відхід від 

визнаних демократичних процедур формування органів державної влади, адже 

закон було використано як політичний інструмент. Однак, як переконує В. Лемак, 

ці конституційні перетворення «мали тимчасовий, виключний характер і своїм 

змістом були спрямовані на якнайшвидшу підготовку вільних парламентських 

виборів як основного механізму створення правових основ для становлення 

демократичної конституційної системи» [143].  

Реорганізований федеральний парламент ухвалив ряд законів, які закріпили 

основні політичні права громадян. Зокрема, 23 січня 1990 р. було прийнято закон 

«Про політичні партії» [704], 27 березня 1990 р. забезпечено права громадян через 

ухвалення законів «Про об’єднання громадян» [713], «Про право на зібрання» [714], 
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«Про право на петиції» [714], а також внесено зміни до законодавства про періодику 

та інші ЗМІ [717]. Одночасно з федеральним законодавством оновлювалися й 

правові норми у республіках. Попри те, що більшість депутатів була обрана за часів 

старого режиму, вони здійснили значний внесок у законодавче забезпечення 

демократичного реформування політичної системи країни.  

Ключовим напрямом роботи депутатів було оновлення федерального та 

республіканського виборчого законодавства з метою створення правових основ для 

проведення вільних парламентських виборів, які повинні були легітимізувати зміну 

режиму та перезапустити механізми представницької демократії. В цих умовах 

зміна виборчого законодавства була обумовлена двовимірними потребами: по-

перше, фактичними, оскільки діюча мажоритарна система не відповідала новим 

вимогам партій і громадськості; по-друге, символічними, що слідували з 

необхідності однозначно дистанціюватися від тих складових режиму, які 

репрезентували лише формальну конкуренцію [603, с. 46–47].  

В соціалістичній Чехословаччині функціонувала мажоритарна виборча 

система, відповідно до якої обиралися 150 депутатів Словацької національної ради 

в 150 одномандатних округах. Виборчий закон 1971 р. [720] формально 

проголошував засадничі принципи загального, прямого, таємного голосування, але 

на практиці висунення кандидатів і процес голосування відбувалися під контролем 

комуністичної системи. Пропорційна виборча модель була обрана 

Чехословаччиною одразу після падіння комуністичного режиму як така, що 

відповідає новим суспільним потребам, дистанціюється від недоліків мажоритарної 

системи і водночас опирається на політичні традиції. 

27 лютого 1990 р. ФЗ ЧССР ухвалили конституційний закон «Про скорочення 

виборчого терміну законодавчих органів», згідно з яким закінчення терміну 

повноважень обидвох палат було передбачено в 1990 р. з обранням нового складу 

федерального парламенту [649]. В §2 закону було заначено, що терміни 

новообраних Федеральних зборів складають тільки 24 місяці. Такі обмеження 

пояснювалися спільною позицією провідних політичних сил: по-перше, 

демократичні вибори повинні стати своєрідним плебісцитом щодо довіри новому 
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політичному режиму; по-друге, лише через два роки, коли в країні настане відносна 

стабільність і партії будуть організаційно оформлені, виборці реально матимуть 

змогу зробити виважений політичний вибір й сформувати дієвий парламент 

[166, с. 102]. Але як згодом виявилося, це рішення було не зовсім вдалим, оскільки 

урядовим коаліціям, які були сформовані після виборів, не вистачило часу, щоб 

показати ефективність своєї роботи. 

У березні 1990 р. було ухвалено виборчий закон, відповідно до якого 

150 депутатів Словацької національної ради обирались за пропорційною виборчою 

системою [723]. Для організації виборів територія Словаччини поділялася на чотири 

виборчі округи, які відображали тогочасний територіально-адміністративний поділ 

(Братислава, Західнословацький, Центральнословацький, Східнословацький краї). 

Пропорційний розподіл мандатів між партіями здійснювався послідовно за 

методами Хейра і Хагенбаха-Бішоффа. Прохідний бар’єр на виборах до СНР був 

встановлений на рівні 3% дійсних голосів, тоді як на виборах до Федеральних зборів 

поріг становив 5% на території однієї з республік. Зрештою, запровадження 

низького бар’єра позначилося на фрагментації словацького парламенту: якщо в СНР 

здобули представництво сім суб’єктів, то в Федеральних зборах словаків 

представляли тільки п’ять політичних сил.  

Виборчий закон запровадив преференційне голосування, що дало можливість 

виборцю відзначити максимально чотирьох кандидатів у списку партії. Водночас 

подальша зміна черговості кандидатів була ускладнена необхідністю подолання 

високого внутрішнього прохідного порогу на рівні 50% голосів, поданих на 

підтримку виборчого списку партії (в окрузі). Ухвалення нового виборчого 

законодавства переслідувало низку політичних цілей, а саме: адекватно відобразити 

нове співвідношення політичних сил в парламенті, зокрема й з-поміж тих, які 

відіграли вирішальну роль у демонтажі тоталітарної системи; створити умови для 

поступової стабілізації системи плюралістичної демократії; за допомогою нової 

політичної структури парламенту створити легітимні конституційно-правові умови 

для перетворень у соціально-економічній сфері [510, с. 82]. 
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Політичним наслідком перших демократизаційних кроків була плюралізація 

партійно-політичного простору, зумовлена припиненням існування Національного 

фронту (в лютому 1990 р.), виникненням нових партій, рухів та їхньою відкритою 

конкуренцією. Попри те, що в комуністичній Чехословаччині була своєрідна 

партійна система «гегемоністського» типу (за типологією Дж. Сарторі), яка 

зберігала у латентній формі структурні передумови для відродження політичного 

плюралізму, словацьке суспільство, як й інші посткомуністичні країни, 

вибудовувало свою партійну систему, по суті, «з нуля».  

Це завдання було ускладнено рядом чинників: по-перше, краху комуністичного 

режиму в Чехословаччині не передувала його лібералізація; по-друге, Словаччині 

бракувало досвідченої політичної еліти, якщо не брати до уваги стару комуністичну 

партноменклатуру; по-третє, у порівнянні з чехами словаки мали історично слабший 

досвід розбудови демократичних інститутів і традиційно слабшу вмотивованість до 

активної політичної участі; по-четверте, історично в словацькому суспільстві 

сформувалося неоднозначне ставлення до політичних партій [100, с. 108]. Разом з 

тим на хвилі очікування кардинальних змін громадськість включилася в розбудову 

багатопартійності, засновуючи десятки політичних партій, рухів і об’єднань. 

Партійний розвиток до виборів 1990 р. у словацькій частині федерації 

відзначився рядом особливостей. З огляду на численність нестійких партійних 

формувань різного ідеологічного спектра, словацьку партійну систему в цей період 

можна охарактеризувати як атомізовану (відповідно до типології Дж. Сарторі [564]). 

З партологічного погляду ототожнення конгломерату партій з поняттям «партійна 

система» є не зовсім коректним, оскільки словацьким партіям спочатку бракувало 

дієвого механізму взаємодії між собою та з державною владою, також 

нестабільними були партійні структури та їхні зв’язки з громадськістю. Але 

поступово відбулася кристалізація тих суб’єктів, які брали участь у функціонуванні 

державно-владної системи. 

Основною проблемною лінією, яка визначала зміст партійної конкуренції в 

контексті парламентських виборів 1990 р., було ставлення до комуністичного 

режиму. Причому суб’єктне профілювання антикомуністичного табору відбувалося 
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в кількох ідеологічних напрямах – консервативно-релігійному (ХДР), національно-

етнічному (СНП і угорські партії), екологічному (Партія зелених) та ідейно-

гетерогенному антикомунізмі (ГПН). КПС як складова Комуністичної партії 

Чехословаччини перебувала в кризовому організаційному та ідейно-політичному 

стані, але при цьому зберігала визначений електоральний потенціал.  

На відміну від Чехії, у Словаччині парламентські вибори 1990 р. були не тільки 

плебісцитом щодо ставлення суспільства до попереднього режиму, але й зіткненням 

двох сильних (некомуністичних) політичних суб’єктів. Основна конкуренція в 

тогочасній Словаччині відбувалася між широко-спектральним масовим рухом ГПН 

і соціально-консервативним ХДР, тоді як в Чехії Громадянський форум не мав 

потужних конкурентів. У протиставленні ГПН і ХДР можна віднайти елементи 

прояву традиційного кліважу «держава – церква», який має історично глибокі корені 

в словацькому суспільстві.  

Створення ХДР ініціювали католицькі дисиденти (Я. Чарногурський, 

А. Селецкий, К. Вікторін) в 1989 р., але установчий з’їзд партії відбувся в лютому 

1990 р. Очолив партію Я. Чарногурський, який з грудня 1989 р. займав також керівні 

посади в федеральному уряді. Християнсько-демократичний рух мав тривалі 

традиції дисидентського спротиву тоталітаризму та користувався значною 

підтримкою католицької консервативної частини суспільства та навіть лідирував у 

соціологічних опитуваннях напередодні виборів 1990 р. Політична програма ХДР 

базувалася на принципах демократичного розвитку, християнської моралі та 

відновлення позицій католицької церкви в словацькому суспільстві. 

На противагу соціально-консервативному спрямуванню ХДР, неясний 

ідеологічний профіль ГПН зумовив те, що в об’єднання були включені, поряд з 

ліберальними інтелектуалами, критиками комуністичного режиму й представники 

реформованих комуністів. На початку 1990 р. було зафіксовано невисоку підтримку 

та популярність «засновницьких» еліт ГПН, суспільний рейтинг яких поступався 

відомим особистостям з комуністичним минулим (напр., А. Дубчек, М. Чіч, 

М. Чалфа) [394, c. 156]. Тому включення екскомуністів до виборчого списку ГПН 
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однозначно підвищило суспільний рейтинг руху та принесло свої електоральні 

дивіденди на парламентських виборах 1990 р.  

Інший тактичний крок, який зробило керівництво ГПН у боротьбі за виборця, 

– це ухвалення виборчої програми комплексного характеру. Подібно до ідеологічно-

неоднорідного списку кандидатів програмні позиції ГПН були своєрідним 

«коктейлем обіцянок» для різних соціальних верств. Програма «Шанс для 

Словаччини» [562] мала загалом ліберально-демократичну спрямованість, з 

визначеними цілями впровадження ринкового господарства, демонополізації 

економіки, приватизації, захисту екології, але водночас проголошувала важливе 

значення соціального захисту для забезпечення якості життя. Таке програмне 

проектування було спрямоване на максимізацію електоральних дивідендів, але після 

виборів 1990 р., коли федеральний центр почав просувати ринкові реформи, саме 

соціально-економічне питання стало одним із чинників чвар всередині ГПН.  

Ліберальне крило ГПН на чолі з Ф. Галом виступало за реалізацію федеральної 

моделі радикальних економічних реформ, тоді як ліва та національно орієнтована 

еліта на чолі з В. Мечіаром більше схилялася до особливого словацького шляху 

трансформації, який повинен бути більш м’яким, з дотриманням визначених 

соціальних гарантій. Отже, в соціально-економічній площині окреслилося 

розмежування в підходах до ринкової трансформації («радикальний – поступовий»), 

що знайшло своє відображення в партійно-політичному вимірі.  

Демократичні перетворення в 1989–1990 рр. призвели й до зміни у становищі 

національних меншин, які отримали можливості та виявили бажання до політичної 

організації (насамперед угорці). Зокрема, на партійній сцені Словаччини з’явилися 

угорські політичні суб’єкти – Угорська незалежна ініціатива, Угорський 

християнсько-демократичний рух, «Співіснування». Виникнення угорських партій, 

з одного боку, і націоналістично-орієнтованої СНП, з іншого, репрезентувало 

довготривале соціоструктурне розмежування в площині «словаки – угорці», яке 

можна зіставити з традиційним кліважем «центр – периферія».  

Вибори до республіканських і федерального парламентів відбулися 8–9 червня 

1990 р. (див. табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Результати виборів до Словацької національної ради, Палати народу та 

Палати націй Федеральних зборів у 1990 р.  

Політична сила 

СНР 
Федеральні збори 

Палата народу Палата націй 

Голоси 

(у %) 
Мандати 

Голоси 

(у %) 
Мандати 

Голоси 

(у %) 
Мандати 

ГПН 29,4 48 32,5 19 37,3 33 

ХДР 19,2 31 19 11 16,7 14 

СНП 13,9 22 11 6 11,4 9 

КПС 13,3 22 13,8 8 13,4 12 

Співіснування –

УХДР 
8,7 14 8,6 5 8,5 7 

ДП 4,4 7 4,4 - 2,6 - 

Партія зелених 3,5 6 3,2 - 2,1 - 

Джерело: [607]. 

 

Парламентські вибори 1990 р. за своїм проведенням і результатами зафіксували 

ряд особливостей в електоральному та партійно-політичному розвитку Словаччини. 

Перші вільні парламентські вибори відзначилися надзвичайно високою активністю 

електорату в Словаччині – 95,4% – показник, який залишився недосяжним на всіх 

подальших голосуваннях. Партійна конкуренція була відкритою і плюралістичною, 

що відобразилося на кількості учасників (16) і партійному представництві в 

парламенті. Відносно низький виборчий бар’єр на рівні 3% голосів подолало 7 

політичних сил, а, по суті, 9 партій, оскільки ГПН йшла спільним списком з УНІ, а 

УХДР – з рухом «Співіснування».  

Розподіл місць у національному парламенті дозволив ГПН отримати майже 

третину депутатських мандатів (48 з 150). ГПН здобула найбільшу кількість 

мандатів серед словацької репрезентації і на виборах до обох палат федерального 

парламенту. Однак загалом ГПН здобула в Словаччині значно менший відсоток 
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голосів, ніж ГФ у Чехії. Перемогу ГПН не варто звужувати до підтримки програми 

дій, скоріше її результат відобразив популярність особистостей у виборчому списку. 

Присутність у списку ідеологічно-неоднорідних кандидатів (дисидентів, 

екскомуністів, громадських активістів), з одного боку, сприяла перемозі ГПН, а з 

іншого – не гарантувала їх подальшого конструктивізму та професіоналізму, а 

пізніше стала однією з причин краху політичної сили.  

Другими за кількістю мандатів були християнські демократи на чолі з 

Я. Чарногурським. ХДР отримав 19,2% голосів (31 мандат), значно менше ніж 

розраховувала політсила, але достатньо, щоб взяти участь в урядовій коаліції. 

Політична гомогенність не була властива і середовищу ХДР, де поряд з 

католицькими дисидентами з’явилися й політики, основна заслуга яких полягала в 

тому, що вони ніколи не були членами КПС, і в їхній риториці простежувався 

релігійно-консервативний контекст. Враховуючи обмежений потенціал фахово 

підготовлених до управління людей серед християнських демократів, критерій 

професіоналізму не можна вважати вирішальним для кадрового складу першого 

коаліційного уряду Словаччини [621, с. 47]. 

Парламентське представництво здобули й політичні сили угорської 

національної меншини – УХДР і рух «Співіснування», а також словацькі 

націоналісти (СНП), тим самим відображаючи важливість соціально-політичного 

розмежування на етнічній основі. Угорська національна ініціатива, будучи 

партнером ГПН, мала представництво в урядах М. Чіча, В. Мечіара, 

Я. Чарногурського, що підкреслювало доволі сильні позиції угорських політичних 

сил у виконавчих і законодавчих органах [516, c. 130]. В умовах поляризації поглядів 

на етнічні питання угорські політичні суб’єкти прагнули інституційно забезпечити 

політику щодо нацменшин, вносячи відповідні проекти (напр., створення посади 

міністра у справах національностей у федеральному уряді, визначення 

конституційних рамок для культурного самоврядування, гарантування свободи 

використання мов меншин у всіх сферах життя, запровадження двомовних назв 

населених пунктів та ін.) [618, с. 245]. 
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Результати виборів 1990 р. засвідчили актуальність постматеріального виміру 

суспільних трансформацій, про який свідчило проходження до парламенту Партії 

зелених. Але це був єдиний успіх «зелених» як окремої політичної сили, оскільки 

обмежений електоральний потенціал змушував їх формувати виборчі коаліції з 

сильнішими політичними партнерами. Аналогічно коаліційний формат політичного 

розвитку був обраний і партіями аграрного напряму (Селянська партія Словаччини, 

Словацький сільськогосподарський рух), що засвідчило слабку електоральну 

вагомість структурного розмежування «місто – село».  

Слід зазначити, що підтримка демократичного режиму не була всезагальною, 

адже при високій електоральній явці (95,4%) комуністи здобули понад 13% голосів 

(тобто понад 450 тис.) на виборах до національного та федерального парламентів. В 

аспекті співвідношення результатів федерального та республіканського рівнів є 

помітним, що жодна політична сила, яка була представлена в Федеральних зборах і 

національних парламентах, не мала статус загальнодержавної. Вже з самого початку 

в партійно-політичному просторі проявилися відцентрові тенденції. 

З огляду на ідеологічну неприйнятність націоналістів (СНП) і комуністів (КПС) 

у ролі коаліційних партнерів, за результатами виборів у Словаччині була 

сформована широка демократична коаліція, у склад якої увійшли два основних 

конкуренти на виборах (ГПН і ХДР) і два невеликих суб’єкти (ДП та УНІ). Попри 

ідеологічні розбіжності, їх поєднувала спільна антикомуністична позиція. Очолив 

урядову коаліцію один з лідерів ГПН В. Мечіар, який змінив голову уряду 

«національної згоди» М. Чіча. Після відставки В. Мечіара, у квітні 1991 р. 

прем’єром став Я. Чарногурський (лідер ХДР).  

Важливість виборів 1990 р. для демократичного розвитку варто підкреслити в 

кількох аспектах. По-перше, парламентські вибори у Словаччині, як і в Чехії, були 

плебісцитом, шляхом якого громадяни легітимізували зміну режиму в напрямі 

розбудови демократії. В контексті лібералізації та демократизації режиму, як 

підкреслює Ф. Шміттер, результати установчих виборів мають критичне значення 

[137]. Парламент у перехідних умовах виступає місцем прийняття політичних 

рішень про стратегію, ключові цілі та напрями демократичних перетворень.  
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По-друге, після чотирьох десятиліть фасадної демократії це були перші вільні 

вибори, для яких був характерний конкурентний плюралізм партій, пропозиція 

різних програм, реальний вибір лідерів різного ідеологічного профілю.  

По-третє, вибори заклали основи партійної системи Словаччини, оскільки 

подальший її розвиток продовжився в наслідковій залежності від розподілу 

політичних сил у парламенті 1990 р. Вибори зафіксували відносно стабільний 

спектр партій, які заклали основи словацької політичної сцени. Політичні суб’єкти, 

які виникли пізніше, були результатом внутрішнього розвитку та поділу політичних 

формацій, які потрапили до парламенту в результаті виборів 1990 р. [469, с. 29]. 

Вибори 1990 р. заклали основи плюралістичної партійної системи, парламентської 

системи правління, тому їх прийнято вважати такими, що завершили першу фазу 

чехословацького транзиту.  

Даючи оцінку процедурному чиннику транзиту, важко назвати його 

сприятливим для глибоких демократичних перетворень. Політична еліта, яка 

прийшла до влади внаслідок виборів 1990 р., характеризувалася конфліктністю, 

ідеологічною гетерогенністю, наявністю значної частки екскомуністів, що 

створювало не найкращі передумови для подальшої демократизації та консолідації 

демократії в Словаччині.  

Водночас політична реальність постреволюційного розвитку Словаччини 

засвідчила можливості демократичної переміни багатьох політиків, пов'язаних з 

комуністичним режимом. Окремі посткомуністи відіграли важливу роль у протидії 

авторитарним тенденціям у Словаччині в 1994–1998 рр., перебуваючи на високих 

державних посадах (наприклад, М. Ковач як президент СР, М. Чіч як голова 

Конституційного суду СР). Проте, проблема консенсусності, люстрованості та 

професійної підготовленості політичної еліти, яка очолила країну в 

постлистопадовий період, стала однією з найвиразніших суперечностей у 

демократичному розвитку Словаччини в 1990-х рр.  
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3.2. Основні напрями демократичних перетворень у 1990–1992 рр. 

Після обрання федеральних і республіканських представницьких органів влади 

демократичні перетворення в Чехословаччині дістали нові політичні та 

легітимаційні імпульси. Ключову роль у визначенні напрямів і темпів 

демократичних перетворень відігравав федеральний рівень політичної системи. 

Серед магістральних напрямів демократичних політико-інституційних перетворень 

у 1990–1992 рр. варто виокремити такі: перебудова системи органів державної 

влади; децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування; створення умов 

для розвитку громадянського суспільства. Перетворення охопили не тільки сферу 

політичних відносин, також було розпочато перехід від адміністративно-

централізованої до ринкової моделі економіки, одночасно відбулася зміна 

зовнішньополітичних засад і геополітичних пріоритетів. Рухаючись у фарватері 

демократизаційного процесу на федеральному рівні, Словаччина проводила 

реформи у визначених напрямах. 

В 1990–1992 рр. відбувалася перебудова інституційної та кадрової структури 

публічного управління на федеральному, республіканському та місцевому рівнях. 

Першочерговим завданням було створення правових і політичних умов для 

формування нової управлінської еліти.  

Одним зі шляхів досягнення т.зв. «транзитивної справедливості» було 

політичне очищення державних структур від колишніх високопосадовців 

комуністичного режиму, працівників і агентів спецслужб. Для легітимної зміни 

політичної еліти та захисту молодої демократії Чехословаччина обрала механізм 

люстрації. 4 жовтня 1991 р. ФЗ ЧСФР схвалили т.зв. «люстраційний» закон, в якому 

було визначено умови для виконання функцій у державних органах та організаціях 

Чеської та Словацької Федеративної Республіки, Чеської Республіки та Словацької 

Республіки [722]. Обмеження були запровадженні стосовно осіб, які з 25.02.1948 р. 

по 17.11.1989 р. займали визначені посади у структурах КПЧ, КПС, системи 

державної безпеки Чехословаччини чи навчалися у закладах спецорганів СРСР (§ 2–

3) [722, с. 2106–2107].  

Міністерство внутрішніх справ склало список зі 140 тис. осіб, до частини з яких 
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могли застосуватися ті чи інші положення люстраційного законодавства. Однак 

притягнути винних до відповідальності виявилося складно, і не тільки з правових 

підстав, але й морально-етичних аспектів, адже справи мали суспільний і 

політичний резонанс (підозри торкалися відомих політиків, урядовців) [570, с. 66]. 

Противники люстрації наголошували на порушенні людських прав і основ рівності 

громадян, огульному втіленні принципу колективної провини. Крім того, в перші 

роки трансформації відчутним був брак досвідчених фахівців у сфері державного 

управління, що змушувало залучати «старі» кадри держапарату [421, с. 16].  

Попри спільну нормативно-правову основу для здійснення політичних 

перевірок, фактично вже з самого початку відрізнялися чеський і словацький 

підходи до досягнення «транзитивної справедливості». Якщо в Чехії люстраційний 

механізм розпочав свою роботу, то словацькі політики (партії) не виявили волі до 

повноцінного очищення владних структур і намагалися знайти наступність з 

позитивом «реформеного» комунізму. Таких підходів дотримувалася Партія 

демократичної лівиці – трансформована наступниця КПС, яка була впливовим 

суб’єктом в 1990-х рр. і відіграла роль політичного «притулку» для багатьох 

комуністів. Також РЗДС і оточення В. Мечіара не були зацікавлені в люстраційних 

перевірках, які могли б обмежити їхню подальшу політичну маневреність. Навіть 

більше, РЗДС як правляча партія залучала колишніх співробітників комуністичних 

спецслужб до організації аналогічних структур у Словаччині (Словацької 

інформаційної служби) [170, с. 74]. Внаслідок таких підходів у структурі словацької 

політичної еліти залишалася значна частка колишніх високих партфункціонерів, які 

доволі швидко змогли пристосуватися до нових умов і зайняти відповідальні посади. 

Наприклад, якщо в 1993 р. в Чехії частка колишніх членів компартії становила 

тільки 22,6% політичної еліти, з яких 1,2% перебували на владних посадах до 

1988 р., то в Словаччині частка екскомуністів становила 40% всієї політичної еліти, 

з яких 16% були партфункціонерами до 1989 р. [158, с. 174].  

На думку Ж. Рупника, різні підходи чехів і словаків до декомунізації та 

інтерпретації комуністичного минулого були чинниками (хоч і не визначальним), 

що вплинули на поділ спільної держави [555, с. 17].  
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Вже з самого початку в Словаччині федеральний люстраційний закон де-факто 

перестав діяти. Частково це було пов’язано зі слабким результатом 

антикомуністичних сил на парламентських виборах 1992 р., адже РЗДС і ПДЛ разом 

здобули 2/3 депутатських мандатів. Після розпаду федерації в 1992 р. закон про 

люстрацію формально залишився в силі, але він не був ефективно впроваджений 

через небажання ініціювати судові процеси та відсутність процесуальних 

механізмів. За таких умов ідея люстрації поступово втратила своє значення. 

Зрештою, як зазначає Ю. Марушіак: «Процес люстрацій був скомпрометований, а 

самі люстрації стали засобом зведення рахунків між окремими політичними 

партіями та їхніми діячами» [229, с. 175]. Дебати про декомунізацію відновилися 

вже після зміни влади у 1998 р., а до конкретних кроків дійшло тільки в 2002 р., і те 

на рівні документування злочинів комунізму.  

Причина неуспіху люстрації в Словаччині полягала не тільки в тому, що при 

владі зуміли утриматися чимало представників долистопадового режиму, які 

природно не були зацікавлені чи перешкоджали заходам з очищення влади. 

Критична оцінка комуністичного минулого наштовхувалася й на пасивність, 

байдужість самого словацького суспільства вже в перші роки після краху режиму. 

Питання люстрації не резонувало політично в електоральному процесі, не мало 

особливого «попиту» з боку виборців. Слід зазначити, що чимало подальших 

проблем демократичного транзиту в Словаччині було пов’язано з ігноруванням 

люстраційного процесу в політиці та декомунізації в масовій свідомості. 

Повільні циркуляційні процеси в середовищі політичної еліти певною мірою 

компенсували інтенсивні інституційні перетворення. Ключове значення для фіксації 

курсу на демократичну трансформацію відіграло створення відповідної правової 

бази на федеральному рівні. Правова реформа охопила різні рівні функціонування 

держави та відзначалася високими темпами реалізації. Якщо взяти до уваги 

кількісний аспект, то за підрахунками В. Лемака з листопада 1989 р. по грудень 

1992 р. лише федеральним парламентом було ухвалено близько 300 законодавчих 

актів [143]. Також слід відзначити значну частку окремих, самостійних законів у 

загальній кількості законодавчих актів (у 1991 р. ця частка склала майже 50 %). 
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Динамізму законодавчій роботі додавало й те, що депутати федерального 

парламенту досить конструктивно та системно підходили до врегулювання 

важливих питань через схвалення законів «пакетами» з конкретної проблеми [143].  

Впродовж 1990–1991 рр. було створено правову базу для трансформації 

державно-владних інститутів. ФЗ ЧСФР прийняли ряд законів, які змінили механізм 

і принципи функціонування судової гілки влади і правоохоронної системи в нових 

умовах. Зокрема, в лютому 1991 р. було ухвалено конституційний закон «Про 

Конституційний суд Чеської і Словацької Федеративної Республіки» [650], в липні 

1991 р. – закон «Про суди та суддів» [695] і конституційний закон, що вносив зміни 

до регулювання судової системи [655], у травні 1991 р. оновлено законодавство про 

прокуратуру [731], у травні 1990 р. прийнято закон про громадські комісії в 

структурі Міністерства внутрішніх справ, яким встановлено громадський контроль 

за діяльністю правоохоронних органів [721].  

Починаючи з кінця 1989 р., було кардинально оновлено кадровий склад органів 

внутрішніх справ, державної безпеки, прокуратури, судів. Також були започатковані 

зміни в системі виконавчої влади федерального та республіканського рівнів. 

Відповідне законодавство було ухвалено ФЗ ЧСФР 23 липня 1990 р. [644] і 

Словацькою Національною Радою 28 серпня 1990 р. [716]. 

Важливим напрямом демократичних перетворень стала децентралізація і 

реформа місцевих органів публічної влади. Вже в липні 1990 р. ФЗ ЧСФР прийняли 

конституційний закон, який новелізував положення про місцеве самоврядування як 

інститут демократії [643]. Правові основи функціонування місцевого 

самоврядування в Словаччині врегульовано у вересні 1990 р. у законі «Про 

муніципальний устрій» [730] та в березні 1991 р. у законі «Про муніципальну 

власність» [701]. В 1990 р. було скасовано систему національних комітетів – органів 

соціалістичної влади, які уособлювали «декоративне» місцеве самоврядування до 

1989 р. Натомість було створено нові структури місцевого публічного управління – 

районні та окружні державні адміністрації (словац. okresné a obvodné úrady) та 

органи місцевого самоврядування на рівні населених пунктів. Муніципалітети 

дістали автономію у прийнятті рішень з питань місцевого значення, включаючи 
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бюджетну сферу, але їхня самостійність все ще була суттєво обмежена, особливо в 

економічній сфері. З часу свого створення органи місцевого самоврядування 

стикалися з проблемами, які полягали у невідповідності між визначеною 

політичною незалежністю (від центральних органів влади) та економічними 

можливостями їх розвитку (відповідно до своїх фінансових бюджетів) [548, c. 58]. 

У країні почала формуватися т.зв. «дуальна» чи «роздільна» модель управління 

громадськими справами, що припускає існування двох форм публічного управління 

– державного управління й територіального самоврядування [391, c. 19–20]. 

Територіальне самоврядування на той час базувалося тільки на рівні місцевого 

самоврядування. Закон «Про муніципальний устрій» 1990 р. було визнано одним із 

кращих у країнах ЦСЄ, оскільки він відповідав засадам Європейської хартії 

місцевого самоврядування, закріпив поділ державного управління й місцевого 

самоврядування, а також заклав основи процесу децентралізації влади в напрямку 

до громадянина [77, c.102–103]. Зазначені зміни були очевидним поступом у процесі 

демократизації Словаччини, адже за комуністичного режиму місцеве 

самоврядування фактично не функціонувало. 

У процесі трансформації державного управління в 1990–1991 рр. відбулися 

зміни в адміністративній структурі. Була ліквідована триступенева ієрархія 

територіального державного управління «муніципалітет – район – край» (словац. 

obec – okres – kraj), натомість створено нову вертикаль місцевого державного 

управління у формі «район – округ» (словац. okres – obvod). Райони були розбиті на 

більш дрібні адміністративно-територіальні одиниці – округи з відповідними 

обов'язками та повноваженнями. Внаслідок цих змін місцеве державне управління 

на території Словаччини було організовано в межах 121 округу та 38 районів (36 

районів – без сільської місцевості Братислави та Кошице) [703]. Система органів 

місцевого державного управління в цей період відзначалася структурною 

складністю і фрагментарністю, що позначалося на ефективності її функціонування. 

На порядку денному подальшого реформування постала потреба вдосконалення 

моделі місцевого управління, насамперед, в аспекті горизонтальної інтеграції 

деяких органів державної адміністрації в рамках територіальних одиниць для 
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комплексного виконання їхніх завдань і функцій [402, c. 66]. 

Отже, з прийняттям законів «Про муніципальний устрій» і «Про муніципальну 

власність» закладено нормативні основи децентралізації публічного управління, 

здійснено початкові кроки в реформуванні територіального публічного управління. 

Від державної адміністрації до органів місцевого самоврядування перейшла 

відповідальність за чимало громадських справ. Попри вказані реформні заходи, на 

початку 1990-х рр. у Словаччині не було досягнуто дієвого зв'язку між державною 

владою і місцевим самоврядуванням, не було побудовано систему регіонального 

самоврядування [77, с. 103]. 

Листопадова революція 1989 р. і лібералізація суспільно-політичного життя 

після краху комуністичного режиму призвели до зміни характеру відносин між 

державою та громадськими об’єднаннями. Повний контроль з боку КПЧ (і 

Національного фронту) змінився пошуком форм діалогу між державною владою та 

громадським сектором. Впродовж 1990–1992 рр. було створено базові умови для 

створення та функціонування організацій громадянського суспільства. В березні 

1990 р. Федеральні збори ЧССР ухвалили ряд законів («Про об’єднання громадян» 

[713], «Про право на зібрання» [714], «Про право на петиції» [712]), які заклали 

нормативні основи для розвитку різних форм громадських організацій.  

Для законодавчого зміцнення інституту громадянського суспільства важливим 

було гарантування прав людини і основоположних свобод. В лютому 1991 р. 

Федеральні збори ЧСФР прийняли «Хартію основних прав і свобод» [653], в липні 

1991 р. – закон «Про свободу релігійних вірувань і статус церкви та релігійних 

організацій» [727], в квітні 1990 р. внесено конституційні зміни для забезпечення 

основних прав в економічній сфері, зокрема права власності [642]. 

Внаслідок відновлення громадянських свобод відбувалися різкі зміни в 

структурі представництва групових інтересів – розпадалися організації 

комуністичного періоду, відроджувалися організації з історичним минулим, 

з’являлися нові об’єднання і нові лідери. Стрімкий процес виникнення сотень 

громадських об’єднань, фондів і товариств часто порівнювали з «вибухом», який 

спричинило відновлення громадянських свобод і створення сприятливих 
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законодавчих умов для самоорганізації суспільства [285, с. 17]. Якщо до листопада 

1989 р. у цілій Чехословаччині було зареєстровано 306 організацій, то до кінця 

грудня 1990 р. нараховувалось вже 3502 громадських об’єднань тільки в Словаччині 

[437, с. 352].  

Залежно від цілей діяльності Д. Малова профілює організації громадянського 

суспільства на початку 1990-х рр. на три основні сектори: традиційний 

волонтерський сектор, здебільшого орієнтований на організацію дозвілля та 

благодійність; великі групи інтересів (профспілки, професійні палати); організації, 

що концентруються на національній програмі дій [437, с. 353].  

Ключову роль у національному сегменті відігравала «Matica slovenská», яка 

володіла потужним фінансовим, організаторським потенціалом та опиралася на 

історичні традиції. Швидкий розпад Чехословаччини та досягнення Словаччиною 

самостійності зумовили переосмислення національної платформи діяльності 

організації.  

Важливий аспект розвитку громадського суспільства – налагодження 

соціального партнерства між державою, роботодавцями та найманими 

працівниками, де Словаччина взяла курс на реалізацію т.зв. «неокорпоративістської 

моделі» [447, с. 68]. В цьому зв’язку важливим було створення як інституційних 

умов для реалізації моделі соціального партнерства, так і акцепція цих структур з 

боку соціальних і політичних суб’єктів. Закон «Про колективні переговори» 

впорядкував відносини між профспілковими організаціями та роботодавцями [725]. 

Важливе значення в координації профспілкової роботи, у взаємодії з працедавцями 

і владою почала відігравати Конфедерація профспілок Словаччини, яка виникла в 

квітні 1990 р. На противагу профспілкам у 1991 р. було створено Асоціацію союзів 

і об’єднань роботодавців. Для репрезентації та налагодження співпраці в рамках 

відносин трипартизму в жовтні 1990 р. було утворено Раду господарського та 

соціального партнерства. Профспілки, асоціації роботодавців, професійні палати 

встановили корпоративні зв'язки з державними структурами, тому надалі вони 

зрідка брали участь у політичній діяльності, яка виходила за межі їхніх особливих 

інтересів [440]. 
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Поступово діяльність професійних асоціацій, творчих спілок, громадських 

товариств, аналітичних центрів, фондів, благодійних і релігійних організацій 

охопила практично всі сфери життя словацького суспільства. Склад і характер 

діяльності громадських утворень був обумовлений як об’єктивними чинниками 

суспільного розвитку Словаччини, так і стратегіями політичних і соціальних 

акторів. Після падіння «залізної завіси» громадяни та організації отримали 

можливість активно комунікувати із західним світом, який долучався до 

формування «третього» сектора Словаччини. 

Парламентські вибори 1990 р. заклали основи плюралістичної партійної 

системи, але ці основи були нестійкими, динамічними, з аморфними ідеологічними 

контурами. Після виборів 1990 р. у Словаччині поглибився процес фрагментації 

партійного ландшафту внаслідок дезінтеграції та дроблення релевантних 

політичних сил. У цьому зв’язку Л. Копечек вказує на «вияв природної 

диференціації партійної політики», який загалом не відрізнявся від подібних 

процесів в інших посткомуністичних країнах Центральної Європи [395, c. 107].  

Найбільш резонансним був розкол у ГПН навесні 1991 р. внаслідок загострення 

суперечностей між двома основними групами на чолі з Ф. Галом і В. Мечіаром, що 

спричинило організаційну, лідерську та ідеологічну кризу масового руху. В. Мечіар 

з прибічниками створили спочатку окрему політичну платформу, а згодом партію 

«Рух за демократичну Словаччину» (словац. HZDS), яка впродовж наступних десяти 

років була наймогутнішою політичною силою Словаччини. Партія В. Мечіара, 

подібно до ГПН, була ідейно-гетерогенною формацією, яка з самого початку 

складалася з різних течій – національно-традиціоналістської, християнської, соціал-

демократичної [394, с. 161–162]. Інтегрувальною основою для цих течій був 

харизматичний лідер, який відзначався авторитарним стилем управління, у такий 

спосіб забезпечуючи єдність партії. 

Залишкова частина ГПН спочатку трансформувалася в ГПН-ГДС, а в березні 

1992 р. – у ліберально-консервативний ГДС. Але політична доля цього 

правоорієнтованого суб’єкта не була успішною, оскільки йому не вдалося подолати 

5%-ий прохідний бар’єр на парламентських виборах 1992 р. Розпад ГПН був 
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проявом початкової диференціації та фрагментації партійної системи. 

Розкол ГПН не був єдиним, більшість парламентських партій зіткнулися з 

проблемами збереження єдності та наростання відцентрових процесів. У 1992 р. 

дійшло до розколу в рядах іншого впливового політичного суб’єкта – ХДР, зі складу 

якого в березні вийшла націонал-радикально орієнтована група і створила 

Словацький християнсько-демократичний рух (СХДР) на чолі з Я. Клепачом. СХДР 

не пройшов до парламенту на виборах 1992 р., але при цьому відтягнув значну 

частину електорату ХДР [395, c. 107]. 

Партія зелених розкололася на дві політичні сили, але жодна з них не здобула 

представництво в парламенті. Одразу після виборів 1990 р. відбувся розкол у СНП. 

Ультрарадикальний націоналіст С. Паніс реалізував свої лідерські амбіції, 

створивши партію «Словацька національна єдність», яка, однак, не відзначилася 

електоральними успіхами та політичним впливом.  

КПС на чолі з П. Вайсом трансформувалася в Партію демократичної лівиці 

(ПДЛ), яка відмежувалася від компрометувального комуністичного минулого та 

задекларувала соціал-демократичну ідеологічну орієнтацію. З такою ідеологічною 

трансформацією були незгодні дві ортодоксальні комуністичні групи, які в 1992 р. 

відродили КПС [394, с. 165]. У такому фрагментованому й оновленому стані 

ключові партійно-політичні актори підійшли до парламентських виборів 1992 р. 

З метою вдосконалення організаційно-правових основ проведення виборів до 

СНР у лютому 1992 р. було змінено виборче законодавство. Зокрема, було 

модифіковано ряд елементів виборчої системи: закріплено розподіл мандатів на 

рівні виборчих округів за методом Хагенбаха-Бішоффа; знижено до 10% поріг 

преференційних голосів для зміни місця кандидата в списку партії; прохідний бар’єр 

для участі в розподілі мандатів для партій збільшено з 3 % до 5%, для коаліцій з 

двох-трьох суб’єктів встановлено на рівні 7%, а для коаліцій з чотирьох і більше 

учасників – 10 % дійсних голосів [711]. Основною метою цих змін було послаблення 

політичної фрагментованості, плюралізованості партійного представництва та 

підвищення стабільності парламентсько-урядових коаліцій. Зважаючи на складну 

політичну ситуацію та швидкоплинні зміни, виборчі новели 1990–1992 рр. можна 
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вважати раціональним компромісом, що заклав інституційні основи для 

демократичного конституювання політичної системи Словацької Республіки 

[674, с. 251]. Пропорційна виборча модель дала змогу адекватно відобразити 

народне волевиявлення, структурувати парламент та урядову владу, надавши 

політичній системі партійного характеру 

Парламентські вибори, які відбулися 5-6 червня 1992 р., зафіксували новий 

розклад політичних сил, як на рівні федерації, так і в національних парламентах 

(див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Результати виборів до Словацької національної ради (СНР), Палати 

народу та Палати націй Федеральних зборів у 1992 р.  

Політична 

сила 

СНР 
Федеральні збори 

Палата народу Палата націй 

Голоси 

(у %) 
Мандати  

Голоси  

(у %) 
Мандати 

Голоси  

(у %) 
Мандати 

РЗДС 37,26 74 33,5 24 33,9 33 

ПДЛ 14,70 29 14,4 10 14 13 

ХДР 8,89 18 9 6 8,8 8 

СНП 7,93 15 9,4 6 9,4 9 

Співіснування 

– УХДР 
7,42 14 7,4 5 7,4 7 

СДПС 4 - 4 - 6,1 5 

Джерело: [607]. 

 

Згідно з результатами виборів до Палати народу та Палати націй Федеральних 

зборів ЧСФР перемогу здобули ГДП-ХДП на чолі з В. Клаусом у Чехії та РЗДС на 

чолі з В. Мечіаром у Словаччині, які отримали понад 30 % голосів виборців.  

Електоральні результати федерального рівня віддзеркалили політичну 

ситуацію в республіках. Порівнюючи з парламентськими виборами 1990 р., обрання 

складу СНР у 1992 р. окреслило кардинально нову партійно-політичну констеляцію. 
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За результатами виборів 1992 р. представництво в СНР здобули тільки п’ять 

політичних сил, але різко зросла кількість т.зв. «втрачених» голосів (23,8%). Значна 

частка «втрачених» голосів дала змогу парламентським партіям суттєво покращити 

свої початкові електоральні позиції, зокрема РЗДС з результатом 37,3% голосів 

здобув майже половину мандатів (74 з 150). Перемога РЗДС позначилася на невдачі 

іншого спадкоємця ГПН – Громадянського демократичного союзу, який взагалі не 

отримав представництво в парламенті (4% голосів) і вже в кінці 1992 р. фактично 

припинив своє існування. 

 Друге місце посіла ідеологічна та електоральна спадкоємниця КПС – ПДЛ 

(14,7%). Екскомуністи поступово вийшли з політичної ізоляції, де знаходилися після 

революційних подій 1989 р. Партія опиралася на електорат, що був невдоволений 

трансформаційними процесами, насамперед, в соціально-економічній сфері. У 

порівнянні з результатами виборів 1990 р. вдвічі меншу частку голосів і на третину 

менше депутатських мандатів отримали ХДР і СНП, водночас кількісно не 

змінилося парламентське представництво угорських репрезентантів 

«Співіснування»–УХДР. 

Після виборів 1992 р. уряд сформував РЗДС з «тихою» підтримкою СНП. 

Тактичний союз з СНП виявився довготривалим, формуючи основу для умовного 

поділу партійної системи на два блоки в наступні роки. Політико-ідеологічними 

основами для довгострокового альянсу між РЗДС і СНП були соціальний популізм, 

націоналізм і схильність до авторитарності, які загалом переважували істотні 

відмінності між ними щодо розуміння змісту та методів реалізації політики 

націоналізму, а також розходження щодо питань трансформації економіки та 

зовнішньої політики [420, с. 74]. 

Поряд з динамічним партійним розвитком тогочасне політичне життя 

Словаччини характеризувалося високим ступенем ідеологічної диференційованості 

та поляризації. Беручи за основу критерій політичного генезису, Л. Копечек 

виокремив чотири групи словацьких партійних формувань на початку 1990-х рр. 

[394, с. 161-163]. 
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Перший тип (т.зв. «партія-форум») репрезентувала Громадськість проти 

насилля – ідеологічно широкий, соціально гетерогенний і організаційно нестійкий 

масовий рух, який був головною рушійною силою революційних змін у листопаді-

грудні 1989 р. (подібно до польської «Солідарності»). Головним електоральним 

спадкоємцем ГПН став РЗДС.  

Другу групу представляли нові партії без політичного минулого. Мова йде про 

Партію зелених, Християнсько-демократичний рух та три репрезентанти угорської 

національної меншини – Угорський християнсько-демократичний рух, 

«Співіснування» та Угорська незалежна ініціатива, остання в 1992 р. змінила назву 

на Угорську громадянську партію. Угорські політичні партії витворили в рамках 

нової партійно-політичної системи своєрідну партійну субсистему. 

Третя група була представлена т.зв. «оновленими історичними формуваннями» 

(наприклад, Словацька національна партія, Соціал-демократична партія 

Словаччини, Демократична партія). Партії намагалися черпати легітимність і 

електоральний потенціал, акцентуючи на спадкоємності з відомими історичними 

попередниками, однак лінія генезису була доволі умовною. 

Четверта група партій – це т.зв. «екскомуністи», репрезентовані 

Комуністичною партією Словаччини та похідною від неї Партією демократичної 

лівиці, яка змінила ідеологічний профіль на соціал-демократичний. 

Безумовно, що деякі партійні структури, маючи лише попередні програми без 

досвіду та механізмів їх реалізації, не змогли стати повноцінними суб’єктами 

партійної системи. В даному контексті Г. Месежніков пропонує розглядати 

словацьку партійну систему 1990-х рр. крізь призму протиставлення двох груп 

партій – стандартних і нестандартних. Для т.зв. «стандартних», програмних партій 

характерні такі ознаки: виразна ідеологічна орієнтація, реформістські й 

проінтеграційні позиції, міцні зв’язки з такими міжнародними партійними 

організаціями як Соціалістичний Інтернаціонал, Ліберальний Інтернаціонал, 

Європейський демократичний союз та ін. [169, с. 77]. Ключовими репрезентантами 

групи стандартних партій були Демократичний союз (лідер Й. Моравчик), який 

входив до Ліберального інтернаціоналу, та Партія демократичної лівиці (лідер 
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П. Вайс), яка виникла на базі КПС і згодом стала частиною Соціалістичного 

інтернаціоналу. Другу групу утворили т.зв. «нестандартні», націонал-популістські 

партії з нечітким ідеологічним профілем і без зв’язків з міжнародними партійними 

об'єднаннями. Найбільш впливовими представниками даної групи були СНП і 

РЗДС. Дві групи партій відрізнялися підходами до здійснення влади: якщо 

стандартні партії загалом дотримувалися принципів демократії, то нестандартні 

партії особливо не переймалися питаннями відповідності їхньої діяльності 

демократичним канонам, а їхня риторика відзначалася популізмом, ідеологічним 

еклектизмом. 

РЗДС – це популістська партія з нечітким ідеологічним профілем, яка впродовж 

1990-х рр. займала домінантне положення в партійній системі Словаччини, 

завдячуючи своїм успіхом, насамперед, харизмі та політичному стилю свого лідера 

В. Мечіара. В аспекті репрезентації соціополітичних поділів варто підкреслити 

унікальність ідейно-політичного профілю РЗДС, яка полягала в тому, що партії 

вдалося побудувати свою політичну платформу та електоральну риторику на 

акумулюванні одразу кількох ключових конфліктних ліній у словацькому 

суспільстві. По-перше, РЗДС став головним електоральним спадкоємцем ГПН, яка 

була головною рушійною силою антикомуністичної революції в Словаччині. По-

друге, РЗДС позиціонувався як основний захисник інтересів словацької периферії в 

контексті дискусії про реформування федерації (дихотомія «празький центр – 

словацька периферія»). По-третє, РЗДС «окупував» соціально-економічну 

конфліктну лінію шляхом критики радикальної ринкової реформи, яка 

зображувалася як дискримінаційна й насаджувана з Праги, і популістської риторики 

про особливий словацький шлях економічного розвитку. І насамкінець, діяльність 

В. Мечіара як прем'єр-міністра могла розглядатися в розрізі розмежування «церква 

– держава», зокрема щодо підтримки реституції церковного майна та розвитку 

договірних відносин з Ватиканом. Тим самим, РЗДС конкурував з ХДР на 

католицькому електоральному полі. 

Формування самостійного словацького партійно-політичного простору 

завершилося ще до розпаду Чехословаччини, адже парламентські партії були 



161 
 
обмежені суто республіканським представництвом. Відсутність сильної політичної 

сили федерального масштабу була зумовлена браком консенсусу в ряді важливих 

загальнодержавних питань, передусім, у питанні реформування державного устрою. 

Також не сприяли появі впливових федеральних партій положення оновленого 

виборчого закону 1992 р., відповідно до яких подолання 5%-го прохідного бар’єру 

в одній республіці є достатньою умовою для представництва партії в федеральному 

парламенті.  

Період 1990–1992 рр. у партійному розвитку Словаччини можна 

охарактеризувати як динамічний і нестабільний, що проявилося у виникненні 

десятків політичних партій, у процесах їхнього поділу та ситуативного єднання. 

Попри нестійкість і динамічність партійного простору, в ці роки викристалізувалися 

ті суб’єкти, які тривалий час займали домінантні владні позиції та визначали 

конфігурацію партійної системи Словаччини. 

Як і в інших посткомуністичних країнах ЦСЄ економічна трансформація в 

Чехословаччині йшла паралельно з політичною. Трансформаційні процеси в 

економічній галузі були орієнтовані на подолання недоліків державного 

патерналізму, планово-адміністративного господарювання і розбудову 

функціональних ринкових механізмів. 

На початку 1990 р. у ЧСФР було репрезентовано кілька варіантів економічних 

перетворень широкого спектра – від поміркованих до радикальних. Економічна та 

політична еліта зійшлася на розгляді двох основних альтернатив ринкової 

трансформації: 1) т.зв. «шокова терапія», в рамках якої ринкові реформи повинні 

проводитися радикально і швидко, щоб мінімізувати ризики зупинки всього процесу 

перетворень через загострення соціальної складової; 2) градуалістський підхід, який 

передбачав повільність і поступовість реформних кроків з метою недопущення 

турбулентності економіки, уникнення різкого зниження життєвого рівня та 

пом’якшення соціальних наслідків перетворень [362, с.17–18]. Попри привабливість 

варіанту повільних реформ, все-таки, експерти розцінювали його як більш 

ризикований в тому аспекті, що тривалість перетворень може спровокувати опір 

бюрократичного апарату, соціальне напруження та дефіцит суспільної довіри до 
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влади. Після складних дискусій впродовж 1990 р. було обрано варіант радикальних 

і швидких реформ, який запропоновано групою чеських економістів на чолі з 

В. Клаусом. Зрештою, сам В. Клаус зауважував: «Програма економічних реформ» 

стала компромісним документом, що включив основні заходи з ліквідації інститутів 

планової економіки, а не просто часткові коригування, пропоновані іншими» [64].  

В чехословацькому варіанті радикальних реформ йшлося про концепцію, 

подібну до тої, яку в 1990 р. реалізовували в Польщі під керівництвом 

Л. Бальцеровича (т.зв. «шокова терапія»). Концепція економічної трансформації в 

ЧСФР базувалася на принципах неокласичної та монітаристської економічної 

школи [472, с. 49]. Неоліберальна стратегія реформ передбачала стабілізацію 

економіки й одночасний перехід на ринкову основу з конкретними заходами щодо 

лібералізації цін і зовнішньої торгівлі, блокування інфляційних процесів, 

збалансування держбюджету, скорочення державних дотацій, контролю за 

динамікою зарплати, гнучкої кредитно-грошової політики, конвертованості крони, 

поетапної приватизації державного майна та ін. У вересні 1990 р. ФЗ ЧСФР 

схвалили проект економічних реформ В. Клауса, реалізація яких почалася з 1 січня 

1991 р. Попри те, що систему реформних заходів в Чехословаччині часто 

порівнюють з «шоковою терапією» в Польщі, все-таки, беручи до уваги поетапність 

певних дій (напр., лібералізації цін) та наслідки для підприємств і населення – 

реформа мала більш «оксамитовий відтінок» [42]. Завдяки рішучим і глибоким 

заходам у ринковій перебудові господарства Чехословаччини вже впродовж 

1992 року фіксувалися сигнали, що свідчили про прогрес у процесі адаптації та 

оздоровлення економіки [472, с. 50]. 

Даючи оцінку економічній трансформації, слід зазначити, що процес ринкових 

перетворень у Чехословаччині, і Словаччині зокрема, був ускладнений зовнішніми 

чинниками. Чехословаччина була інтегрована в систему економічних 

взаємовідносин з СРСР більше, аніж, приміром Польща чи Угорщина, тому й була 

більш вразливою до потрясінь, що почалися внаслідок розпаду «східного» ринку та 

торговельних угод у рамках Ради економічної взаємодопомоги. У порівнянні з 

сусідніми країнами, Чехословаччині бракувало досвіду реформування планової 
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економіки, що погіршувало стартові позиції для ринкових реформ. Ці обставини 

викликали економічні та соціальні труднощі в розвитку країни, причому в 

Словаччині значно більші, ніж у Чехії. 

Ринкові реформи В. Клауса не достатньо врахували адаптаційні можливості 

чеської та словацької економіки, насамперед, структурні особливості промисловості 

Словаччини та відповідні соціальні ризики. Словаччина більшою мірою була 

орієнтована на важку й оборонну промисловість, імпорт сировини з СРСР і експорт 

продукції на його ринок. В цих умовах бракувало внутрішніх резервів для 

перепрофілювання підприємств і модернізації виробництва. Конверсія виробництва 

зброї в Словаччині стала не тільки економічною, але й соціальною проблемою, 

насамперед, у зв’язку зі зростанням безробіття. Для більш розвинутої чеської 

економіки т.зв. «клаусотерапія» мала загалом позитивні наслідки, тоді як слабша 

«напівфабрикатна» словацька економіка не була готова до швидкого переходу на 

ринкові рейки [28, с. 13]. Вже на початку 1990-х рр. проявилися значні відмінності 

в ринкових перетвореннях та економічних досягненнях республік.  

Радикальні економічні реформи викликали неоднозначну реакцію словацьких 

громадян. Ринкові реформи під демократичними гаслами вселяли в громадян надію 

на краще життя, але реалії доводили зворотне – матеріальні умови погіршувалися. 

Значна частина словаків була незадоволена економічними перетвореннями, 

оскільки вони супроводжувалися інфляцією, девальвацією крони, підняттям цін, 

зростанням безробіття та зниженням життєвого рівня загалом.  

Попри історичну близькість словаків і чехів, у відносинах між ними на початку 

1990-х рр. почала зростати напруженість. На думку В. Крівого, в даному контексті 

діяли з руйнівним ефектом два чинники: по-перше, серед словаків загострилася 

традиційна античеська підозрілість, a то й ворожість (хоч і в меншої частки 

населення); по-друге, негативно позначився вплив економічних труднощів (багато 

тодішніх впливових словацьких економістів дотримувалось позицій, близьких до 

соціалістичних, а населення з самого початку виявляло слабке бажання долучатися 

до глибоких економічних перетворень) [134, с. 55]. Економічними проблемами, 

суспільним незадоволенням і напруженням скористалися політичні опоненти і 
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критики влади.  

Перетворення в соціально-економічній сфері мали вплив на партійно-

політичну конкуренцію та поляризацію орієнтацій у різних частинах федерації. 

Громадянська демократична партія (що була основною партією-спадкоємницею 

ГФ) на чолі з В. Клаусом орієнтувалася на неоліберальний ринковий курс, тоді як 

РЗДС на чолі В. Мечіаром був критиком ринкових реформ.  

РЗДС опозиційно критикував практично всі пріоритети економічної реформи, 

а саму федеральну модель трансформації зображував як дискримінаційну та 

невигідну для Словаччини, оскільки вона була розроблена чехами і для чеських 

умов [472, с. 51]. РЗДС переконував, що соціально-економічні негаразди 

Словаччини – це негативний вплив реформи, а не наслідки деформованої 

комунізмом структури економіки. У порівнянні з чеською ситуацією критики 

вказували на стрімкіший економічний спад у Словаччині, вищий рівень безробіття, 

слабший приплив іноземного капіталу в результаті реформ. Але парадоксальність 

ситуації полягала в тому, що, попри нищівну критику федеральної концепції 

реформування, ні до парламентських виборів 1992 р., ні після них, РЗДС (вже бувши 

при владі) не запропонував змістовної альтернативної моделі реформування 

словацької економіки. Навіть більше, як наголошує І. Міклош, на практиці 

Словаччина й після виборів 1992 р., і після проголошення незалежності, 

реалізовувала попередню (федеральну) стратегію економічного реформування за 

всіма ключовими напрямами, окрім приватизації [472, с. 51–52]. 

На хвилі критики економічних реформ все більше зростала популярність 

посткомуністичних, націонал-популістських сил в Словаччині, актуалізувалися ідеї 

її державної незалежності. Зі свого боку, чехи дивилися на ці процеси здебільшого 

під кутом економічних інтересів. Радикальні економічні перетворення вимагали 

єдиного економічного простору, централізму та унітаризму, тому стратегія 

ринкових реформ В. Клауса не передбачала специфічного словацького шляху у 

рамках чехословацької трансформаційної моделі [193, c. 291]. 

В цих умовах владні кола Чехії та Словаччини не бажали докладати надмірних 

зусиль, щоб згладити соціальні, економічні, національні, партійно-політичні 
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суперечності та продовжити існування спільної держави. Чеські реформатори на 

чолі з В. Клаусом розуміли, що словацька частина федерації буде відставати за 

темпами економічних перетворень – а це може позначитися на ситуації в країні 

загалом. Як припускають І. Вовканич і О. Свєженцева: «Мабуть, і особисто В. Клаус 

не був проти ідеї відпустити словаків у «вільне плавання», так як суперечливі 

наслідки ринкових реформ у цій частині країни дещо шкодили його міжнародному 

іміджу успішного постсоціалістичного реформатора» [28, с. 13]. Тим більше, що 

словацька політична еліта все гучніше заявляла про економічну дискримінацію та 

словацьку незалежність. Вищезгадані соціальні та політичні проблеми суттєво 

вплинули на вибори до федерального та національного парламентів у червні 1992 р. 

Поряд з інституційними, економічними перетвореннями важливий напрям 

суспільно-політичного розвитку – це трансформація зовнішньої політики 

Чехословаччини (Словацької Республіки – в межах конституційно визначених 

компетенцій). В умовах розпаду біполярної осі посткомуністичні країни зіткнулися 

з необхідністю визначення нових геополітичних пріоритетів і нових концепцій 

національної безпеки. У багатьох аспектах міждержавних відносин цілі та дії 

Чехословаччини були подібними до підходів Польщі, Угорщини, що свідчило про 

формування нової концепції зовнішньої політики країн Центральної Європи [431, 

c. 11–12]. Створення Вишеградської групи відображало розуміння країнами 

необхідності координації дій і співпраці. Впродовж 1989–1992 рр. Чехословаччина 

здійснила ряд стратегічних кроків з відновлення державного суверенітету, 

формування нових векторів зовнішньої політики та утвердження як самостійного 

суб’єкта міжнародних відносин. Зокрема, було реалізовано такі дії: внаслідок 

домовленостей з СРСР відбулося виведення радянських військ із території 

Чехословаччини; ЧСФР разом з іншими країнами домоглися реорганізації, 

перебудови діяльності, а потім і розпуску Організації Варшавського договору і Ради 

економічної взаємодопомоги; переведено на рейки рівноправності та взаємоповаги 

відносини з СРСР та країнами соцтабору, що збереглися й після його розпаду; разом 

з Польщею та Угорщиною взято курс на міжнародну регіональну інтеграцію в 

рамках Вишеградської групи (з 1991 р.); налагоджено відносини широкого 
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співробітництва із країнами Заходу, визначено пріоритетним напрямом інтеграцію 

до європейської політичної, економічної, безпекової та правової системи. Урядові 

заяви, програми реформ, законодавчі кроки свідчили про те, що країна обрала 

західноєвропейську модель розвитку. В ході системних трансформацій у 1989–

1992 рр. відбулася зміна міжнародного статусу ЧСФР, її зовнішньополітичних 

пріоритетів, що позитивно позначилося на демократичному розвитку країни. 

Підводячи підсумки демократичним перетворенням у 1990–1992 рр., слід 

наголосити на кількох ключових аспектах.  

Чехословаччина стала однією з перших країн регіону, в якій було ухвалено 

люстраційне законодавство. Але в процесі здійснення декомунізації проявилися 

протилежні установки чеських і словацьких партій. На відміну від Чехії, Словаччині 

бракувало політичної волі для повноцінної імплементації люстраційних норм.  

У процесі інституційно-правових реформ було реорганізовано систему органів 

державної влади, забезпечено розвиток парламентаризму, здійснено початкові 

кроки щодо децентралізації влади, оновлено й апробовано виборче законодавство, 

створено правові основи для функціонування інституту громадянського суспільства 

та відновлення прав людини. Конфігурація інституційного дизайну, яка окреслилася 

в 1990–1992 рр., загалом була сприятливою для подальшого демократичного 

розвитку. Як зазначає С. Сомолані: «Інерційність першопочатково встановлених 

інститутів сприяла тому, що навіть недемократичні політики не змогли згодом 

спрямувати Словаччину на авторитарний шлях» [215, с. 70]. 

Внаслідок відновлення громадянських свобод відбулися зміни в структурі 

представництва групових інтересів – розпалися організації комуністичного періоду, 

з’явилися нові громадські об’єднання і нові лідери. В партійному розвитку 

відбувалися динамічні процеси, пов’язані з виникненням десятків політичних 

партій, їхнім первинним структуруванням. Попри нестійкість і аморфність 

партійного простору, вже на початку 1990-х рр. викристалізувалися ті суб’єкти, які 

тривалий час займали домінантні політичні позиції та визначали конфігурацію 

партійної системи Словаччини. 
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3.3. Національно-політична трансформація і розпад ЧСФР 

Переходи до демократії в посткомуністичних країнах Центрально-Східної 

Європи розширили аналітичну оптику транзитології не тільки в політичній і 

економічній площині, але й в аспекті національно-політичної трансформації. На 

проблемах відцентрових процесів і національного державотворення в контексті 

демократизації акцентували увагу К. Оффе в концепції «потрійного переходу» 

[503], Т. Кузьо в моделі «четверного переходу» [312], C. Сомолані в проекції 

словацького «чотирикратного переходу» [621, с. 13]. Згідно з цими 

концептуальними підходами комплекс проблем у площині національно-політичної 

трансформації, поряд з перебудовою політичною та економічною, значно 

ускладнює перехід до демократії загалом.  

Ключове значення для динамічного розвитку національно-політичних процесів 

у Словаччині відіграв т.зв. «федеральний» етап демократичного транзиту. В 

контексті демократичних перетворень у Чехословаччині в 1989–1992 рр. 

загострилися суперечності між чехами та словаками щодо форми державної 

організації, які в період «нормалізації» приховувалися централізаторською 

політикою КПЧ. Після колапсу комуністичної системи почали проростати та 

посилюватися відцентрові тенденції, які ускладнювали політичну й економічну 

трансформацію, як на федеральному, так і на республіканському рівнях. Спроби 

правовим шляхом модернізувати відносини між федеральним центром і 

республіками, як і спроби політичного врегулювання проблеми, не дали 

задовільного результату, що призвело до розпаду Чехословаччини на дві самостійні 

держави (з 1 січня 1993 р.). 

Діапазон оцінок щодо розпаду федеративної держави й утворення незалежної 

Словаччини є досить широким: від реалізації вікового державотворчого потенціалу 

словаків – до ситуативного спалаху словацького націоналізму; від нездатності 

політичних еліт подолати трансформаційні труднощі – до їх намагання реалізувати 

власні владні амбіції; від визнання заслуги політичних еліт у питанні національного 

державотворення – до покладання на них провини за втрату спільної держави. 

Дискусії про причини розпаду Чехословаччини ведуться і нині в науковому 



168 
 
середовищі, неоднозначні оцінки викликає це питання і серед пересічних словаків. 

Слід зазначити, що питання державного устрою в Чехословаччині 

вирішувалося в дуже короткий період і під впливом комплексу чинників. Позиції 

політичних партій і державних діячів, публічно представлені проекти державної 

устрою, діяльність громадських об'єднань та ініціатив, публікації у ЗМІ, ставлення 

громадської думки, оцінки перших результатів трансформаційних процесів 

(насамперед соціально-економічних) – ці чинники викристалізували суперечності та 

пропонували варіанти їх розв’язання, задавали тон і ритм дискусіям про подальший 

розвиток чесько-словацьких відносин. Плюралізм підходів і акторів – це, 

безперечно, досягнення демократичного режиму, але водночас це різноманіття 

ускладнювало процес прийняття узгоджених рішень. 

В словацькому контексті слід взяти до уваги історичну важливість 

національного питання. Як образно зазначив І. Лалуга, національне питання 

періодично відроджувалося в ХХ ст. як міфічний Фенікс при кожній значній події в 

словацькій новітній історії (в 1918, 1938, 1945, 1968, 1989 рр.), і тільки в 1992 р. 

емансипаційний процес словацького народу завершився створенням власної 

суверенної державності [415, с. 428]. К. Водічка акцентує увагу на історичних 

причинах, які пов’язані з фіктивністю ідеологічної конструкції «чехословацької 

нації» та реальним існуванням дуалізму в політичному, економічному, культурному 

та релігійному вимірі. Прагнення словаків до емансипації було недостатньо 

відображено в державному устрої періоду «нормалізації», оскільки компетенції з 

ухвалення політичних рішень були сконцентровані в Празі [29, с. 129]. Падіння 

комуністичного режиму відновило дискусії про форму державного устрою 

Чехословаччини. 

Водночас поширеною є думка, що «національне питання стало «розмінною 

монетою» у виборчій кампанії 1992 року» [155, с. 68] і «поділ ЧСФР не був 

наслідком прагнень емансипації та патріотизму чеського і словацького народів», 

оскільки згідно з даними соціологічних опитувань, «більшість чехів і словаків 

ніколи не висловлювалися за державну незалежність» [29, с. 129]. Як зазначає 

Г. Месежніков, у Словаччині того періоду нічого не свідчило про те, що поділ 
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Чехословаччини та виникнення незалежної держави супроводжувався значним 

громадянським ентузіазмом, який випливає з «кульмінації емансипаційних зусиль» 

словацької нації та реалізації «тисячолітнього прагнення» словаків до власної 

державності (як наголошували тоді представники національно орієнтованих сил) 

[457].  

Соціологічні дані засвідчували, що у вересні 1992 р. тільки 27% словаків 

схвально ставилися до підготовки поділу ЧСФР, тоді як 36% сприймали негативно, 

23% – неоднозначно і 15% – байдуже [457]. В період активних політичних дискусій 

щодо форми державного устрою соціологічні дослідження IVVM з 01.1991 р. по 

10.1992 р. зафіксували таку динаміку суспільних настроїв: а) зростання частки 

прихильників самостійності серед словаків – з 9% до 27%, серед чехів – з 3% до 

31%; б) скорочення кількості прибічників федерації серед словаків – з 43% до 22%, 

серед чехів – з 28% до 14%; в) зменшення прихильності до єдиної держави серед 

словаків – з 15% до 13% і серед чехів – з 39% до 29%; г) незначне скорочення частки 

прибічників конфедерації серед словаків з 21% до 18% і серед чехів – з 7% до 3% 

[300, с. 158]. 

Слід зазначити, що створення незалежної словацької держави не було 

домінантною темою в посткомуністичному суспільно-політичному дискурсі. Під 

час Листопадової революції 1989 р. з боку словацької ГПН висувалася вимога тільки 

реформувати федеративний устрій (заява від 25 листопада 1989 р. [538]). Найбільше 

резонувало «словацьке питання» в контексті виборчих кампаній. Вже на 

парламентських виборах 1990 р., окрім розриву зі «старим» режимом, виразно 

проявився вплив національного чинника в розрізі питання про статус Словаччини. 

Результати виборів 1990 р. показали, що прихований потенціал подальшої динаміки 

розвитку словацької політичної сцени буде пов'язаний саме з національно-

емансипаційним процесом, який все більше визначатиметься питаннями 

суверенітету та державності. Інтенсивність національно-політичного розвитку, як 

це не парадоксально, перекрила й саму проблему трансформації в аспекті темпів 

перетворень та особливостей її сприйняття словаками та чехами [415, с. 446].  

Ідейною основою, на яку опиралися партійно-політичні, елітарні, технологічні 
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та інші чинники поділу Чехословаччини, було зростання національної 

самосвідомості та прагнення словаків до розв’язання національного питання як 

завершення тривалого процесу національної емансипації. Той факт, що 

національно-емансипаційний процес завершився утворенням саме самостійної 

держави, а не компромісної форми спільної держави, був результатом впливу 

владних еліт і політико-ситуативних чинників.  

К. Водічка виокремлює комплекс причин поділу Чехословаччини, серед яких: 

історично зумовлені чинники, відмінності чеської та словацької політичної 

культури, адаптаційна криза при переході до демократії та ринкової економіки, 

відсутність ефективної конституції, різноспрямовані інтереси нових еліт [29, с. 129–

132].  

В аспекті визначення чинників, що вплинули на дезінтеграційні процеси в 

Чехословаччині, передусім, підкреслюється роль політичних еліт. Попри близькість 

ключових орієнтирів трансформації та наявність федерального механізму взаємодії, 

в 1990–1992 рр. проявилася нездатність владних кіл Чехії та Словаччини досягти 

угоди про нові конституційні рамки спільної держави. Причому відповідальність за 

розпад держави лежить на правлячих колах обох республік, адже інколи цю 

відповідальність перекладають на спалах націоналізму серед словацької еліти. 

Водночас є чимало свідчень, що чеська сторона також зайняла тверду позицію у 

питаннях перебудови федеративних відносин, економічної трансформації, 

політичних орієнтацій у контексті парламентських виборів 1992 р. [344, с. 27; 

415, с. 546; 448, с. 162–169]. Чеська еліта несе й свою частку історичної 

відповідальності, коріння якої слід шукати в минулому співіснуванні народів. В 

минулому чехи розглядали Чехословаччину як свою національну державу, яка 

доповнена словацькою територією [29, c. 132].  

Пошуку консенсусу перешкоджала політична несумісність двох груп 

національних еліт, які прийшли до влади внаслідок парламентських виборів у 

1992 р. У той час як у Чехії перемогла ГДП, метою якої було поглибити 

трансформацію на системній основі, у Словаччині електоральний успіх здобув 

РЗДС, який критикував федеральну модель економічної трансформації і прийшов 
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до влади на хвилі невдоволення реалізацією реформ у словацькій частині [97, с. 55]. 

Внаслідок виборів 1992 р. у Чехії було сформовано уряд на чолі з В. Клаусом, а в 

Словаччині – на чолі з В. Мечіаром, які відіграли провідну роль у переговорах щодо 

поділу країни. 

В питанні роз’єднання федерації безумовно слід враховувати ініціативність, 

позиційність і непоступливість харизматичних лідерів – В. Мечіара і В. Клауса, але 

перекладати на них історичну відповідальність за розпад єдиної держави було б 

занадто спрощено. З огляду на складний шлях розвитку Словаччини в 

середині 1990-х рр., можна припустити, що вже в 1992 р. непомірні владні амбіції 

лідера РЗДС В. Мечіара створювали ризики для збереження спільної держави. 

Декларативні гасла правлячої еліти (завершення емансипаційних зусиль словацької 

нації, необхідність набуття Словаччиною міжнародної суб'єктності тощо) могли 

приховувати її справжні утилітарні мотиви (політичні та економічні), тим самим 

перетворюючи національні почуття в засіб посилення своєї влади [411, с. 87]. Але 

не варто зводити комплекс причин розпаду Чехословаччини до реалізації суто 

владних інтересів словацької еліти. 

Для чеських і словацьких владних еліт, які зустрічалися за столом переговорів, 

збереження спільної держави не було політичним пріоритетом. Підходи 

представників чеського та словацького урядів до переговорів щодо долі федерації 

також були різними: В. Мечіар був налаштований боротися за кращі умови для 

Словаччини (зокрема, і для реалізації власних владних амбіцій), тоді як В. Клаус не 

був готовий йти на поступки в питаннях державного устрою у разі серйозних 

позиційних розбіжностей [457]. Позиція чеського уряду на чолі з В. Клаусом не була 

стримувальною в контексті економічної критики, самостійницьких лозунгів і вимог 

словацької сторони. Відмовившись від федерації, чеська політична еліта бачила 

реальні можливості швидкого завершення економічної трансформації. Вже в липні 

1992 р. владні еліти обидвох республік досягли політичного консенсусу в рішенні 

про припинення існування ЧСФР. Попри те, що несумісність позицій стосувалася 

більше соціально-економічних проблем, аніж питань державної організації, невдача 

переговорів позначилася саме на існуванні спільної держави. 
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 Питання зміни державного устрою піднімалося в передвиборчій риториці, 

передусім, словацьких партій. У програмних положеннях провідних партій були 

зафіксовані позиції щодо посилення статусу Словаччини в різному обсязі: від 

розширення суверенності (РЗДС, ХДР, ПДЛ) до створення незалежної держави 

внаслідок поділу федерації (СНП). Єдиною впливовою партією, яка спочатку (вже в 

березні 1990 р.) в своїй програмі висувала вимогу створення незалежної суверенної 

Словаччини, була СНП [572]. Причому у своїх вимогах СНП опиралася на право 

народів на самовизначення, на минулі традиції словацької політики 

першої половини ХХ століття, однак не вимагала негайного проголошення 

незалежності Словацької Республіки [415, с. 534, 442]. 

Програмна позиція ГПН щодо державного устрою була сформульована в 

контексті парламентських виборів 1990 р. і полягала в необхідності збереження 

спільної держави у формі демократичної федерації з однаковою суверенністю 

республік [562]. Надалі вимоги ГПН та програмно близьких до неї організацій 

обмежувалися координатами федерації на основі більшого чи меншого 

перерозподілу компетенцій між федеральним центром і республіканськими 

органами влади. На позиціях необхідності існування єдиної функціональної чесько-

словацької федерації стояла і коаліція угорських політичних сил (Рух 

«Співіснування»–УХДР).  

Позиція ХДР щодо державного устрою не була чіткою: християнські демократи 

не виключали варіанти здобуття Словаччиною державної самостійності в 

довгостроковій перспективі, зокрема в контексті реалізації євроінтеграційної 

стратегії [415, с. 544]. Впродовж 1991–1992 рр. РЗДС еволюціонувала в своїх 

програмних вимогах від федеративної до конфедеративної форми існування Чехії та 

Словаччини. Причому заклики окремих лідерів, зокрема В. Мечіара, були більш 

популістськими та радикальними, ніж програмна позиція партії. На відміну від 

позиції РЗДС, Громадянська демократична партія як найбільш впливова партія Чехії 

відкидала перспективи конфедеративного устрою і пропонувала організацію 

федерації не за національним, а територіальним принципом [198, c. 598]. Загалом 

словацьким партіям не вдалося сформувати єдиної позиції щодо майбутнього 
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статусу Словаччини. 

В контексті дискусій про майбутнє спільної держави слід підкреслити вплив 

маніпулятивних політичних технологій і націонал-популістської риторики з боку 

окремих політичних акторів, насамперед словацьких. Загострення національного 

питання у посткомуністичний період відкрило можливості для словацьких 

комуністів і некомуністів «застрибнути на хвилю національного популізму» та 

нав'язати свій порядок денний у вигляді гасла «національного третього шляху» 

[621, с. 52].  

Негативно вплинуло на збереження спільної держави формування 

самостійного словацького партійно-політичного простору, а також відсутність 

сильної загальнодержавної політичної сили, яка мала б інтегруючий потенціал у 

межах обох республік. Зусилля окремих політичних сил (наприклад, СДПС, Партії 

зелених) розбудовувати платформу на федеративній основі не були успішними, 

оскільки партії не змогли виробити спільну програму, прийнятну для обох частин 

федерації. До певної міри відсутність такої сили зумовили й норми виборчого 

законодавства, а також часова обмеженість і динамізм суспільних перетворень 

впродовж 1990–1992 рр.  

Окрім політичних партій, кардинальне реформування федеративних відносин, 

впровадження нових форм державної організації аж до проголошення самостійності 

Словаччини підтримували і пропагували численні словацькі організації та 

громадські ініціативи («Matica slovenská», «Korene», «Štúrova spoločnosť», 

«Syntéza 90», «61 krokov k identite Slovenska», KSI та ін.) [681, с. 70; 415, с. 545]. Тоді 

як кількість словацьких громадських ініціатив, які виступали за збереження спільної 

держави, була меншою [415, с. 545]. В даному контексті очевидною є мобілізаційна 

слабкість і відсутність практичного досвіду суб'єктів громадянського суспільства 

для просування рішень, які мають підтримку населення, за допомогою масових 

кампанії, лобіювання, тиску на політичних акторів тощо.  

В дезінтеграційному контексті варто підкреслити значення політико-

ситуативного чинника – парламентських виборів у червні 1992 р., результати яких 

стали своєрідним каталізатором роз’єднавчого процесу. Головними проблемними 
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лініями, на яких базувалася партійна конкуренція в контексті парламентських 

виборів 1992 р. були питання трансформації державного устрою та вибору 

економічної моделі. Вибори 1992 р. підтвердили різну політичну та економічну 

орієнтацію словацьких і чеських громадян, адже політичні сили, що перемогли на 

виборах у Чехії та Словаччині мали діаметрально протилежні погляди на державний 

устрій та економічну трансформацію держави. Формування внаслідок виборів двох 

політично різних більшостей (у Чехії і Словаччині) зумовило не стільки переговори 

щодо політичного компромісу та коаліційного федерального уряду, скільки 

перемовини про поділ спільної держави.  

Хоча, з іншого боку, міркуючи про наслідки виборів 1992 р. у площині зміни 

державного устрою, слід зазначити, що жодна парламентська партія (за винятком 

СНП) не закликала у своїй програмі до поділу федерації. Ця обставина дозволяє 

припустити, що виборці не легітимізували розпад Чехословаччини посередництвом 

виборів 1992 р., коли віддали голоси політичним партіям В. Клауса та В. Мечіара. 

Попри загальнонародну важливість даного питання, позиція громадян через 

референдум з’ясована не була. Питання проведення референдуму неодноразово 

підіймалося в суспільно-політичній площині. Спочатку проведення всенародного 

голосування вимагали пропагандисти самостійності Словаччини, помилково 

вважаючи, що ця ідея підтримується більшістю населення. Згодом референдум 

стали відстоювати прихильники збереження єдиної держави, організувавши на 

підтримку кілька підписних акцій [14, с. 25].  

Політики не дійшли згоди щодо проведення референдуму. Зважаючи на 

політичні та конституційно-правові ризики, владні кола не були впевнені, що 

результати голосування ще більше не поглиблять кризу чесько-словацьких 

відносин. Вже з сучасних позицій оцінюючи доцільність проведення референдуму 

стосовно поділу спільної держави, словацькі вчені також ставлять під сумнів 

переваги всенародного опитування та реальні можливості його проведення 

[411, с. 85].  

Згідно з результатами соціологічних досліджень у березні 1993 р. 68% 

словацьких громадян вважали, що референдум мав передувати поділу ЧСФР, і 
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тільки 16% респондентів вважали референдум зайвим. Цікаво, що за даними 

опитувань Інституту публічних питань у 2003 р. 78% респондентів також не 

підтримали те, що рішення про поділ Чехословаччини не було винесене на 

референдум [457]. Соціологічні дані станом на березень 1993 р. засвідчили, що на 

гіпотетичному референдумі 50% респондентів проголосувало б проти поділу 

федерації, 29% проголосувало б «за», 13% не брали б участь, а 8% громадян не знали 

б відповіді на це питання [457]. Відповідно до наведених соціологічних даних 

більшість словаків не були прихильниками поділу ЧСФР. 

Але водночас, ні словаки, ні чехи не виявили достатньої волі та мобілізаційного 

ресурсу для того, щоб спільну державу зберегти. Швидкий розвиток подій після 

парламентських виборів 1992 р. мав демобілізуючий вплив на ту частину 

громадськості обох республік, яка підтримувала ідею існування спільної держави. 

Як зазначає Г. Месежніков, для багатьох громадян просто немислимою була думка 

про те, що держава, яка існувала майже три чверті століття, може зникнути 

впродовж декількох місяців. Коли громадяни усвідомили, що ця ідея не є 

фантомною, а може бути практично реалізованою, минув вже час для прийняття 

відповідних політичних кроків на шляху до збереження спільної держави [457]. 

Попри те, що розділ держави відбувся без референдуму на основі угоди між 

переможцями парламентських виборів 1992 р., цей швидкий поділ був 

невідворотний, оскільки, як переконує І. Міклош, подальше існування 

Чехословаччини в такому післявиборчому політичному форматі засвідчило б її 

агонію з усіма політичними та економічними наслідками [472, с. 51].  

Поразка на виборах партій ліберально-демократичного спрямування не 

означала радикальну зміну в орієнтаціях виборців у порівнянні з парламентськими 

виборами 1990 р. Виборці віддали свої голоси, по суті, тим самим політикам з ГПН, 

які потім створили РЗДС на чолі з В. Мечіаром і зуміли переконати громадян у своїй 

виключній ролі головного репрезентанта словацьких інтересів на противагу 

чеським, а також окреслили можливості легшого і менш соціально-болісного шляху 

економічних перетворень. Саме тому, як вважає С. Сомолані, було б дещо спрощено 

пояснювати результати парламентських виборів в 1992 р. лише як прояв «лівацької» 
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або просоціалістичної орієнтації словацького населення [621, с. 46]. Традиція 

політичного колективізму, етатизму та патерналізму в словацьких громадян була 

сильніше закорінена, ніж традиція індивідуалізму та ліберальних цінностей, що 

посилювало суперечності між чеським і словацьким політикумом.  

Під час публічних дискусій і політичної боротьби за форму державної 

організації в 1990–1992 рр. словацьке суспільство та його еліти розділилися на 

протилежні групи, що вплинуло й на перші кроки молодої держави, і в певному сенсі 

ці ефекти зберігаються до сьогоднішнього дня [415, с. 544]. 

Окрім політичних чинників поділу федерації, важливе значення мали й 

об’єктивні передумови дезінтеграційних процесів, пов’язані, насамперед, з 

відмінним економічним і соціально-структурним контекстом у Чехії та Словаччині. 

Структура словацької економіки та проблеми соціального характеру розглядалися 

чехами як гальмо для швидких економічних і політичних перетворень. Тоді як 

словацькі політики на чолі з В. Мечіаром критикували неоліберальний курс 

швидких економічних реформ В. Клауса як соціально-стресовий для Словаччини. 

Як підкреслює В. Приходько, різновекторна і різношвидкісна трансформація у Чехії 

та Словаччині не дозволила б успішно завершити процес системних перетворень, як 

кожній з республік, так і країні загалом. Обидві республіки були схильні до того, 

щоб «позбутися» одна одної через саморозпуск федерації [191, с. 160]. 

Владне представництво партій та їхній політичний курс є значною мірою 

відображенням електоральних преференцій. Громадська думка чехів і словаків 

стосовно економічної трансформації була неоднозначною і різновекторною. 

Більшість чехів вважала, що ринкова економіка забезпечить їм успішний розвиток, 

тоді як серед словаків прихильників ринку була тільки третина [29, с. 130].  

Згідно з опитуванням Центру соціального аналізу (CSA) у січні 1992 р. 

збереження спільної держави вважали вигідним у Словаччині 77% (19% вказували 

протилежне), в Чехії – 91% громадян. Але при цьому у січні 1992 р. 61% чехів 

вважали, що вони вносять у бюджет більше за словаків (24% не погоджувалися), і 

така ж частка словацького населення (61%) вважала, що словаки сплачують більше 

за чехів (24% не згодні з цим твердженням) [457]. У березні 1993 р. 61% громадян 
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Словацької Республіки вважали, що розпад Чехословаччини є наслідком небажання 

чехів мати рівноцінні партнерські відносини зі словаками (18% опитаних не 

погоджувалися з цією позицією) [457]. На думку Г. Месежнікова, недостатня 

поінформованість про реальне функціонування економіки федеральної держави, а 

також зайва емоційність перешкоджала раціональній оцінці даного питання в більш 

широкому контексті. Непрямо це припущення підтверджує соціологічне 

дослідження 2003 р., результати якого показали, що через 10 років самостійного 

існування Словаччини вже не 61%, а лише 39% респондентів вказували, що словаки 

вносили в бюджет більше за чехів, 38% вважали – однаково, а 8% погоджувалися, 

що чехи сплачували більше за словаків [457]. Економічні суперечності між двома 

республіками стали одними з основних причин поділу країни.  

Потреба федеральної реформи була зумовлена й об’єктивними недоліками 

федеральної конституційної системи. В даному контексті К. Водічка, Л. Кубін, 

В. Лемак вказують на комплекс причин і чинників, які свідчили про кризу 

федеральної конституційної системи [143; 411, с. 84–86; 669, c. 59].  

По-перше, неефективність і складність діючої моделі федералізму, яка була 

закладена ще в конституційному законі про чехословацьку федерацію в 1968 р. 

Зокрема, право «вето» однієї десятої частини депутатів Федеральних зборів, 

обраних в одній з двох республік, програмувало кризу в умовах відсутності 

політичного консенсусу та різних орієнтацій чехів і словаків.  

По-друге, неефективність конституційної системи ЧСФР, зокрема моделі 

розподілу влади, за якої глава держави і федеральний уряд не володіли 

повноваженнями, достатніми для збереження єдиної держави. В даному контексті 

проявилися також обмежені можливості Конституційного суду ЧСФР.  

По-третє, вирішальною проблемою було те, що після колапсу комуністичного 

режиму політикам не вдалося ухвалити нову дієву конституцію. Федеральні та 

словацькі владні структури в 1990–1992 рр. часто перебували в ситуації 

протистояння, що свідчило про кризу системи федеративних відносин. 

Слід зазначити, що проблема реформування федеративного устрою 

розв’язувалася дуже повільно, оскільки викликала гострі дискусії, непорозуміння і 
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політичні спекуляції. Одне тільки питання щодо назви спільної держави викликало 

гарячі дебати та протистояння між чехами та словаками навесні 1990 р. 

(т.зв. «дефісна війна»), які, зрештою, завершилися компромісним формулюванням 

– Чеська і Словацька Федеративна Республіка (словац. Česká a Slovenská Federatívna 

Republika) [700].  

Впродовж 1990–1992 рр. чесько-словацька політична репрезентація 

запропонувала чимало проектів реформування федеративної системи, що 

базувалися на різних державно-правових концепціях і різних поглядах чесько-

моравського та словацького суспільства на організацію держави [682, c. 337–338]. 

Визначений потенціал вдосконалення моделі відносин між республіками та 

федеральним центром мав конституційний закон від 12 грудня 1990 р. [641], який 

передбачав оновлення поділу компетенцій між федерацією та її суб'єктами 

відповідно до світових демократичних практик. Але реформні зусилля, проекти 

щодо модернізації федеративних відносин у 1990–1992 рр. не дали задовільних для 

сторін результатів.  

Як підкреслює В. Приходько, в аспекті перерозподілу компетенцій «чеська 

сторона і федеральний уряд обрали тактику затягування предметного розгляду 

накопичених проблем взаємовідносин у федерації, що призвело до радикалізації 

словацької позиції та вимог» [193, с. 290]. Вимоги словацької еліти щодо 

державного устрою поступово змінювалися: від федерації рівних до конфедерації, а 

потім – аж до державної незалежності. Ці зміни відображала і логіка реформування: 

у 1990–1991 рр. перетворення були спрямовані на вироблення «реальної федерації»; 

у першій половині 1992 р. мова йшла про певну модифікацію конфедеративного 

утворення з двох суб’єктів; а у другій половині 1992 р. відбувалося законодавче 

забезпечення поділу країни та конституювання владних систем незалежних 

держав [130]. 1 вересня 1992 р. була ухвалена Конституція Словацької Республіки 

[637, с. 2670], а 25 листопада 1992 р. Федеральні Збори схвалили конституційний 

закон «Про припинення Чеської і Словацької Федеративної Республіки» [648]. З 1 

січня 1993 р. Словаччина та Чехія як незалежні держави рухалися до консолідованої 

демократії різними транзитними шляхами і з неоднаковою швидкістю.  
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Порівнюючи державно-правову практику поділу ЧСФР з процесом розпаду 

СРСР, В. Лемак наводить дві основні особливості. Перша полягала в тому, що 

процес поділу Чехословаччини мав цілеспрямований і усвідомлений характер. 

Спочатку було створено ґрунтовну правову базу для поділу, яка складалася з кількох 

конституційних законів, десятків звичайних законів і двосторонніх договорів, а 

потім вже відбувся реальний поділ країни. Друга особливість – процес поділу 

відбувався виключно в конституційному полі ще існуючої держави. Попри складну 

внутрішньополітичну ситуацію в обох республіках, їхні уряди та парламенти 

«демонстрували відповідний рівень правової культури й повагу до принципу 

континуїтету державної влади» [143]. 

Політичний конфлікт, який мав місце при розпаді федерації, по суті, не виходив 

за межі інституцій. Завдяки мирному протіканню процесу розділу країни, цей поділ 

іноді називають «оксамитовим розлученням» на противагу, наприклад, кривавому 

розпаду Югославії. З огляду на конституційно-договірний характер саморозпуску 

ЧСФР, В. Приходько говорить про специфічну цивілізовану 

«центральноєвропейську модель» на противагу напівконфронтаційній євразійській 

(СРСР) і конфронтаційній «балканській» (СФРЮ) моделям розпаду федерацій, які 

окреслилися в процесі трансформації у 1990-х рр. [192, с. 210–211].  

Безумовно, що врегулювання двосторонніх відносин і договірне розв’язання 

комплексу питань на підготовчому етапі розпаду федерації мало важливе значення 

для подальших взаємин чехів і словаків, як на міждержавному, так і на 

міжособистісному рівнях. 

Попри різне ставлення громадян до розпаду Чехословаччини та діяльності 

політичних еліт в цьому контексті, а також з огляду на успішний демократичний 

розвиток самостійної Словаччини, все більш сприйнятливою, на наш погляд, є 

думка І. Лалуги: «Політичні суб'єкти, соціальні ініціативи та особистості, які 

ініціювали та підтримали створення незалежної СР, зрозуміли виклик часу для 

збереження та розвитку національної ідентичності, а тому заслуговують на повагу 

та вдячність» [415, с. 544]. 

Отже, дезінтеграційні тенденції та поділ Чехословаччини були результатом 
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впливу цілого комплексу системних і владно-суб’єктивних чинників, як-от: 

загострення національних устремлінь словаків, пов’язаних з незавершеністю 

національного питання; різноспрямованість політичних, економічних орієнтирів 

словацької та чеської правлячої еліти, їхнє небажання йти на поступки одна одній; 

реалізація політико-владних амбіцій словацької еліти; дезінтегруючий вплив 

партійно-політичного представництва в федеральному парламенті (провідні партії, 

що сформували склад федерального парламенту, мали республіканський, а не 

загальнодержавний статус); недоліки федеральної конституційної системи та 

невдалі спроби її модернізації; асиметрія в соціальній і економічній структурі 

республік, різні темпи та результати їх економічної перебудови; політичні наслідки 

парламентських виборів 1992 р., які прискорили розпад федерації. 

Перехід до демократії відкрив законсервоване з кінця 1960-х рр. «словацьке 

питання» і подальші трансформаційні процеси додали динамізму дезінтеграційним 

процесам. На наш погляд, доцільним є розгляд розпаду ЧСФР з позицій, насамперед, 

національно-політичних прагнень словаків і соціально-економічних суперечностей 

між республіками, що в комплексі поєдналися з політико-владними амбіціями 

правлячої еліти. Труднощі перехідного періоду загострили національну 

ідентифікацію як словацького, так і чеського суспільства. 

Попри безперечні позитиви цивілізованого саморозпуску ЧСФР, в 

транзитологічному аспекті ця подія оцінюється неоднозначно: з одного боку, це 

етапна складова демократичного переходу до завершення процесу національного 

державотворення і системних перетворень, а з іншого – розпад держави 

інтерпретується як невдача політичних еліт при договірному переході до демократії.  

Спроба поєднання переходу до демократії та збереження спільної держави в 

1990–1992 рр. виявилася невдалою, оскільки федеральний (чеський) і словацький 

варіант системної трансформації суттєво відрізнялися. Попри те, що питання про 

характер політичного режиму не стояло на повістці дня в контексті подій 1992 р., 

воно актуалізувалося впродовж наступного періоду. Якщо у чеському випадку 

розпад федерації сприяв подальшій динаміці демократизаційних процесів, то в 

самостійній Словаччині темпи трансформації почали сповільнюватися. Вже 
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парламентські вибори 1992 р. і перемога РЗДС зафіксували початкову точку 

відхилення Словаччини спочатку від траєкторії чехословацького демократичного 

транзиту, а потім – і від центральноєвропейського. 

 

3.4. Посткомуністична політична культура словацького суспільства 

Падіння комуністичного режиму в Чехословаччині, як і в інших країнах ЦСЄ, 

обумовило глибокі трансформаційні процеси на різних рівнях політичної системи 

суспільства, але особливою складністю відзначалися зміни на рівні політичної 

свідомості та політичної поведінки. Перебудова ціннісних систем в умовах 

перехідного суспільства часто супроводжується завищеністю очікувань, 

амбівалентністю оцінок, нестійкістю установок, поляризацією поглядів, 

ситуативністю політичної участі, що вказує на складність політико-культурних 

трансформацій. Досягнення суспільного консенсусу щодо ключових цінностей, 

темпів і напрямів перетворень є важливим критерієм успішності демократизації.  

В аспекті розуміння політичної культури як ціннісної основи 

трансформаційних процесів важливе значення має розгляд її джерел, які динамічно 

наповнюють зміст орієнтацій свідомості та моделей поведінки перехідного 

суспільства. Серед основних джерел формування та живлення посткомуністичної 

політичної культури словацького суспільства варто виокремити: національні 

традиції, комуністичну спадщину, закордонний вплив і власну політичну практику 

постлистопадового розвитку, – які у тій чи іншій формі впливали та впливають на 

цінності, установки, поведінку громадян і функціонування політичних інституцій. 

Після падіння комуністичної «завіси» відчутним виявився закордонний вплив, 

передусім західний, який швидко і через різні канали почав поширюватися в 

словацькому суспільстві. На процес демократичних перетворень впливав широкий 

спектр зовнішніх акторів: держави, міжнародні об’єднання, регіональні організації, 

неурядові структури. Після 1989 р. Словаччина знаходилася в стані суспільного 

злому, коли відбувалися пошуки та освоєння нових культурних цінностей і правил 

співіснування, характерних для розвинутих західних суспільств [525, с. 554]. 

Сприйняття і засвоєння західних ліберальних цінностей, запровадження 
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демократичних інститутів стало одним зі шляхів здобуття міжнародної легітимності 

для транзитивного суспільства.  

Якщо становлення та закріплення демократичних інститутів, ринкових 

механізмів у розвинутих країнах Заходу було довготривалим процесом, то в 

посткомуністичних країнах інституціоналізація демократії здійснювалася в 

історично короткі строки. В процесі демократичного переходу успіху досягали, 

насамперед, ті країни, в яких становлення нових демократичних інститутів 

відбувалося поступово і на сприятливій політико-культурній основі. Огульне 

запозичення перехідними суспільствами елементів інституційної структури 

розвинутих країн прирікає процес демократизації на ризики невдачі, породжуючи 

комплекс формальних і неформальних інститутів, які неоднозначно впливають на 

демократичний розвиток. Зважаючи на те, що демократичні інститути міжвоєнної 

Чехословаччини формувалися під визначеним впливом «першої хвилі» 

демократизації, а цінності демократії були складниками суспільно-політичної 

практики, «третя хвиля» мала б опиратися на сприятливий історичний ґрунт для 

відновлення та поширення демократичних практик. Разом з тим, в аспекті 

демократичних традицій варто підкреслити словацьку специфіку. 

Зміна політичного режиму зумовила появу демократичних практик та 

інститутів, механізми і процедури функціонування яких часто не мали еквіваленту 

в політичній культурі словацького суспільства. Нерідко це було причиною 

суспільних суперечностей і конфліктів на шляху до консолідованої демократії, яка 

передбачає досягнення певного рівня адаптивності та гомогенності між 

інституціями і політичною культурою. Як зазначають В. Меркель і А. Круассан, 

молодим демократіям властиві пережитки додемократичної політичної культури, їм 

часто бракує нового суспільного договору про демократичні інститути, які могли б 

підстрахувати їх на соцієтальному рівні [168]. Навпаки, слабка вкоріненість 

принципів лібералізму та «громадянськості» створює живильне середовище для 

витіснення ліберальних інститутів. В цих умовах неформальні політичні інститути 

знаходять еквівалент на рівні суспільства: громадяни продовжують 

використовувати клієнтелістські мережі, які передаються з покоління в покоління, і 
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практики, що склалися в авторитарний період, не довіряючи громадським 

організаціям [168]. 

У порівняні з чехами словаки менше довіряли новим інститутам демократії, з 

обережністю ставилися до їх впровадження. З огляду на історичне минуле, падіння 

комуністичного режиму означало для чехів відновлення ще не забутих 

демократичних принципів і практик політичного життя, тому відносно легко і 

швидко сприймалося в суспільстві. Для словаків інституціоналізація демократії 

західного типу виявилася складнішою і тривалішою, що було зумовлено, зокрема, 

традиційними особливостями політичної культури. Т.зв. «культурне відставання» є 

характерною ознакою трансформаційних процесів у Словаччині та інших 

посткомуністичних країнах. У словацькому випадку культурне відставання 

зумовлене, насамперед, периферійною модернізацією і соціокультурними 

параметрами перехідного суспільства [94, c. 34; 662, c. 8]. 

В контексті поширення західних цінностей слід враховувати особливості 

геополітичного положення Словаччини та усвідомлення суспільством своєї 

культурно-цивілізаційної належності. Адже впродовж історичного розвитку 

словаки підпадали під культурні впливи Заходу і Сходу, що позначилося на їх 

світоглядному сприйнятті. Після краху комуністичного режиму західний 

культурно-ціннісний вектор здобував все більше прихильників серед словаків, чому 

сприяла й більша наближеність Словаччини до зони традиційних демократій, аніж 

до гібридних систем. В 1990-х рр. Словаччина перебувала в площині перетину 

геополітичних інтересів країн Заходу і Росії, вплив яких позначився і на ціннісних 

коливаннях словаків. 

Головним джерелом нової політичної культури словаків була і є політична 

практика в посткомуністичний період. Падіння комунізму принесло радикальні 

зміни у ставленні до індивіда, права якого за демократичного режиму почали 

розглядатися не тільки в соціальному, але й політичному та громадянському вимірі. 

Ці зміни стали необхідною передумовою для трансформації словацького 

суспільства з метою подолання ідеологічної спадщини та практики «реального 

соціалізму», що зводила громадянськість до її соціального виміру з розумінням 



184 
 
громадянина як об’єкта державної соціальної опіки [295, с. 53].  

Крах комуністичного режиму та звільнення від тотальної опіки держави часто 

супроводжувалося соціальною невпевненістю, а то й панічністю настроїв громадян. 

Нереалістичні очікування швидкого зростання рівня життя, посилені обіцянками 

політиків, і економічні труднощі в реальному житті розчарували значну частину 

населення, що сприяло зростанню прихильності окремих верств до 

націоналістської, популістської риторики і породило соціальний запит на 

харизматичних лідерів, на кшталт В. Мечіара. 

В нових умовах посткомуністичного розвитку зміна ціннісних орієнтацій 

відбувалася як на рівні суспільного, так і особистого життя громадян, при цьому 

глибина індивідуальних змін була різною.  

О. Плавкова розглядає посткомуністичні зміни особистісного сприйняття і 

залежності індивіда у трьох вимірах: у владному, економічному та приватному 

житті [523, с. 10–18]. 

По-перше, відбулася зміна владної залежності індивіда. В нових умовах індивід 

став актором, владною силою, що самостійно вирішує, як буде виконувати свою 

роль громадянина, насамперед, шляхом участі чи неучасті у громадському житті. 

Індивід дає оцінку демократичному режиму і, відповідно, висловлює 

довіру/недовіру публічним інститутам, політикам. Не заперечуючи значення 

системних трансформацій після 1989 р., словаки загалом критично сприймали 

спосіб реалізації змін політиками, що поступово породжувало в частини суспільства 

апатію і недовіру до демократичних інститутів і політичних еліт. 

По-друге, відбулася зміна економічної залежності індивіда. Індивід став 

флексибільною робочою силою, самостійною одиницею в ринковій економіці. 

Змінюються погляди суспільства на зайнятість людини та шляхи її реалізації на 

ринку праці, способи економічного забезпечення і підтримання рівня життя. Інше 

питання, що значна частина словацького суспільства в межах ключових цілей 

Листопадової революції 1989 р. не була орієнтована на необхідність глибокої 

структурної перебудови господарства в напрямі до капіталістичної економіки та 

ринкових відносин. 
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По-третє, вкрай важливою була зміна залежності щодо приватного життя. В 

нових умовах індивід бере на себе більше відповідальності, стає менш залежним від 

суспільного цілого, може вільніше проектувати особисті плани і творчо діяти, 

більше захищає приватність власного життя. На передній план діяльності індивіда 

виходять особистісні потреби й інтереси. В умовах плюралістичної індивідуально-

ліберальній модерності відбувається зміна моральних принципів і традиційних 

цінностей словацького суспільства, що супроводжуються посиленням 

споживацького матеріалізму, індивідуалізму, суб’єктивізму, релятивізації 

[361, с. 24]. 

Специфіка посткомуністичної політичної культури словацького суспільства 

обумовлена як досвідом демократичних перетворень, так і атавізмами 

соціалістичної доби. Адже стартовою точкою переломних змін була система 

цінностей комуністичного суспільства, «болісне» знецінення ідеалів якої 

відбувалося впродовж всього періоду трансформації. В ході соціальної 

трансформації відбулося часткове руйнування соціальних інститутів, зміна 

моральних імперативів та злам ідеологічних традицій. Ризики поглиблення стану 

ціннісного дисонансу та депривації зростали на фоні завищених очікувань і 

реального погіршення соціально-економічного становища. Словацьке суспільство 

відмовилося від делегітимізованої комуністичної ідеології, але на рівні політичної 

свідомості не змогло відразу позбавитись посттоталітарної спадщини. 

Система цінностей і мислення словацького суспільства була деформована 

єдиною ідеологією та політикою державного патерналізму за часів комуністичного 

режиму. Після 1948 р. у Словаччині розпочалася «навздогінна» модернізація 

індустріального типу, яка мала велике значення для суспільства. Індустріалізація та 

урбанізація, розширення соціальних прав при одночасному нехтуванні правами 

громадянськими і політичними швидше змінювали Словаччину в соціально-

технічному плані, ніж в культурному, але в пам’яті та системі цінностей суспільства 

закарбувався цей шлях до покращення матеріальних умов життя [134, с. 54]. Епоха 

комунізму в свідомості значної кількості словаків пов'язана з підвищенням рівня 

матеріального забезпечення і соціального положення, попри переслідування 
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інакомислення, обмеження громадянських прав і свобод, відсутності демократії 

загалом. Як підкреслює В. Крівий: «Одночасний процес матеріального покращення 

умов життя та існування політичної несвободи є структурним джерелом 

роздвоєності словацьких спогадів про комуністичний період» [134, с. 54]. Попри 

відносну нетривалість періоду комуністичного режиму в Чехословаччині, він доволі 

глибоко проник у словацьке суспільство, що засвідчують тривалі ностальгічні 

настрої словаків в 1990-х і 2000-х рр. В даному аспекті напрошуються паралелі з 

ситуацією в Україні, правда, суттєво відрізняється тривалість і характер 

комуністичного періоду. 

Традиції політичного колективізму, патерналізму, етатизму вступали в 

суперечність з цінностями індивідуалізму та лібералізму, які, принаймні на початку 

1990-х рр., мали досить слабкі позиції у словацькому суспільстві [621, с. 46]. 

Патримоніальні риси та провінційно-авторитарне мислення як спадщина старого 

режиму знаходили прояв на різних рівнях політичної свідомості та значно 

ускладнювали демократичний транзит Словаччини. 

Для розуміння змін у системі ціннісних орієнтацій і світоглядного сприйняття 

важливим є звернення до політичного, культурного досвіду народу. Слабкості 

демократичних традицій і суперечності політичної участі словаків зумовлені 

особливостями історичного розвитку, адже «корені постлистопадової політичної 

культури ростуть не тільки з комуністичного, але й докомуністичного минулого 

Словаччини» [621, с. 46]. Багатовікове існування словацького народу в рамках 

різних державних утворень і реалізація національною елітою стратегії «виживання» 

в цих умовах визначили адаптивність словаків до різних режимів, їхню відносну 

пасивність у політичному житті. 

В історико-культурному контексті детермінуюче значення мала модернізація, 

яка мала запізнілий і периферійний характер у рамках Австро-Угорщини та 

Чехословаччини. Складний «хвилеподібний» шлях модернізації обумовив те, що 

поляризація словацького суспільства черпала своє живлення з культурного 

конфлікту, а не в соціально-економічній площині, як в Чехії [594, с. 21]. На відміну 

від Польщі та Угорщини, які мають тривалу історію державності, в Словаччині на 
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всіх модернізаційних етапах домінували екзогенні актори – економічні та політичні, 

що не вважається сприятливим фактором згідно з теорією модернізації. Зрештою, 

слабке проникнення ліберальних ідей у словацьке суспільство пояснюється 

сприйняттям їх носіїв як чужих [594, с. 21]. Процес формування словацької нації в 

ХІХ ст. ускладнював асиміляційний тиск політики мадяризації з боку Будапешта, 

але водночас він стимулював словацьку інтелігенцію до співпраці з чеською елітою 

в питаннях національного відродження. 

Створення незалежної Чехословацької республіки в 1918 р. стало новим етапом 

у розвитку національної самосвідомості словацького народу, попри впровадження 

ідеї «чехословакізму», яка була «для більшості словацького суспільства 

незрозумілою, а тому й неприйнятною» [660, с. 447]. Розвиток інститутів демократії 

в Чехословаччині безумовно справив позитивний вплив на формування 

демократичних цінностей, але слабко врахував національні особливості словаків. 

Зрештою, централістський курс празьких правлячих кіл, концепція 

«чехословакізму», ряд соціально-економічних і релігійних проблем сприяли 

формуванню автономістського руху з його головним репрезентантом Словацькою 

людовою партією на чолі з А. Глінкою [245, с. 11]. Попри різні оцінки 

автономістського руху, варто погодитися з твердженням Я. Ріхліка про те, що 

існування автономістського руху було віддзеркаленням історично легітимного 

процесу розвитку та перетворення словацької етнічної нації в націю політичну [561, 

c. 258]. У процесі розвитку демократичної чехословацької держави словаки 

формувалися як окрема політична нація, яка усвідомлює свою тісну пов’язаність і 

спорідненість з чеською нацією. 

Авторитарних елементів в історичну свідомість суспільства додав 

пронімецький режим Словацької держави в 1939–1945 рр., за якого були ліквідовані 

демократичні інститути. Після 1948 р. Словаччина пройшла шляхом деформованої 

індустріальної модернізації радянського типу, яка, хоч і поліпшила соціально-

матеріальне становище населення, але не сприяла формуванню громадянських 

цінностей. 

Отже, в ході політичної трансформації словацьке суспільство опиралося на 
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визначені демократичні та недемократичні історичні традиції. В короткостроковій 

ретроспективі для словацького транзиту, передусім, важливим був демократичний 

досвід Першої Чехословацької республіки в 1918–1938 рр., період відносної 

свободи в післявоєнні роки (1945–1948 рр.), спроба лібералізації чехословацького 

комуністичного режиму («Празька весна») в 1968 р. Однак для абсолютної 

більшості громадян демократія була новим явищем, що непросто сприймалося 

посткомуністичною свідомістю, тим більше на тлі складних політичних і соціально-

економічних процесів після 1989 р.  

Перспективним в аспекті утвердження демократичних цінностей є належність 

культурно-релігійної системи Словаччини до протестантсько-католицького ареалу, 

в межах якого зародилися ідеї гуманізму, лібералізму і знаходяться розвинені 

західні демократії. Словаччина є досить релігійною країною, де понад 75% 

населення є віруючими людьми. За статистичними даними переписів 1991, 2001 і 

2011 рр. серед вірян найбільше католиків (понад 80%) і протестантів (більш як 10%), 

тоді як прихильників православ’я – приблизно 1% (див. дод. Л). Протестантсько-

католицька система релігійного світогляду, в порівнянні з православ’ям, є більш 

орієнтованою на підтримку ліберальних цінностей, свободи, індивідуалізму та 

раціоналізму.  

Після краху комуністичного режиму в Словаччині в центрі політичного 

дискурсу опинився ряд проблем етнонаціонального характеру, спроби розв’язання 

яких неоднозначно вплинули на процес демократизації. Окрім загострення чесько-

словацьких державно-правових відносин, актуалізувалося питання політики щодо 

національних меншин.  

Згідно з результатами перепису 1991 р. частка етнічних меншин у Словаччині 

становила більш як 14% населення (див. дод. М). Найчисельнішою нацменшиною 

були угорці, яких у 1991 р. налічувалося понад 567 тис. або 10,8% населення 

Словаччини. На передній план у постлистопадовий період вийшли питання 

політичного представництва угорської меншини та вироблення інституційних 

механізмів захисту прав нацменшин. «Угорське питання» стало предметом як 

конструктивних дискусій, так і політичних спекуляцій з боку націоналістично 
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орієнтованих сил, які звинувачували угорців у ревізіонізмі та відсутності 

патріотизму.  

З огляду на актуальність національних питань у травні 1990 р. науковцями САН 

було здійснено соціологічне дослідження щодо самоідентифікації угорської 

нацменшини [618, с. 241]. Результати зафіксували високий рівень самоідентифікації 

респондентів угорської національності з угорською меншиною в Словаччині та 

дещо нижчий з угорською нацією, що свідчило про розвинене усвідомлення єдності 

та солідарності нацменшини як соціального цілого, пов’язане також з розумінням 

належності до угорської нації. Однак ідентифікація з угорською нацією не була 

пов'язана з усвідомленням належності до угорської держави. Більшість 

респондентів задекларували усвідомлення своєї єдності з Чехословаччиною і менш 

виражено вказали на ідентифікацією зі Словаччиною. При цьому ототожнення 

респондентів-угорців зі Словаччиною було більш значущим, аніж їхня 

ідентифікація з Угорщиною [618, с. 241].  

У 1991–1992 рр. більшість угорських політичних сил підтримувала збереження 

федеративної держави та вважала референдум легітимним способом визначення її 

майбутнього. В різні періоди демократичної трансформації питання угорської 

нацменшини виходило на передній план і поляризувало відносини у площині 

«словаки – угорці». 

Особливий тип етнічного розмежування, який має виражений соціально 

спрямований зміст, сформувався між словацькою більшістю і ромською меншістю. 

Поступово цей конфлікт з маргіналізованого в Першій Чехословацькій республіці 

перетворився в одне з вогнищ напруги в кінці комуністичної ери та після революції 

1989 р. [617, c. 8]. Соціальне напруження в «ромському питанні» наростало й надалі 

внаслідок недалекоглядної соціальної політики постлистопадових урядів і 

політичної інструменталізації даної проблеми.  

В соціально-структурному аспекті трансформації варто підкреслити особливу 

впливовість національного популізму в Словаччині. Під впливом комплексу 

суспільно-політичних та історичних чинників у Словаччині сформувалося 

сприятливе соціокультурне середовище, в якому націонал-популісти поширювали 
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та капіталізували свої месиджі. О. Гіарфашова і Г. Месежніков виокремлюють низку 

чинників та обставин, які посилювали сприйнятливість словацької політичної 

культури до ідей націонал-популізму [470, c. 8] 

По-перше, Словаччина – це країна з домінантним титульним етносом 

(словацьким) і домінантною конфесією (католицизмом), однак їй властива етнічна і 

релігійна розмаїтість, репрезентована кількома національними меншинами, 

етнічними групами та релігійними громадами. 

По-друге, впродовж останнього сторіччя Словаччина була частиною п'яти 

різних державно-правових утворень (Австро-Угорська монархія, Чехословацька 

республіка, Словацька держава, відновлена Чехословаччина, незалежна Словацька 

Республіка). Етапи державно-правового розвитку корелювалися зі стадіями 

національного розвитку титульного етносу та його взаємодією з іншими етносами. 

По-третє, впродовж XX століття в Словаччині змінювалися різні типи 

політичних режимів – монархічний напівавторитаризм, плюралістична демократія, 

фашистський тоталітаризм, обмежена «національна» демократія, комуністичний 

тоталітаризм та чергування режимів ліберальної та неліберальної демократії після 

1989 р. Динамічні зміни державного устрою та політичного режиму протягом 

відносно короткого історичного періоду призвели до різного ступеня ідентифікації 

окремих груп населення з існуючими суспільними умовами, включаючи 

ототожнення з окремими державними структурами. Причому словаки 

демонстрували відданість різним типам політичної культури (демократичної, 

авторитарної), що безпосередньо впливало як на їхню політичну мотивацію, так і на 

налаштованість політичних суб'єктів на її артикуляцію (часто популістичну). Все це 

відбувалося на тлі постійного розвитку національної самоідентифікації суспільства. 

Зміни суспільно-політичних умов, які були здійснені політичними елітами (іноді під 

прямим чи латентним тиском ззовні), часто супроводжувалися залученням чи 

опором великих груп населення, що згодом мало вплив на становище окремих 

соціальних та етнічних груп [577, c. 8].  

Словацьке суспільство не було однорідним у сприйнятті політичних процесів і 

демократичних перетворень, що відбувалися в 1989–1992 рр. Серед основних 
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розділювальних ліній у словацькому суспільстві, які визначали зміст і напрями 

розвитку політичного процесу та партійної конкуренції в цей період, можна 

виокремити: ставлення до комуністичного режиму, оцінка революції 1989 р. і 

демократичних перетворень; проблема реформування федеративного устрою і 

збереження єдиної чехословацької держави; ставлення до неоліберальних 

економічних реформ, наслідки яких суперечливо сприймалися в словацькому 

суспільстві; питання геополітичного місця і зовнішньополітичної орієнтації країни 

в антагоністичній площині «Схід – Захід»; роль угорської нацменшини в житті 

країни. 

Партійна структуризація увібрала в себе цей комплекс суспільних проблем, які 

часто ставали предметом політичних спекуляцій і популістської риторики, особливо 

в передвиборчий період. Попри специфічність посткомуністичного ландшафту, в 

аспекті виникнення партій і профілювання партійно-політичної конкуренції в 

Словаччині знайшли свій прояв як традиційні кліважі (М. Ліпсет і С. Роккан [429]), 

так і специфічні лінії соціально-політичних розмежувань.  

В контексті виборів 1990 р. ключовим було розмежування суспільства щодо 

ставлення до комуністичного режиму, в рамках якого виокремилося кілька 

антикомуністичних ідеологічних профілів на противагу ослабленій КПЧ. Поряд з 

соціополітичним розмежуванням навколо демократичної осі в 1990–1992 рр. 

конструюється конфліктна лінія стосовно національного питання, яке також було 

домінантним структуруючим чинником у партійній системі. Політизацію чесько-

словацьких суперечностей, а також питань національного державотворення 

(насамперед з боку СНП і РЗДС) варто розглядати в контексті дихотомії «празький 

центр – словацька периферія». В цей період формується й інший вимір конфліктної 

лінії «центр – периферія», а саме: виникнення і діяльність угорських політичних 

партій, з одного боку, і націоналістично орієнтованої СНП, з іншого.  

Розмежування між симпатиками федеративної держави та прихильниками 

словацької самостійності напластувалося на конфліктну лінію щодо 

неоліберального курсу реформ («радикальний – поміркований»), тим самим 

загострюючи чесько-словацькі відносини в соціально-економічній площині. В 
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словацькому суспільстві реакція на (чеські) посткомуністичні реформи виражалася 

скоріше в національному дискурсі, аніж в площині «ліві – праві» [354, c. 9]. 

Стабільну електоральну підтримку та відповідне владне представництво мав ХДР, 

як головний репрезентант католицької спільноти в розрізі розмежування «церква – 

держава», тоді як аграрний напрям у контексті кліважу «місто – село» не був 

представлений окремою партією у парламенті. Значна кількість соціополітичних 

поділів, їхнє ситуативне загострення та не завжди конструктивна репрезентація на 

рівні партій ускладнювали досягнення суспільного консенсусу в Словаччині, що є 

необхідною умовою успішного переходу до демократії. 

Комуністичний режим у Словаччині в багатьох аспектах штучно об’єднував 

суспільство на основі офіційної ідеології, а з його крахом оголилися приховані 

суперечності та конфліктні лінії. Тому першочерговим завданням в умовах 

перехідного періоду було подолання розділювальних ліній і консолідація 

суспільства. Від успішності розв’язання цього завдання залежало наскільки країна 

наблизиться до стадії консолідації демократичного режиму. Але наступний 

політичний розвиток Словаччини засвідчив кроки владної еліти, спрямовані не на 

інтеграцію, а поляризацію суспільства.  

Трансформаційні труднощі Словаччини багато в чому обумовила специфічна 

політична культура словацької еліти. Адже диференціація суспільства 

поглиблювалася поляризованістю, розщепленістю і фрагментованістю словацької 

політичної еліти, її обмеженою консенсусною і комунікативною здатністю. Якщо в 

контексті краху комунізму та легітимізації демократичного режиму можна було 

спостерігати елементи консенсусного, кооперативного і конкурентного стилів 

взаємовідносин у середовищі словацької еліти, то з 1992 р. почали переважати 

конкурентні та конфронтаційні типи. Наприклад, стратегія націоналістичної еліти 

СНП з самого початку була орієнтована на конфронтаційний тип політичної 

боротьби, КПС і ПДЛ поєднували елементи конфронтаційної та конкурентної 

політики. Після формалізації у статусі самостійного політичного суб’єкта РЗДС на 

чолі з В. Мечіаром також застосовував елементи конкурентної та конфронтаційної 

стратегії політичної боротьби [411, с. 52].  
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Іншою характеристикою словацької політичної еліти був високий ступінь 

персонального континуїтету з комуністичним режимом. У контексті революційних 

подій і функціонування уряду «національної згоди» комуністична еліта намагалася 

утримати контроль за перетвореннями в країні, але дістала відсіч з боку ліберально 

орієнтованої частини ГПН і ХДР. У партійному спектрі правиці конструюється 

соціально-політичний конфлікт навколо реалізації т.зв. «люстраційного закону», що 

знайшов вираз і на особистісному рівні (ГПН – Мечіар) [551, c. 14]. В умовах 

фактичного блокування люстраційного процесу компартійні функціонери, працівники 

держбезпеки та інші представники старого режиму почали швидко знаходити нові 

посади в суспільних, політичних і економічних структурах. В цьому зв’язку розпад 

ГПН і створення РЗДС, на думку Д. Ковача, стали не тільки символічною віхою, але 

й реальною датою посилення позицій представників старих структур у новому 

істеблішменті [400, c. 19]. Перемога РЗДС на парламентських виборах 1992 р. 

призвела до виразного посилення впливу колишньої компартійної номенклатури на 

політичні процеси в Словаччині [622, с. 12]. 

Позиціонуючи себе як «третя сила», націоналістичні сили в 1990-х рр. вважали 

своїм головним противником не комуністів, а лібералів. Ця ситуація створила умови 

для успіху політиків, які просували ідею націоналізму з популістською риторикою. 

Після парламентських виборів 1992 р. націонал-популістські сили здобули повний 

контроль над транзитом, зокрема і в контексті розбудови самостійної держави.  

В аспекті чесько-словацьких відносин консенсус владних еліт на початку 1990-

х рр. не був достатнім для швидкого та задовільного подолання суперечностей у 

розвитку спільної держави. В контексті парламентських виборів 1992 р. словацька 

та чеська політична еліта була не тільки внутрішньо фрагментованою, але й 

розділеною у своїх поглядах на розв’язання фундаментальних проблем спільної 

держави [411, с. 52]. На жаль, розпаду федерації та державотворчому процесу в 

1992 р. не передувала широка публічна дискусія, яка додала б інтеграційного 

потенціалу еліті та суспільству. 

Складні аспекти політичної культури словаків на початковому етапі 

демократичного транзиту розкриває питання їхньої участі у листопадових подіях та 
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їхнє ставлення до Листопадової революції 1989 р., яка стала відправною точкою 

масштабних трансформацій у суспільстві. «Ніжна» революція позитивно 

оцінюється в словацькій історії, але виникає питання наскільки пересічні словаки 

були готові підтримувати кардинальні зміни. В аспекті оцінки участі словаків у 

революційних подіях 1989 р. цікавими є результати дослідження, здійсненого 

Інститутом політичних наук САН і Відділом медіальних досліджень Словацького 

радіо (грудень 2003 р., жовтень 2004 р.). [524, с. 338]. В ході репрезентативних 

досліджень 2004 р. респондентам було поставлено питання «Яким способом Ви 

долучилися до подій, пов’язаних з 17 листопада 1989 року?». В аспекті 

ретроспективної самооцінки громадянами своєї участі в листопадових подіях 

отримано наступні результати. До прихильників листопадових подій віднесено 

46,5% респондентів, з яких активних учасників було 11,4%, а т.зв. «тихих» 

симпатиків – 35,1%. Тобто майже половина громадян була готова до глибоких 

політичних і соціально-економічних змін. До активних дій (мітингів, зустрічей) 

долучалися, насамперед, особи середнього віку, з вищою освітою і великих міст. 

Тоді як «тиху» підтримку висловлювали, зокрема, індивіди з середньою освітою, 

представники угорської нацменшини, жителі сіл, пенсіонери, прихильники ХДР 

[524, с. 341–342]. 

Застереження проти листопадових подій тою чи іншою мірою мав кожен 

десятий, і в більшості випадків це проявлялося у формі «тихої» незгоди (9%). Тоді 

як активно проти зміни політичного режиму (в медіа, на роботі) виступали тільки 

1,2% респондентів. У цій групі були представлені переважно найстарші вікові 

категорії, працівники державних підприємств, прихильники політики «старих 

часів», виборці КПС [524, с. 341–342]. Ще 12,6% респондентів засвідчили свою 

байдужу позицію до суспільно-політичних перетворень і близько третини не змогли 

дати оцінку подіям з об’єктивних причин (вік, перебування закордоном). Серед 

байдужих було найбільше осіб з базовою освітою, старшого віку, представників 

угорської нацменшини, політичних прихильників Партії угорської коаліції, КПС і 

РЗДС [524, с. 341–342]. Дослідження ретроспективної саморефлексії громадян щодо 

листопадових подій 1989 р. ілюструє соціальний контекст змін, а також формує 
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певне розуміння успіхів і проблем подальшої трансформації словацького 

суспільства. 

В даному аспекті варто акцентувати увагу на політико-культурних 

відмінностях чехів і словаків в аспекті їхньої готовності до радикальних 

перетворень. Більша частина словацького суспільства досить добре адаптувалася до 

соціально-економічних умов «реального соціалізму» і не вважала цей період, на 

відміну від чеського соціуму, очевидним кроком назад у розвитку країни [29, с. 130]. 

Нові ринкові механізми та демократичні інститути знаходили більшу підтримку 

серед чехів, аніж словаків, що вказувало на відмінності як на ціннісному рівні 

(ставлення до індивідуалізму, самореалізації, свободи), так і в розрізі сприйняття 

успішності об’єктивних соціально-економічних перетворень. Соціально-економічні 

труднощі перехідного періоду відтісняли на задній план антикомуністичні настрої 

населення. Диференційованість ціннісних орієнтацій чехів і словаків все виразніше 

проявлялася впродовж трансформації в 1989–1992 рр. В 1991 р. процес 

трансформації позитивно оцінювали 42,3% чехів і 21,5% словаків, в 1993 р. – 34,3% 

і 9,7% відповідно. В 1991 р. на майбутні перспективи трансформації позитивно 

дивилися 52,3% чехів і 34,7% словаків, тоді як в 1993 р. частка оптимістів 

зменшилася до 38,9% і 26,8% відповідно [132, с. 51]. 

Вказані ціннісно-орієнтаційні відмінності між чехами та словаками значною 

мірою вплинули на результат парламентських виборів 1992 р. у Чехословаччині, а 

також на подальші процеси трансформації в 1990-х рр. Як стверджує К. Водічка, 

чехи в своїй більшості голосували в 1992 р. за реформи, тоді як словаки – проти, 

тому чеська і словацька політична репрезентація, яка в результаті виборів прийшла 

до влади, мала діаметрально протилежні політичні та економічні концепції розвитку 

[352, c. 26]. 

Вказуючи на дві переломні віхи в словацькій трансформації в 1989 і 1992 рр., 

В. Крівий підкреслює менш сприятливі соціокультурні установки словаків, у 

порівнянні з чехами. Основу цього специфічного соціокультурного контексту 

складають, передусім, особливості історичного розвитку словацького суспільства, 

які обумовлені довготривалими державно-патерналістськими очікуваннями, 
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слабкою ліберальною орієнтацією, специфічною політичною культурою, запізнілою 

модернізацією, своєрідним перебігом т.зв. «нормалізації» та слабкістю 

некомуністичних еліт [408, c. 86–87]. Адаптаційною кризою та амбівалентними 

настроями в словацькому суспільстві скористалися популістські сили, які 

відтіснили ліберально орієнтовані еліти та змінили напрям трансформації після 

парламентських виборів 1992 р. 

Отже, посткомуністичний розвиток словацького суспільства засвідчив як 

глибину, так і складність політико-культурних змін. Трансформаційні труднощі 

були зумовлені складним і часто суперечливим впливом на політичну культуру 

різних джерел. Національні традиції, комуністична спадщина, закордонні 

запозичення, власна політична практика посткомуністичного розвитку по-різному і 

часто суперечливо впливали на політичні цінності, установки, поведінку громадян і 

функціонування політичних інститутів у нових умовах. 

Політико-культурний комплекс включав проблеми державно-політичної, 

національної, геополітичної ідентичності, які виступали чинниками поляризації 

словацького суспільства. Стан депривації, напруженість і конфліктність у 

словацькому суспільстві на початку 1990-х рр. посилювалися внаслідок одночасних 

перетворень в економічній і політичній сферах, а також у зв’язку з національно-

емансипаційними процесами, що ускладнювали перехід Словаччини до демократії 

загалом. 

 

Висновки до розділу 3 

Радикальні політичні, владно-інституційні, соціально-економічні, політико-

культурні, зовнішньополітичні зміни, які відбулися в Словаччині у кінці 1989 р. – 

на початку 1990-х рр., засвідчили трансформацію моделі суспільно-політичного 

розвитку. Крах комуністичного режиму обумовив зміну векторів суспільно-

політичного розвитку в напрямі розбудови демократичної правової держави з 

ринковою економікою та зближення з країнами Заходу.  

Словацький демократичний транзит у 1989–1992 рр. відбувався в умовах 

спільної з чехами федеративної держави (т.зв. «федеральний» етап). Умовно 
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федеральний етап демократичних трансформацій розділено на дві послідовні фази: 

перша фаза зафіксувала крах комуністичного режиму, охопивши період від початку 

революційних подій у листопаді 1989 р. до установчих виборів у червні 1990 р.; 

друга – це період формування інституційних засад демократичного політичного 

режиму, впровадження ринкових реформ і водночас посилення дезінтеграційних 

процесів, які завершилися розпадом ЧСФР у 1992 р.  

Встановлено, що впродовж семи місяців (кінець листопада 1989 р. – початок 

червня 1990 р.) Словаччина перебувала в фазі політичної турбулентності, що 

поєднала у собі суперечливі процеси: народну революцію і реконструкцію 

державної влади, колапс режиму та переговори сторін, протистояння дисидентів і 

комуністів та їхній союз, переплетіння правових і політичних методів перетворень. 

Попри означення подій у листопаді-грудні 1989 р. як «революція», процес падіння 

комуністичного режиму в Чехословаччині мав мирний характер, що 

супроводжувався переговорами між комуністичною елітою та опозицією. 

Ключовим рушієм краху режиму та відкриття транзиту визначено масову 

мобілізацію громадськості, яка змусила представників компартії вести переговори з 

представниками політичної опозиції. Внаслідок швидкого краху комуністичного 

режиму лібералізація і демократизація відбувалася одночасно, що є виразною 

особливістю чехословацького переходу в центральноєвропейському контексті. 

Лібералізаційні заходи здійснювалася паралельно зі створенням демократичного 

владного механізму, що зумовило труднощі подальшої демократичної 

трансформації в 1990–1992 рр., а також після проголошення самостійності 

Словаччини. Підкреслено, що базові характеристики стартової ситуації 

демократичного переходу на федеральному рівні та в Словаччині були подібними, 

однак словацькому транзиту притаманні свої особливості, які пов'язані зі слабшою 

соціальною базою та організованістю громадянської опозиції, зі значним впливом 

на трансформаційні процеси комуністичної еліти, з більш вираженими елементами 

переговорів і кризовими явищами в масовому русі (ГПН). Зроблено висновок, що 

початкова фаза чехословацького транзиту відбулася у формі швидкого колапсу 
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старого режиму, який супроводжувався переговорами між владною елітою та 

опозицією під тиском протестних мас. 

Підкреслено етапність у процесі демократизації парламентських виборів 

1990 р., результати яких дали змогу оновити склад представницьких і виконавчих 

органів обох республік, легітимізувати зміну політичного режиму та подальші 

системні перетворення. Установчі вибори дозволили політично покінчити з 

комуністичним режимом, тим самим зафіксувавши початок другої фази 

«федерального» транзиту Словаччини (червень 1990 р. – грудень 1992 р.). Водночас 

фрагментованість і поляризованість партійного представництва в парламенті, 

конфліктність у відносинах владних еліт, нестійкість правлячих коаліцій 

спричиняли ризики для політичної стабільності та демократичних реформ. 

Встановлено основні напрями формування політико-інституційних основ 

демократичного режиму та парламентської республіки в рамках другої фази 

транзиту, зокрема: оновлено й апробовано виборче законодавство, реформовано 

систему органів державної влади, створено правові засади для функціонування 

громадянського суспільства та ін. Поряд з політико-інституційними й ринковими 

перетвореннями, на визначення моделі суспільно-політичного розвитку вплинула 

переорієнтація зовнішньої політики в західному, європейському напрямку. 

Партійний розвиток Словаччини в 1990–1992 рр. охарактеризовано як 

динамічний, нестабільний і плюралістичний, що проявився у виникненні десятків 

політичних партій, у процесах їхнього поділу та ситуативного єднання. Попри 

фрагментацію партійного ландшафту, в цей період викристалізувалися ті політичні 

суб’єкти, які впродовж 1990-х рр. займали домінантні позиції, впливали на процес 

трансформації та визначали конфігурацію партійної системи вже незалежної 

Словаччини. Окрім динамічності, для партійно-політичного життя був характерний 

високий ступінь ідейної диференційованості, ідеологічної поляризації та соціальної 

конфліктності. Партійна структуризація у Словаччині була складнішою, ніж в Чехії, 

оскільки поряд з питаннями демократичного розвитку увібрала в себе цілий 

комплекс проблем економічного, національного та соціально-релігійного характеру. 

Наявність численних соціополітичних розмежувань та їхня не завжди 
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конструктивна партійна репрезентація ускладнювали досягнення консенсусу між 

політичними елітами та консолідацію суспільства загалом, що є необхідною умовою 

для успішного переходу до демократії. 

Впродовж другої фази транзиту, окрім демократичних здобутків, у Словаччині 

проявилися й суперечливі процеси, з-поміж яких виокремлено: ігнорування 

люстраційного процесу, труднощі ринкової модернізації, неоднозначну реакцію 

населення на економічні та соціальні перетворення, зростання напруги в чесько-

словацьких відносинах і невдалі спроби реформування федеративної системи. В 

контексті парламентських виборів 1992 р. проявилися виражені тенденції до 

дезінтеграції федерації, економічної та політичної самостійності, які, зрештою, 

призвели до розділу федерації та виникнення незалежної Словаччини. 

Дезінтеграційні процеси та виникнення самостійної Словаччини були обумовлені 

комплексом структурних передумов та елітарних, партійно-політичних чинників, 

що ідейно опиралися на прагнення словаків до завершення процесу національної 

емансипації.  

Підкреслено, що на процес трансформації в Словаччині мали значний вплив 

політичні традиції та ціннісні орієнтації перехідного періоду. Демократичний і 

авторитарний досвід словаків у першій половині ХХ століття, запізнілий характер 

модернізації та слабке проникнення ліберальних ідей, вплив екзогенних акторів і 

стратегія «пристосування» національної еліти, політика патерналізму та «м’якої 

нормалізації» за часів комунізму – ці історичні чинники визначали специфіку 

посткомуністичної політичної культури та суперечливо впливали на демократичний 

транзит. Складний структурний контекст для демократизації створювали також 

чинники національного, соціально-економічного характеру. Попри реалізацію 

моделі «наздоганяючої модернізації», інституціоналізація демократії західного типу 

для словаків виявилася досить складною і тривалою. 

Отже, впродовж федерального періоду транзиту (1989–1992 рр.) у Словаччині 

відбулися політико-системні зміни, які можна вважати сприятливими для 

подальшого розвитку до консолідованої демократії. Головними завданнями нової 

моделі суспільно-політичного розвитку були демонтаж комуністичної системи та 
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впровадження демократичних інститутів, реалізувавши які, федеративна модель 

себе вичерпала у світлі нових викликів і потреб, що постали перед 

Чехословаччиною. Попри неуспіх консолідації демократії в рамках єдиної держави, 

завдяки встановленим інституційним рамкам і мирному розділу федерації 

залишалися обнадійливі перспективи на її завершення в межах самостійних держав. 

Якщо подальший політичний розвиток Чехії дозволив досить швидко досягти 

статусу консолідованої демократії, то шлях Словаччини до ліберальної демократії 

виявився дещо тривалішим і складнішим.  

Викладені у розділі ідеї та положення відображені у публікаціях автора [76–78; 

83–84; 89; 94–100; 103–106; 116–117; 120–122; 379]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОТИСТОЯННЯ АВТОРИТАРНИХ І ДЕМОКРАТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

РОЗВИТКУ СЛОВАЧЧИНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО ПОЛІТИЧНОГО 

РЕЖИМУ 

 

4.1. Передумови та чинники «гібридизації» політичного режиму 

Попри позитивну динаміку демократичного розвитку, завершити процес 

переходу в рамках єдиної держави не вдалося, і з 1 січня 1993 р. Словаччина та Чехія 

рухалися до консолідованої демократії різними транзитними шляхами та з 

неоднаковою інтенсивністю. Якщо для Чехії розпад ЧСФР позначився 

прискоренням демократизаційних процесів, то для Словаччини – їх гальмуванням. 

Розвиток Словаччини в 1993–1998 рр. – це період становлення національної 

державності, закріплення статусу країни як незалежного суб’єкта міжнародних 

відносин, конструювання самостійного політичного простору. Водночас це період, 

коли міжнародна спільнота з сумнівом ставилася до проголошених 

євроінтеграційних цілей Словацької Республіки та її можливостей демократично 

розвиватися. Ці складні роки пов'язані з діяльністю парламентсько-урядової коаліції 

на чолі з прем’єр-міністром В. Мечіаром. Суспільно-політичні оцінки діяльності 

уряду В. Мечіара в 1994–1998 рр. – неоднозначні: коливаються в діапазоні між 

особливим «словацьким шляхом» [284, с. 11] і недемократичним «мечіаризмом» 

[424], а відносини у площині «влада – опозиція» означуються як гостра політична 

боротьба «за режим» [619, с. 14], за його «більш демократичну, або більш 

авторитарну форму» [134, с. 56]. Попри неоднозначні оцінки, дослідники 

погоджуються в тому, що це був найбільш напружений і складний період у розвитку 

Словаччини як незалежної держави. 

Складнощі словацького транзиту в перші роки незалежності та ризики 

інституціоналізації гібридного політичного режиму були зумовлені комплексом 

передумов і чинників. В центральноєвропейському контексті траєкторія 

демократичного транзиту Словаччини вирізнялася своїм складним, нелінійним, 

зиґзаґоподібним характером. Транзитний шлях Словаччини був складнішим і 
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проблематичнішим, аніж в сусідніх країнах по Вишеградській групі, з огляду на ті 

умови, чинники та історично обумовлені задачі, які постали перед країною в процесі 

демократичної трансформації. Складність словацького транзиту була обумовлена 

його чотиривимірною природою, унікальною в центральноєвропейському регіоні. 

Адже, окрім економічної та політичної трансформації, перед суспільством постало 

нагальне завдання розбудови самостійної держави та завершення процесу 

національної інтеграції.  

У порівнянні з Чехією потенціал Словаччини в аспекті державотворення був 

слабшим в силу складних історичних чинників і обмеженого досвіду розбудови 

адміністративно-інституційної інфраструктури в чехословацький період. З 

проголошенням самостійності в Словаччині відбувався процес конституювання 

вищих органів державної влади та усталення механізму відносин між ними, що 

ускладнювало процес управління в умовах слабкості конституційних традицій і 

неписаних правил політичної діяльності. В перші роки незалежності країні 

бракувало кваліфікованих кадрів для державного управління, особливо в сфері 

дипломатичної служби [250, с. 318]. Перед словацькою політичною елітою постали 

нагальні завдання завершення побудови державно-владних структур, самостійного 

економічного простору, закріплення міжнародного становища та 

зовнішньополітичних зав’язків країни.  

Труднощі та проблеми транзиту Словаччини були обумовлені також 

історичною слабкістю її ліберально-демократичних традицій і наявністю досвіду 

розбудови недемократичних режимів. Крім того, сам спосіб розв’язання питання 

словацької державності поляризував як політичні еліти, так і громадськість на 

початку 1990-х рр. У складних трансформаційних умовах, коли в суспільстві 

одночасно з демократизацією відбувається формування національної державності, 

значно важче перейти до консолідації демократії. 

В аспекті аналізу основних чинників словацького транзиту, насамперед, варто 

стисло зупинитися на інституційній структурі державно-владної системи, яка в 

1993–1998 рр. виконувала роль перешкоди авторитарним тенденціям, але водночас, 

суперечливе функціонування окремих її елементів створювало ризики для 
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демократичного розвитку. Досвід посткомуністичних країн ЦСЄ засвідчує, що 

оптимальний вибір інституційного дизайну є важливою умовою успішного 

переходу до демократії. Президентська та парламентська моделі формують свої 

політичні та інституційні ризики в умовах неусталеної демократії.  

Інституціоналізація системи державно-владних інститутів у самостійній 

Словаччині відбувалася відповідно до принципів правової, демократичної, 

суверенної держави. Головні характеристики конституційно-правової системи та 

організації державно-владних інститутів Словаччини були закладені ще в часи 

федерального етапу демократичного транзиту (1989–1992 рр.). Власне й сама 

Конституція СР була прийнята 1 вересня 1992 р., коли ще існувала федеративна 

держава. Тому подальші кроки в напрямі інституціоналізації парламентської 

демократії: апробація конституційно-правових положень у практичній площині, 

прийняття нових законів, вдосконалення політико-інституційної структури, 

налагодження відносин між конституційними органами влади – відбувалися вже у 

процесі розвитку незалежної Словаччини (з 1 січня 1993 р.).  

Конституція 1992 р. зафіксувала ключові інституційні характеристики 

парламентської системи правління відповідно до демократичних стандартів, але 

окремі аспекти формування, функціонування і взаємодії вищих органів влади були 

врегульовані доволі специфічно, відрізнялися від усталених західних моделей і 

виявилися проблемними в площині політичної боротьби 1993–1998 рр.  

Некритичне осмислення світового досвіду та політичних ризиків 

функціонування парламентської демократії, недостатній аналіз чехословацьких 

(зокрема і соціалістичних) конституційних традицій, швидкоплинність процесу 

розробки Конституції, а також кон’юнктурні інтереси правлячої еліти – це ті 

чинники, які негативно вплинули на зміст окремих положень Основного закону в 

частині організації державної влади в Словаччині. 

Незалежна Словаччина конституювалася як парламентська республіка, що 

випливає з механізму розподілу державної влади та центрального місця парламенту 

в політичній системі. Словацьку модель парламентаризму варто розглядати як 

втілення історичних традицій, прогресивного світового досвіду, так і результат 



204 
 
актуальних суспільних запитів і констеляції політичних сил. Словаччина має 

визначені парламентські традиції, які обумовлені розвитком політичної 

репрезентації словаків у рамках різних державних утворень: в імперській Австро-

Угорщині (1867–1918 рр.), у республіканській Чехословаччині міжвоєнного періоду 

(1918–1939 рр.), у авторитарній Словацькій республіці (1939–1945 рр.), в 

Чехословаччині повоєнних років і за часів розбудови соціалізму (1945–1990 рр.), а 

також у посткомуністичній федеративній державі (1990–1992 рр.).  

В конституційну модель словацького парламентаризму було закладено норми 

та принципи, які відповідають демократичним стандартам: розмежування 

законодавчої, виконавчої та судової державної влади; пряма і непряма форма 

волевиявлення народу; вільний мандат депутата; широкий спектр законодавчих, 

контрольних і установчих повноважень парламенту; відповідальність уряду перед 

парламентом та ін.  

Конституція СР визначила діяльність законодавчої гілки державної влади в 

главі 5. В ст. 72-92 КСР врегульовано діяльність Національної Ради СР як єдиного 

законодавчого органу, а в ст. 93-100 регламентовано проведення референдуму, як 

механізму розв’язання ряду важливих питань всенародним голосуванням [637]. 

Словацький парламент є однопалатним представницьким органом, склад якого 

формується раз на чотири роки за пропорційною системою виборів. Парламент 

володіє доволі широким спектром конституційних повноважень – законодавчих, 

установчих, контролюючих, а також компетенцій у сфері внутрішньої та зовнішньої 

політики держави. Інституційні переваги, що зумовлювали верховенство 

парламенту в політичній системі Словаччини, посилювалися в умовах нечіткості 

механізму парламентської відповідальності та браку дієвих конституційних 

противаг. У даній ситуації ключове значення відігравали інституційні повноваження 

і незалежна позиція Конституційного суду СР. В 1993–1998 рр. політична вага 

парламенту проявилася, насамперед, у взаємодії з іншими вищими органами 

державної влади, відносини між якими в політичній практиці не були злагодженими 

та безконфліктними.  
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Упродовж 1990–1994 рр. у діяльності словацького парламенту проявилося ряд 

деструктивних характеристик: слабка партійна дисципліна депутатів і нестійкість 

політичного структурування, фрагментованість політичних суб’єктів, 

поляризованість партійного представництва, конфліктність відносин всередині 

парламенту та з урядом. Нестійкість і динамічність партійного представництва в 

парламенті позначилася також на стабільності урядових коаліцій. Так, з червня 

1990 р. по червень 1994 р. змінилося чотири урядові коаліції: під проводом 

В. Мечіара (06.1990–04.1991, 06.1992-03.1994), Я. Чарногурського (04.1991–

06.1992), Й. Моравчика (03.1994–12.1994), – що не могло позитивно позначитися на 

функціонуванні державної системи загалом. З приходом до влади коаліції партій на 

чолі з В. Мечіаром відбулася стабілізація парламентсько-урядової системи, але в 

контексті недемократичних тенденцій розвитку. 

Виконавчу владу в Словаччині представляють уряд та президент, формуючи 

формальні основи для її дуалізму. Конституція в ст. 108 визначає вищим органом 

виконавчої влади уряд, тому більшість управлінських функцій сконцентрована в 

кабінеті на чолі з прем’єр-міністром. Але саме президенту належить право 

призначати та відкликати прем'єр-міністра та членів уряду (ст. 110–111 КСР). У 

Конституції не передбачено чітких правил підбору кандидатури на посаду прем'єр-

міністра і формування уряду, тому вирішальне значення має підтримка уряду 

парламентською більшістю. Спектр повноважень уряду, який зафіксований у ст. 119 

КСР, відповідає основним напрямам і принципам управлінської діяльності в 

демократичній державі. Однак, порівнюючи з парламентом, позиції уряду  слабші, 

інституційно і політично залежні від законодавчої влади.  

Конституція 1992 р. передбачила впровадження інституту президентства в 

рамках парламентської моделі. Інститут президентства в Словаччині опирається на 

визначені традиції, оскільки посада президента існувала в рамках спільної держави 

чехів і словаків у міжвоєнний період, у часи побудови соціалізму та 

постсоціалістичний період. Словаччина також має власні суперечливі сторінки 

історії президентства, пов’язані з постаттю Й. Тісо та режимом Словацької 

республіки 1939–1945 рр. З розпадом Чехословаччини та конституюванням 
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самостійної Словацької Республіки постало питання впровадження інституту 

президентства як важливого чинника подальшої демократизації політичної системи.  

Положення президента в інституційній системі зафіксовано Конституцією в 

главі 6. У ст. 101–102 КСР президента проголошено главою держави і надано 

широкий спектр повноважень у різних сферах діяльності: законотворчій, 

зовнішньополітичній, питаннях оборони і безпеки держави, відносинах з 

парламентом, урядом, судовими органами та ін. Хоча в багатьох своїх компетенціях 

інститут президентства суттєво обмежений повноваженнями парламенту та уряду, 

нечіткістю конституційних формулювань і реаліями політичної практики. 

Наприклад, ст. 102 КСР проголошує, що президент призначає на посаду та звільняє 

з посади прем'єр-міністра. Але, в політичній практиці, кандидатура прем’єра є 

цілком залежною від парламентської більшості, яка висловлює прем’єру й уряду 

вотум довіри. Право президентського «вето» важко назвати ефективним, оскільки 

воно може бути подолано парламентською більшістю (ст. 87 КСР). Попри 

обмеженість повноважень, аналіз політико-правової практики дав змогу зафіксувати 

визначену самостійність і незалежність президента в системі вищих органів 

державної влади СР. 

На думку Л. Ороса, творці Основного закону 1992 р. некритично підійшли до 

аналізу чехословацьких конституційних традицій і світової практики 

функціонування плюралістичних парламентських демократій, і тим самим, 

нормативно заклали проблемні елементи функціонування інституту президентства 

[509, с. 3–4]. Зокрема, критичні зауваження викликали такі аспекти функціонування 

словацької конституційної моделі: слабкість арбітражних повноважень президента 

щодо відносин уряду та парламенту, фактична відсутність інституту парламентської 

відповідальності, складність парламентської процедури обрання президента, 

відповідальність президента перед парламентом, обмеженість у заміщенні посади 

президента, відсутність інституту контрасигнації актів президента з боку уряду, 

слабкість права «вето» президента та ін.  

Недосконала конституційна конструкція президентства поєдналася в 1993–

1998 рр. з гострим політичним конфліктом між президентом і парламентсько-



207 
 
урядовою коаліцією в умовах боротьби за форму політичного режиму та 

закріплення т.зв. «мечіаризму» як механізму недемократичного правління. 

Одним з найбільш проблемних елементів у функціонуванні інституту 

президентства на початковому етапі були вибори президента. До 1999 р. президент 

Словаччини обирався парламентом. Відповідно до Конституції 1992 р. для обрання 

кандидата президентом була необхідною більшість в три п’ятих складу парламенту, 

тобто не менше 90 голосів зі 150 депутатів [637, с. 2670]. Але практика 

парламентського голосування за кандидатів у президенти виявилася політично 

складною, довготривалою в часі та дестабілізуючою. В січні 1993 р. на перших 

президентських виборах кандидатура Р. Ковача, який номінувався від правлячої 

партії (РЗДС), не знайшла необхідної підтримки більшості, оскільки РЗДС володів 

тільки 74 мандатами в парламенті. В лютому 1993 р. відбулися повторні вибори, на 

яких новий кандидат від РЗДС М. Ковач, заручившись підтримкою 106 

парламентарів від РЗДС, СНП і ПДЛ, був обраний президентом [358, c. 3–4]. 

Наступні президентські вибори розтягнулися в часі майже на весь рік, 

оскільки відбувалися в кілька турів з січня по грудень 1998 р. Однак жоден кандидат 

не зміг здобути 90 голосів в НРСР. Весь цей час країна жила без легітимно обраного 

президента, а його повноваження виконували голова НРСР і прем’єр-міністр, що 

також було використано владними партіями у власних інтересах. 

Важливе місце в системі розподілу влади відведено судовій системі 

(гл. 7 КСР). Словаччині вдалося забезпечити не декларативну, а незалежну позицію 

судової гілки влади з самого початку існування молодої держави, що, насамперед, 

проявилося в діяльності Конституційного суду СР [124, с. 65]. Особлива роль 

Конституційного суду як арбітра у політичних суперечках між вищими органами 

влади, правлячими партіями й опозицією найбільш виразно проявилася в 1994–

1998 рр., коли КССР став ключовим бар’єром на шляху концентрації влади у руках 

коаліції на чолі В. Мечіаром і послідовним захисником Основного закону.  

Конституція 1992 р. створила мало інституційних перешкод для концентрації 

влади в одних руках, проте навіть існуючі конституційні рамки значно 

ускладнювали цей процес. Формування дисциплінованої коаліції партій у 
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парламенті забезпечувало ухвалення необхідних законів, мінімізувало 

контрольованість і відповідальність виконавчої влади, гарантувало стабільну 

діяльність уряду із сильним впливом прем’єр-міністра. В цих умовах зростали 

реальні загрози домінування політичних чинників над конституційними, що 

створювало ризики для демократичних інститутів. Як підкреслює Д. Малова, в 

умовах, коли Конституція СР не передбачала серйозних обмежень стосовно дій 

представників законодавчої та виконавчої гілок влади, зросла роль конституційної 

юрисдикції в політичній сфері та важливість діяльності Конституційного суду СР 

[154]. Однак реальний вплив КССР знижувався в умовах ігнорування і демонстрації 

відкритої неповаги до його рішень з боку інших державних органів і посадових осіб, 

що спостерігалося за правління парламентсько-урядової коаліції у складі РЗДС, 

СНП і АРС. 

Отже, в 1993–1998 рр. у Словаччині була конституційно закріплена модель 

парламентської республіки з домінантною роллю законодавчого органу в системі 

державно-владних відносин, з особливою роллю конституційного контролю, з 

сильними позиціями уряду та відносно слабкими функціями президента у рамках 

виконавчої гілки. В умовах поляризованості в суспільстві, конфронтаційності в 

середовищі еліти, неусталеності механізму розподілу і здійснення повноважень ця 

модель спричиняла політико-інституційні кризи, оскільки передбачала необхідність 

досягнення базового політичного компромісу.  

Даючи оцінку словацькій конституційній моделі, дослідники сходяться в 

тому, що загалом вона відповідала європейським стандартам парламентської 

демократії. Водночас Конституцію 1992 р. справедливо критикували за низку 

недосконалих, суперечливих положень, передусім, в аспекті регулювання взаємодії 

між вищими органами державної влади. На думку В. Лемака і В. Копчі, в словацькій 

парламентській моделі не було втілено класичних ідей конституціоналізму, 

насамперед принципу поділу влади, замість якого було закладено принцип 

верховенства парламенту [130, с. 12; 142, с. 300]. Ретроспективно оцінюючи 

Конституцію 1992 р., Л. Орос називає найменш вдалими ті її положення, які 

регулювали статус, компетенцію і взаємні відносини парламенту, президента й 
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уряду [508, с. 40]. В Конституції 1992 р. містилася низка проблемних положень, які 

в певних політичних умовах сприяли посиленню деструктивного «тертя» між 

конституційними інститутами. 

Період функціонування державно-владної системи за часів В. Мечіара 

Л. Копечек означив як «війну» конституційних інституцій [394, с. 302]. У 1994–

1998 рр. серед найбільш проблемних аспектів конституційного розвитку 

Словаччини було функціонування інституту президентства, взаємодія між вищими 

органами влади, ігнорування парламентом висновків Конституційного суду СР. 

Ознакою глибокої кризи конституційної системи було й те, що після закінчення 

терміну повноважень президента М. Ковача в березні 1998 р. парламент впродовж 

року не зміг обрати нового президента. 

Д. Малова підкреслює, що Конституція СР містила чимало положень, які за 

відповідних політичних умов, зокрема при однопартійній більшості або згуртованій 

коаліції партій, можуть сприяти максимальній концентрації влади в одних руках, 

поглиблювати поляризацію і підривати загальноприйняті норми політичних 

відносин [154]. Політичний розвиток Словаччини в 1994–1998 рр. наочно 

продемонстрував значний вплив факторів політичного контексту на противагу 

конституційному порядку. 

Конституція 1992 р. та закладена нею інституційна структура політичної 

системи були далекими від досконалості, але це не означає, що вона не виконала 

свої функції щодо захисту демократії. З одного боку, недоліки Конституції СР у 

поєднанні з відсутністю «духу конституціоналізму» дали можливість правлячій 

коаліції спробувати змінити демократичні «правила гри» та здійснювати владу за 

принципом «переможець бере все», а з іншого – саме ця недосконала конституційна 

структура стала на заваді владним партіям в реалізації їхніх авторитарних намірів 

[215, с. 70–71]. Варто погодитися з висновком С. Сомолані: «Недосконала 

Конституція дозволяла уряду в період 1994–1998 рр. здійснювати владу на межі 

конституційності, але загальні конституційні рамки, в силу того, що вони були 

сформовані ще в період спільної чехословацької держави, стали перешкодою для 
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успішного впровадження авторитарних тенденцій, характерних для правлячої 

коаліції під керівництвом Мечіара» [215, с. 71]. 

В контексті недоліків інституційної структури ще більшу загрозу 

демократичному розвитку Словаччини створювала неформальна 

інституціоналізація, зокрема поширення в 1990-х рр. патрон-клієнтських практик, 

корупції, непотизму, т.зв. «кумівства» та ін. Ці неформальні інститути знижували 

адміністративну, економічну ефективність державної системи і відповідно 

послаблювали її легітимність. Поширення неформальних практик свідчило про 

слабкість нормативно визначених каналів демократичної участі, що призвело до 

розчарування громадян у демократичних інститутах. 

Згідно з даними соціологічних досліджень організацій FOCUS/IVO динаміка 

ставлення суспільства до ключових державних інститутів у 1994–1998 рр. 

зафіксувала стабільно високу довіру словацьких громадян до Конституційного суду 

СР і поступове зростання недовіри до уряду (див. табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Динаміка суспільної довіри до державних інституцій у Словаччині 

Джерело: [289, c. 1]. 

 

Довіра до державних інститутів відображала політичну поляризацію 

словацького суспільства. Адже уряду та парламенту висловлювали довіру, 

насамперед, прихильники владної коаліції, тоді як симпатики опозиційних партій їм 

не довіряли [289, c. 2]. Найменшою мірою політична поляризація суспільства 

стосувалася оцінки діяльності Конституційного суду СР. 

Важливим і водночас проблемним аспектом демократичної трансформації 

було питання словацької державності. Процес національно-політичної 

Орган державної 

влади 

Грудень 

1994 р. 

Січень  

1997 р. 

Липень 

1997 р. 

Червень 

1998 р. 

КС СР 61:26 66:22 58:31 68:20 

НР СР 57:38 44:48 42:52 43:48 

Уряд СР 52:43 40:56 39:57 36:60 
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трансформації в Словаччині не завершився проголошенням незалежної держави. 

Адже сам спосіб розв’язання питання словацької державності поляризував як еліти, 

так і громадськість, і до сих пір викликає неоднозначні оцінки в суспільстві. 

Словацьке суспільство не одразу звикнулося з думкою, що воно самостійно 

розбудовуватиме власну державу. Як зазначає З. Буторова: «Безпосередньо після 

поділу ЧСФР багато громадян Словаччини опинилися в стані, що нагадує радше 

шок після розлучення, ніж ейфорію після довгоочікуваного звільнення від спільної 

держави з чехами» [22, с. 167].  

Результати соціологічних опитувань, проведених у перші місяці існування 

самостійної Словаччини, засвідчили, що більшість громадян не були 

прихильниками поділу ЧСФР і слабко ідентифікували себе з власною державою. За 

даними досліджень Центру соціального аналізу та агентства «FOCUS» (березень і 

жовтень 1993 р.), в рамках яких були змодельовані результати гіпотетичного 

референдуму, більша частина його учасників висловилися б проти поділу спільної 

держави [22, c. 167]. Лише 32% респондентів підтримали самостійність держави, 

42% сприйняли цей акт як прагнення реалізувати державотворчий потенціал нації. 

Більшість громадян відчували страх перед майбутнім (60%) і дотримувалися думки, 

що Словаччина поки що не «дозріла» для самостійності. При цьому абсолютна 

більшість опитаних (84%) очікували, що розпад ЧСФР погіршить економічну та 

соціальну ситуацію в країні [22, с. 167]. 

Поряд з побоюваннями соціального та економічного характеру, невпевненість 

у словаків викликав і політичний чинник. Адже політична еліта, яка стимулювала 

роз’єднання, стала на чолі держави (РЗДС і СНП). Ліберальні сили, які були 

орієнтовані на збереження федерації, програли на парламентських виборах 1992 р. 

СНП (яка з самого початку відстоювала ідею державної самостійної Словаччини) і 

значна частина РЗДС на чолі з прем’єр-міністром В. Мечіаром тяжіли до 

авторитарного політичного стилю і нагнітання напруги в національних питаннях. В 

даному контексті З. Буторова підкреслює: «Уже в процесі поділу ЧСФР 

вимальовувався парадокс, який полягав у тому, що з метою подальшого зміцнення 
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демократичного характеру новій державі доведеться спиратися, передусім, на 

політичну опозицію, яка не підтримувала виникнення цієї держави» [22, с. 168]. 

Утвердження Словацької Республіки як національної держави ускладнювала 

ситуація з етнічною гетерогенністю (насамперед, наявність чисельної угорської 

меншини), на якій спекулювали окремі політичні сили. Причому ціннісний контекст 

відносин між словацькою та угорською частинами населення значною мірою 

обмежувався політико-історичним конфліктом, а у випадку ставлення титульної 

нації до ромської меншини важливу роль відіграв ширший соціально-культурний 

конфлікт [662, с. 139]. 

Етнічне розмежування за лінією «словаки – угорці» або «словацький центр – 

угорська периферія» не було за структурою кардинально гострим, але часто 

використовувалося націонал-популістами в політичному процесі для мобілізації 

потенціалу етнічної напруги та історичних ресентиментів з метою здобуття влади 

[215, с. 69]. Насамперед, владні партії РЗДС і СНП спекулювали на націоналістичній 

конфліктній лінії, ігноруючи правомірні вимоги угорських партій чи порушуючи 

права національних меншин. Грою на національних почуттях словаків відзначалися 

і особисто В. Мечіар та Я. Слота (лідер СНП), які в 1990-х рр. нагнітали 

антиугорську істерію з метою досягнення політичних цілей у короткостроковій 

перспективі. Правлячі партії (РЗДС і СНП), які здобули в середині 1990-х рр. 

контроль над транзитом, просували ідею націоналізму з популістською риторикою, 

поділяючи громадян на «прословацьких» та інших – «антисловацьких» [621, с. 53]. 

Причому цей ярлик навішували не тільки на представників угорської національної 

меншини, але й на етнічних словаків, які були проти розпаду ЧСФР. 

Така розділювальна політика не сприяла національно-політичній інтеграції, 

що є однією з ключових передумов для успішного переходу до демократії. В умовах 

нагнітання міжетнічної напруги та поляризації суспільства було важко досягти 

консенсусу стосовно ключових питань розвитку держави. Складні економічні 

реформи, соціальні проблеми, гостра боротьба за владу, розпалююча риторика 

правлячих сил призвели до зростання розчарування, роздратування і невдоволення 

населення, що водночас створило придатний ґрунт для сприйняття 
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націоналістичних гасел. Чинник етнічної мобілізації в умовах політичного 

конфлікту провокував ще більшу дестабілізацію в суспільстві. Різке зростання 

значущості етнічної політики в 1990-х рр. при незавершеному процесі національної 

інтеграції обмежувало простір для розвитку громадянських прав і політичного 

плюралізму. 

В контексті націонал-державницького дискурсу урядова коаліція намагалася 

обмежити конституційні права громадян, які належали до національних меншин. 

Зокрема, в 1995 р. було ухвалено закон «Про державну мову Словацької 

Республіки», який зобов’язував громадян в офіційному спілкуванні користуватися 

державною мовою [688]. Тоді як Конституція СР закріплювала права національних 

меншин на використання рідної мови в офіційних відносинах. Згодом на наявність 

нормативних суперечностей вказав Конституційний суд СР.  

Питання національної ідентичності словаків було тісно пов’язане зі 

становленням державності. Фігурування національного питання в центрі 

політичного життя було обумовлено не націоналістичними чи шовіністичними 

рисами політичної культури словаків, а радше проблемами, пов’язаними з 

будівництвом держави і концентрацією політичної влади. Суперечки стосовно 

національної ідентичності та прав етнічних меншин сприяли ще більшій поляризації 

словацького суспільства. Підкреслюючи складність національного питання в 

Словаччині в 1990-х рр. С. Сомолані зазначає: «Етнічну лінію роздвоєності важко 

подолати шляхом переговорів, оскільки ідентичності міцно зафіксовані, а 

етнополітичні конфлікти не можна пояснити лише на підставі інструментальних 

орієнтацій» [215, с. 69]. За таких умов рівень конфліктності в середовищі словацької 

еліти був вищим, ніж у країнах, де домінував соціоекономічний поділ (як у чеському 

випадку). Суперечки на етнічній основі між словацькою більшістю та угорською 

меншістю мали періоди загострення і послаблення впродовж усього періоду 

суспільно-політичного розвитку Словаччини. 

Соціально-структурний контекст Словаччини в середині 1990-х рр. важко 

назвати сприятливим для демократичного розвитку. Після 1989 р. для абсолютної 

більшості громадян демократія була новим явищем, яке неоднозначно сприймалося 
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посткомуністичною свідомістю, тим більше на фоні складних політичних і 

соціально-економічних процесів. В ході трансформації проявлялися ризики 

демократичного переходу в економічному та соціальному вимірах, які були 

пов’язані з недотриманням принципу соціальної справедливості при розподілі благ 

та послуг, з різкою соціально-майновою поляризацією. При збереженні соціальних 

ліфтів у соціально-політичній і соціально-економічній сферах відбувалося звуження 

(«девальвація») соціокультурного простору ресурсного забезпечення соціальної 

мобільності [125, c. 81]. 

В середині 1990-х рр. посилилося розмежування за ідеологічною віссю 

«авторитаризм – лібертаризм», яке знаходило широку партійно-політичну 

репрезентацію. Згідно з результатами опитувань Інституту публічних питань у 

1997 р. громадяни, які прихильно ставились до економічного патерналізму та 

авторитаризму, підтримували три владні партії – РЗДС, СНП і АРС, а також 

позапарламентську КПС [406, с. 266]. Гібридний режим В. Мечіара опирався на 

досить широку електоральну основу, сприйнятливу до національно-популістських 

гасел, ідей економічного патерналізму та авторитарних практик управління. 

Водночас слід зазначити, що цінності економічного патерналізму та авторитаризму 

не завжди взаємодоповнювались в орієнтаціях електоральних груп. Наприклад, 

виборці ПДЛ і ПУК, хоч і були в економічному аспекті орієнтовані на опікунську 

державу, все ж таки дистанціювалися від підтримки авторитарних практик 

[134, с. 58].  

Ядром електорату авторитарно-популістської коаліції були переважно жителі 

сільської місцевості, тим самим репрезентуючи соціополітичний поділ «місто – 

село». Соціально-економічна диференційованість рівня розвитку великих міст і 

периферії сприяла прихильності жителів сіл до патерналістської політики 

В. Мечіара. Прихильники цінностей ліберальної демократії та євроінтеграційного 

курсу проживали переважно в містах і підтримували опозиційні партії, які 

об’єдналися напередодні парламентських виборів 1998 р. у Словацьку 

демократичну коаліцію. Соціально-політичне розмежування між міським і 

сільським населенням у Словаччині є структурним і неодноразово проявлялося й 
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надалі в електоральній участі та підтримці політичних партій/коаліцій. Як 

емпірично зафіксовано у дослідженнях В. Крівого, політичні партії, які входили до 

владних коаліцій В. Мечіара впродовж 1992–1998 рр., а згодом Р. Фіцо (2006–

2010 рр.), досягали успіху, насамперед, у сільському соціальному середовищі, тоді 

як коаліції М. Дзурінди (1998–2006 рр.) та І. Радічової (2010–2012 рр.) опиралися на 

підтримку переважно жителів міст [587, c. 127].  

Отож, у зв’язку з ціннісними амбіваленціями, фрустраційною поведінкою 

громадян і недемократичними практиками управління в середині 1990-х рр. 

домінуючою стала нестандартна дихотомія «мечіаризм – антимечіаризм», яка 

віддзеркалювала ставлення громадян до діяльності владної коаліції на чолі з 

В. Мечіаром і перекривала реальні конфліктні лінії в суспільстві в соціально-

економічній, етнонаціональній, державно-церковній площині. На основі цього 

соціально-політичного розмежування відбулася інституціоналізація двоблокового 

формату партійної системи (РЗДС, СНП і АРС на противагу СДК і ПУК), який 

віддзеркалював складність протистояння між авторитарно-популістськими та 

ліберально-демократичними силами у боротьбі за форму політичного режиму. 

Соціополітичне розмежування «мечіаризм – антимечіаризм», попри свою 

специфічність і ситуативність, певною мірою відобразило глибокі й тривалі ціннісні 

конфлікти у словацькому суспільстві та визначило проекцію політико-владних 

відносин у межах щонайменше двох електоральних циклів.  

Для політичної культури посткомуністичної Словаччини характерна 

різновекторність, внутрішня складність і амбівалентність поглядів, ціннісних 

орієнтирів, які володіли як інтегруючим, так і роз’єднуючим потенціалом. 

Складність посткомуністичних ціннісних орієнтацій проявлялася в наявності 

численних соціополітичних розмежувань, які мали визначений темпоральний і 

партійно-політичний виміри. Результати емпіричних досліджень і теоретичних 

узагальнень засвідчували, що Словаччина належала до групи країн з конфліктним 

типом політичною культури, що характеризується відсутністю суспільного 

консенсусу щодо базових політичних цінностей, моделей поведінки, ключових 

соціально-політичних проблем і підходів до їх розв’язання. В результаті 
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взаємопосилюючих соцієтальних поділів культурна гетерогенність словацького 

суспільства була сегментована на різні політичні субкультури [621, с. 64].  

Ілюстративний антагонізм двох блоків партій у другій половині 1990-х рр. не 

варто редукувати до конфлікту соціально-економічних інтересів. Основні 

соціополітичні поділи, які були відображені в структурі партійної системи, черпали 

своє живлення з культурного конфлікту, що формувався в площині етнічної, 

урбаріальної та регіональної диференціації взірців політичної культури [621, с. 64]. 

Чинник політичної культури є важливим в розрізі аналізу довгострокових процесів. 

В контексті складних політичних процесів 1997–1998 рр. відбулися зміни в 

електоральних орієнтаціях, які окремі дослідники (наприклад, М. Бутора) 

порівнювали з культурними зрушеннями, інші (зокрема, С. Сомолані) – з 

підвищенням мотивації до участі у виборах [215, с. 71]. 

В аспекті оцінки процедурних чинників, варто підкреслити, що процес 

формування нової політичної еліти у Словаччині, на відміну від сусідніх транзитних 

країн, був виразно обумовлений становленням власної державності. Історично 

словаки входили до складу різних великих державних утворень, що позначилося на 

закріпленні провінційного характеру національної еліти. В тих умовах прийняття 

словацькою елітою політичних рішень не було суверенним і тому не несло головну 

відповідальність за державний розвиток. З виникненням незалежної Словацької 

Республіки вперше почала формуватися ендогенна політична еліта. Ендогенність 

національної еліти проявлялася в тому, що вона рекрутувалася у 

внутрішньополітичних умовах, без прямих «зовнішніх» впливів з боку екзогенних 

акторів. У цьому звуженому внутрішньому просторі еліта почала формувати власну 

політичну альтернативу вже не як програму для частини великої державної одиниці, 

а як програму управління та відповідальності за нову державу [411, с. 47]. 

 Питання створення самостійної держави не об’єднало словацьку політичну 

еліту, а навпаки поглибило її диференційованість і фрагментованість. У 

фундаментальних питаннях розвитку держави словацька еліта виявляла 

мінімальний процедурний, ціннісний консенсус і обмежений внутрішньогруповий 

комунікативний потенціал. Розрізненість у поглядах еліти була пов'язана також зі 
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значними відмінностями у ставленні словацького суспільства до питань поділу 

Чехословаччини та створення незалежної держави. Ця ситуація створила умови для 

успіху партій і політиків, які експлуатували ідею націоналізму з популістською 

риторикою.  

Правляча коаліція у складі РЗДС, СНП і АРС була не ідеологічно, а політично 

згуртованим суб’єктом, яких об’єднало прагнення влади, розподілу ресурсів і 

харизматична постать В. Мечіара. В середині 1990-х рр. на противагу відносно 

згуртованій владній коаліції, опозиція була фрагментованою, роздрібненою, 

перебуваючи в перманентному стані суперечок і конфліктів. Але в процесі 

поглиблення протистояння між двома політичними таборами сформувався тренд до 

консенсуальності в середовищі невладних партій. Опозиційні партії зробили 

висновки з попередніх поразок, що підштовхнуло їх до переговорів, поступок і, 

зрештою, до співпраці на парламентських виборах 1998 р. 

Несприятливим процедурним чинником в аспекті демократичного транзиту 

Словаччини в 1990-х рр. можна вважати нелюстрованість старої еліти та низький 

ступінь ротації політичного класу. Більшість депутатів словацького парламенту 

цього періоду мала комуністичне минуле. Колишні представники комуністичної 

еліти відігравали важливу роль у формуванні урядової політики у 1992–1998 рр. 

[258, c. 436; 277, c. 426]. Незважаючи на спільність фази «федерального» 

демократичного транзиту, у порівнянні з чеською, словацька політична еліта була 

менш очищеною і оновленою внаслідок недієвості люстраційного процесу та 

відсутності відповідальності за скоєні злочини. В 1996 р. НРСР ухвалила закон 

«Закон про аморальність і незаконність комуністичної системи», який звів 

відповідальність комуністичного режиму в моральну, а не політичну чи 

кримінальну площину, і не додав динамізму люстраційному процесу. Замість прямої 

відповідальності КПЧ і КПС за злочини, в ухваленому законі (§ 1) компартія була 

визнана організацією, «яка не завадила своїм членам та їхнім спільникам вчиняти 

злочини, в т.ч. проти прав і свобод людини» [715]. Відповідно в суспільстві, що 

надало перевагу демократичним цінностям в організації держави, не було створено 
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дієвого механізму щодо запобігання рецидивам авторитаризму, захисту 

демократичних здобутків і досягнення т.зв. «транзитивної справедливості».  

Як засвідчує досвід перехідних режимів, детермінуючим чинником різких 

коливань у площині «демократія – авторитаризм» є постать харизматичного лідера. 

Таким лідером, який визначав формат владних відносин у перші роки незалежності 

Словаччини, був прем’єр-міністр В. Мечіар. Наявність харизматичного лідера 

авторитарного типу, який опирався на потужну партію, створювала політичні 

ризики в аспекті монополізації влади та зловживання її ресурсами. Цьому сприяв 

дефіцит внутрішньопартійної демократії в РЗДС, який посилився після виходу з 

партії «ліберальних» груп політиків на чолі з М. Княжком і Й. Моравчіком. 

В. Мечіар як харизматичний лідер опирався на значну суспільну підтримку, і навіть 

в останній рік урядування, попри нищівну критику і суспільне розчарування, 

очолював рейтинг довіри словаків до політичних діячів. Згідно з даними досліджень 

FOCUS/IVO в березні 1998 р. В. Мечіару довіряли 19,8% опитаних, М. Дзурінді – 

14,8%, І. Гашпаровичу – 12,1%, Р. Шустеру – 11,9% громадян [290, c. 1]. 

Поряд із внутрішніми детермінантами важливий вплив на трансформацію 

політичного режиму в Словаччині здійснювали й зовнішні чинники. Західна 

спільнота спочатку очікувально спостерігала за внутрішньополітичним процесом у 

Словаччині, сподіваючись на продовження демократичних перетворень. Але після 

парламентських виборів 1994 р. реакція європейських структур на події, які 

відбувалися в країні, ставала все більш критичною: від висловлення занепокоєння – 

до виключення Словаччини з першої групи країн-кандидатів на вступ до ЄС у 

1997 р. У розрізі цих подій активності не втрачав інший геополітичний центр – 

Росія, яка висловлювала підтримку словацькій владі та пропонувала альтернативні 

варіанти суспільно-політичного розвитку. 

У 1990-х рр. було відчутним коливання словацького суспільства між східним 

(проросійським) і західним (євроатлантичним) вектором розвитку, що також 

додавало транзитних труднощів. Дискусія щодо пріоритетів зовнішньополітичного 

курсу, що стосувалася стратегічного вибору між вступом Словаччини в міжнародні 

структури (насамперед НАТО та ЄС) і пошуком інших альтернатив (зокрема 



219 
 
дотримання нейтралітету), була складовою частиною тогочасної політичної 

боротьби [157, с. 9–10]. В умовах краху євроінтеграційних перспектив владна 

коаліція запропонувала суспільству маніпулятивну ідею особливого словацького 

шляху розвитку, як такого, що найбільш відповідає національним інтересам. 

Прем’єр-міністр В. Мечіар зображувався як державний діяч, який послідовно 

відстоює національні інтереси Словаччини в умовах тиску європейських політиків.  

Система позитивних і негативних санкцій міжнародної демократичної 

спільноти стала важливим чинником засудження і протидії поширенню 

авторитарних тенденцій, і водночас стимулом для демократичних перетворень у 

Словаччині та інших країнах ЦСЄ. В даному контексті С. Сомолані характеризує 

зовнішній вплив ЄС як прояв своєрідної «історичної неперервності» [215, с. 72]. 

Однак досвід Словаччини доводить, що вплив міжнародних структур можу бути 

ефективним тільки тоді, коли буде єднання зусиль критичної маси демократично 

орієнтованих внутрішніх акторів.  

Попри неоднозначне ставлення до країн Заходу, у своїй більшості словацьке 

суспільство підтримувало реалізацію євроінтеграційного курсу (який неодноразово 

декларував В. Мечіар). Згідно з результатами соціологічних досліджень (IVO, AISA, 

MIC, NOC) в жовтні 1997 р. вступ Словаччини до ЄС підтримувало 74% 

респондентів (14% – проти), а в травні 1998 р. за євроінтеграційний курс країни 

висловилися вже 79% опитаних. Попри значно меншу довіру до НАТО, поступово 

зростала кількість прихильників приєднання Словаччини до Північноатлантичного 

альянсу – з 33% респондентів у листопаді 1992 р. до 52% в жовтні 1997 р. і 59% в 

травні 1998 р. [403, c. 200–201]. У даному контексті вважливу роль зіграло суспільне 

розчарування ситуацією, коли Словаччина в 1997 р. через невідповідність критеріям 

була виключена з першої групи кандидатів на вступ до ЄС. Це виключення мало для 

значної частини громадян негативний соціально-психологічний ефект – «відчуття 

відносної депривації» [215, с. 72]. Словаччина в медіа зображувалася як «чорна 

діра» чи «паршива вівця» на тлі успішного демократичного розвитку країн-сусідів.  

Цим станом вдало скористалися неурядові організації та опозиційні сили для 

активізації суспільних дискусій на тему шансів вступу Словаччини до ЄС, а також 
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критики уряду В. Мечіара та мобілізації прихильників демократичних цінностей на 

виборах 1998 р. Як зазначає Г. Месежніков, ризик повної втрати шансів стати 

частиною демократичної європейської спільноти спочатку послужив своєрідним 

будильником для опозиційних політиків і громадськості, а потім й інструментом 

масової мобілізації, який допоміг змінити владу в 1998 р. [468, с. 34]. До 

електоральної основи «євроінтеграційного табору» належала переважна більшість 

прихильників СДК, ПУК, майже половина виборців ПДЛ (48% проти 46%), тоді як 

більшість електорату владної коаліції була проти вступу Словаччини в ЄС і НАТО 

[291, с. 181]. 

Т. зв. «Копенгаґенські критерії» вступу в ЄС були важливим механізмом 

стимулювання демократизації в регіоні ЦСЄ, оскільки вони вимагали від країн-

кандидатів забезпечення політичних, економічних, правових стандартів 

демократичного розвитку. Євроінтеграційна рішучість опозиційних еліт і 

незадоволення громадськості інтеграційною політикою уряду дали можливість 

представникам ЄС більш ефективно використовувати метод тиску на словацьку 

владу (критика, демарші) щодо виконання нею зобов’язань і декларацій. У цих 

умовах посилювалося критичне ставлення громадян до влади, що, зокрема, сприяло 

зміцненню громадянського суспільства. 

Наведені вище чинники і обставини суперечливо впливали на розвиток 

Словаччини в середині 1990-х рр., переважно гальмуючи чи ускладнюючи 

демократичні перетворення в країні. Даючи ретроспективну оцінку трансформації 

Словаччини в 1994–1998 рр., деякі дослідники (В. Меркель, А. Круассан) вказують, 

що країна не могла зупинитися на недемократичній моделі суспільно-політичного 

розвитку, оскільки вплив таких продемократичних структурних чинників, як-от: 

стійкий соціально-економічний розвиток, високий рівень освіти, міжнародна 

підтримка опозиційних сил і громадських організацій, геополітична включеність в 

євроінтеграційний процес та ін., – цьому не сприяли [455, с. 209–210].  

Тоді як інша точка зору (наприклад, С. Сомолані) вказує на те, що Словаччина 

могла піти й іншим недемократичним шляхом розвитку, якби не були ухвалені 

стратегічні рішення ключовими акторами, і їм не надали підтримку з-за кордону в 
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боротьбі за демократію [215, с. 73–74]. Словацькому суспільству вдалося 

перебороти деструктивний чи суперечливий потенціал цілого комплексу факторів, 

акумулювати позитивний ефект коеволюційних структурних і процедурних 

чинників у конкретно-історичних умовах, що дозволило країні продовжити 

поступальний демократичний розвиток.  

 

 

4.2. «Політика мечіаризму» як механізм концентрації влади в 1994–1998 рр. 

Однією з виразних недемократичних тенденцій розвитку Словаччини, що 

проявилася відразу після розв’язання питання про її державну незалежність, була 

орієнтованість на концентрацію політичної влади з боку прем’єр-міністра 

В. Мечіара та його партійних соратників. Політичний механізм здійснення 

державної влади під проводом В. Мечіара досить часто означують поняттям 

«мечіаризм», що акумулює комплекс недемократичних характеристик [134, с. 56; 

225, с. 2–9; 445; 623, с. 205]. З-поміж ключових ознак «мечіаризму» доцільно 

виокремити такі: зловживання державно-владними інститутами в політичних цілях; 

вождизм і персоніфікація урядової і партійної влади; гіпертрофія виконавчої влади 

у формі «прем’єрського абсолютизму»; концентрація владних ресурсів у руках 

правлячої коаліції та неконтрольований диктат парламентської більшості; 

ігнорування прав опозиції, обмеження її контрольних функцій і переслідування 

інакомислення; зрощення політичної та економічної влади; партизація держави та 

забезпечення жорсткої партійної дисципліни; ігнорування владою вимог закону, 

порушення «правил гри» та діяльність на межі конституційності; намагання 

контролювати ЗМІ та здійснювати тиск на незалежні медіа; формування 

ідеологічних основ режиму, які базуються на націоналізмі, ізоляціонізмі, 

патерналізмі; акумулювання правлячою партією (РЗДС) політичного потенціалу 

ключових конфліктних ліній у словацькому суспільстві та їх підпорядкування своїм 

владним цілям. 

Період «мечіаризму» обмежується урядуванням В. Мечіара в 1994–1998 рр., 

однак політичні амбіції щодо монополізації влади почали наростати вже після 



222 
 
парламентських виборів 1992 р. і виразно посилилися з утворенням незалежної 

Словаччини. На початку 1993 р. В. Мечіар опирався, передусім, на партійний ресурс 

– сильні позиції РЗДС у парламенті (74 з 150 мандатів) і в урядовій коаліції, де 

представники СНП очолювали в різний час тільки одне міністерство (з червня 

1992 р. по березень 1993 р. – міністерство економіки, а з листопада 1993 р. по 

березень 1994 р. – міністерство освіти). 

 Впродовж року В. Мечіар здійснив ряд кроків, які мали б інституційно, 

кадрово та інформаційно посилили його владу. Зокрема, інституційному посиленню 

позицій РЗДС і особисто В. Мечіара мала б сприяти посада президента, вибори 

якого відбулися в лютому 1993 р. Попри те, що перший кандидат від РЗДС Р. Ковач 

не був обраний, друга спроба була більш вдалою – президентом був обраний 

М. Ковач, який також був членом РЗДС. Але згодом президент М. Ковач став 

головним опозиціонером і критиком політики владних партій.  

Правляча коаліція намагалася взяти під контроль медійну сферу, формуючи 

коло лояльних ЗМІ і створюючи перепони в діяльності опозиційних журналістів. 

Зокрема, в 1993 р. негативний суспільний резонанс набув політичний тиск на 

популярне видання «Smena», яке перебувало у власності держави, але його 

редакційний штат не виявляв достатньої лояльності до влади та дозволяв собі 

критику уряду [394, с. 182–183]. Попри часткові успіхи в боротьбі з 

інакомисленням, владі не вдалося придушити свободу слова, яка була запроваджена 

в умовах федерального періоду демократичних трансформацій.  

Критика урядового курсу та авторитарного стилю управління В. Мечіара 

наростала всередині партії та владної коаліції, що не сприяло її стабільності. 

Внаслідок гострої внутрішньопартійної боротьби в березні 1993 р. заступник голови 

РЗДС та віце-прем’єр М. Княжко з групою прихильників-депутатів вийшов з партії. 

Також у березні від коаліційної співпраці відмовилася СНП, внаслідок чого уряд 

В. Мечіара на кілька місяців став «урядом меншості», але згодом прем’єру вдалося 

сформувати нову коаліцію з СНП. Однак в 1994 р. стався новий розкол в РЗДС, 

внаслідок якого партію покинула група депутатів на чолі з колишнім першим віце-

прем’єром Р. Ковачем і міністром закордонних справ Й. Моравчіком. У результаті 
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ситуація в парламенті знаходилася в стані хиткої рівноваги, оскільки правляча 

коаліція і опозиція володіли однаковою кількістю мандатів, що не гарантувало 

стабільної роботи уряду. 

Попри те, що критика уряду посилювалася як всередині країни, так і з-за 

кордону, В. Мечіару до березня 1994 р. вдавалося утримувати владу, опираючись на 

вірних партійних соратників, маневруючи між політичними групами та 

маніпулюючи громадською думкою. Однак тактичні кроки прем’єра не 

послаблювали, а навпаки поглиблювали стан соціально-політичного напруження в 

країні.  

З метою пошуку шляхів подолання політичної кризи М. Ковачем 9 березня 

1994 р. на засіданні парламенту була виголошена промова про стан справ в країні 

[605]. Критична промова, хоч і не містила безпосередніх закликів до відставки 

уряду, все-таки, мала негативні наслідки для урядової коаліції, оскільки стала одним 

зі стимулів для висловлення парламентом вотуму недовіри прем’єру В. Мечіару 11 

березня 1994 р. Вже 15 березня було сформовано новий коаліційний уряд у складі 

ДеСС, ХДР, ПДЛ на чолі з Й. Моравчіком, який набув статусу тимчасового до 

проведення дострокових виборів восени 1994 р. 

Отже, спроба монополізації влади в Словаччині в перший рік її незалежності 

не була успішною. В. Мечіару не вдалося забезпечити внутрішньопартійну 

дисципліну, зберегти коаліцію і взяти під контроль інститут президентства. 

Відставка уряду не означала, що В. Мечіар залишив спроби прийти до влади. 

Харизматичний лідер, що проголошував націонал-популістські лозунги, опирався 

на потужну електоральну базу і партійний ресурс, який не мав конкурентів, рівних 

по силі. Тим більше, що в опозиції залишилося мало часу, щоб подолати політичні 

суперечності та витворити реальну противагу РЗДС до виборів у вересні 1994 р. 

В контексті парламентських виборів 1994 р. складна динаміка політичного 

процесу проявлялася в різноспрямованих тенденціях до концентрації та 

дезінтеграції партійно-політичного середовища. З одного боку, в березні-вересні 

1994 р. відбулася стабілізація партійно-політичної конфігурації, окресленої на 

попередніх виборах. У той самий час були створені умови для диверсифікації 
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«нестандартного» партійного простору, що пов’язано з діяльністю нової політичної 

сили – Асоціації робітників Словаччини (АРС) та її реальними шансами здобути 

представництво в парламенті [469, с. 37].  

Ні з програмного, ні з ідеологічного погляду словацька політична сцена в 

1994 р. не набула чіткішого профілю, у порівнянні з парламентськими виборами 

1992 р. Знову домінував рух широспектрального центру (РЗДС), якому протистояли 

слабші опоненти справа (ХДР) і зліва (блок «Спільний вибір») [734, с. 53–54]. 

Націоналістична спрямованість СНП та її антагоніста – блоку «Угорська коаліція» 

заважала їх профілюванню за стандартною «ліво – правою» ідеологічною віссю. 

Напередодні виборів партійній системі бракувало чіткої програмно-ідеологічної 

кристалізації та концентрації. 

Перші парламентські вибори у незалежній Словаччині були проведені 30 

вересня – 1 жовтня 1994 р. Електоральна явка на цих виборах значно знизилася, у 

порівнянні з парламентськими виборами 1990 р. (95,4%) та 1992 рр. (84,2 %), але все 

одно залишалася досить високою – 75,7% виборців [607]. 

 Таблиця 4.2 

Результати виборів до Національної Ради СР у 1994 р. 

Джерело: [607]. 

Політична сила 
Частка голосів 

виборців 

Кількість 

мандатів 

РЗДС-СПС 35,0% 61 

 «Спільний вибір» (ПДЛ, СДПС, ПЗС, 

Рух аграріїв) 

10,4% 18 

«Угорська коаліція» (УХДР, Рух 

«Співіснування» і УГП) 

10,2% 17 

ХДР 10,1% 17 

ДеСС 8,6% 15 

АРС 7,3% 13 

СНП 5,4% 9 
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Парламентські вибори 1994 р. інтерпретувалися як шанс для повернення 

Словаччини до політичної та економічної стабільності, реалізації 

євроінтеграційного напрямку розвитку [89, с. 101]. Але результати виборів, 

всупереч очікуванням опозиції, знову принесли прем'єрський пост В. Мечіару.  

РЗДС у блоці з невеликою Селянською партією Словаччини здобули 

найбільшу частку голосів (35%), опираючись на агресивно-популістський стиль 

виборчої кампанії та слабку поінформованість виборців [370, c. 248]. Л. Копечек 

означує розвиток словацької партійної системи в 1994–1998 рр. як період другого 

домінування РЗДС та ескалації політичної конфронтації [614, с. 166]. 

Словацька національна партія, яка була партнером РЗДС по минулій урядовій 

коаліції, здобула тільки 9 мандатів. Тобто в сумі потенціал союзників становив 70 із 

150 депутатів Національної Ради СР, що було недостатньо для формування 

парламентської більшості. Партії, які підтримували уряд Й. Моравчіка, разом з 

Угорською коаліцією володіли 67 мандатами. В даній ситуації значення «золотої 

акції» мали 13 мандатів АРС.  

Спочатку АРС на чолі з Я. Люптаком офіційно не проявляла зацікавленості в 

коаліційній співпраці з жодною політичною силою. Тому переговорний процес 

щодо формування урядової коаліції був доволі складним і затягнувся в часі аж до 

грудня 1994 р. Весь цей час країна перебувала в парадоксальній ситуації двовладдя: 

одночасно в країні діяв новообраний парламент з новим співвідношенням 

політичних сил і «старий» уряд Й. Моравчіка [31, с. 313]. Але, як показав 

післявиборчий розвиток подій у парламенті, вже з самого початку АРС була 

орієнтована на співпрацю з В. Мечіаром. Спочатку співпраця між РЗДС, СНП і АРС 

обмежувалася парламентським простором і тільки в грудні 1994 р. вийшла на 

урядовий рівень. 

13 грудня 1994 р. почав офіційно діяти коаліційний уряд у складі РЗДС, СНП 

і АРС на чолі з В. Мечіаром. У своїй програмній заяві урядова коаліція 

проголошувала відданість цінностям парламентської демократії, правової держави, 

економічному плюралізму та поваги до поглядів опозиції; у зовнішньополітичному 
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плані пріоритетною була націленість на інтеграцію в європейські структури [545]. 

Однак практичні кроки уряду та політичні реалії доводили декларативність цих заяв. 

Насправді, коаліція вже з самого початку була орієнтована на концентрацію влади в 

державі й обмеження можливостей впливу опозиції, а зовнішньополітичні цілі 

приносилися в жертву внутрішньополітичним завданням.  

Слід зазначити, що урядова коаліція РЗДС, СНП і АРС не була ідейно 

згуртованим суб’єктом, оскільки формувалася як розрізнений конгломерат 

ідеологічно різних орієнтацій. Створення і функціонування гетерогенної «ліво-

центристсько-правої» владної коаліції в Словаччині західні аналітики оцінювали як 

доволі курйозний випадок, навіть як для Східної Європи, насамперед, в аспекті 

можливостей узгодження програмних позицій [369, с. 380–381]. 

РЗДС конструював свій профіль як широкоспектральний центристський 

суб’єкт, і саме ідеологічна необмеженість популістської риторики дозволяла йому 

охопити широкий електоральний простір лівого і правого центру. Як декларував сам 

В. Мечіар, РЗДС опирається в своїй діяльності на три стовпи: християнський, 

національний і соціальний [420, с. 76]. 

Більш радикальні позиції в ідеологічному спектрі коаліції займали СНП і АРС. 

Після створення незалежної Словаччини націоналістична критика СНП 

зосередилася на угорській і ромській меншинах. СНП на чолі з Я. Слотою пішла 

шляхом радикалізації гасел і висловлювала недовіру всьому несловацькому, 

критикувала визнані міжнародні інституції, виступала проти вступу країни до 

євроатлантичних структур і за дотримання нейтралітету [426, с. 102–109]. Інша 

полярна складова частина владного спектра – Асоціація робітників Словаччини – 

була ліворадикальною політичною силою з елементами екстремістської 

спрямованості та нечіткими програмними засадами. АРС часто ставила під сумнів 

доцільність приватизації, хоча й активно до неї долучалася, а також виступала проти 

західного вектора зовнішньополітичної орієнтації, зокрема проти реалізації 

європейського та євроатлантичного інтеграційного курсу [426, с. 102–114].  

В силу ідеологічних розбіжностей коаліції було важко досягти консенсусу 

щодо стратегічних питань розвитку країни. Як зазначає Д. Лешка, дві невеликі 
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коаліційні партії опинилися в «шизофренічній» ситуації, коли у своїх програмах 

відкидали євроатлантичну орієнтацію Словаччини, але були повинні її 

підтримувати як члени урядової коаліції [420, с. 76]. Попри неузгодженості та 

конфлікти між коаліційними партнерами, бажання цих партій бути частиною 

владної коаліції змушувало їх йти у фарватері урядової політики РЗДС і його лідера 

В. Мечіара. Для забезпечення стабільності коаліції В. Мечіар використовував різну 

тактику: від поступок і взаємних політичних концесій до шантажу 

переформатуванням уряду та погроз розслідуванням фінансових зловживань 

коаліційних партнерів [581, с. 22]. Навіть у скрутних політичних ситуаціях 

авторитарна геніальність В. Мечіара забезпечувала йому владні позиції та 

стабільність правлячої коаліції. 

Ще до офіційного створення коаліційного уряду, але вже опираючись на 

парламентську співпрацю РЗДС, СНП і АРС, В. Мечіар знову взяв курс на 

концентрацію державної влади у своїх руках. Ілюстративним у даному контексті 

було перше засідання новообраного парламенту 3 листопада 1994 р., яке 

продемонструвало не тільки тісну взаємодію між парламентськими партіями РЗДС, 

СНП та АРС, але й мало чітко виражений дискримінаційний характер щодо інших 

політичних сил. Нехтуючи практикою пропорційного представництва владних і 

опозиційних партій у парламентських органах, всі ключові посади, комітети в 

новому парламенті були сконцентровані в руках т.зв. «тихої» коаліції РЗДС, СНП і 

АРС, що суттєво обмежило контролюючі можливості опозиційних партій. Простір 

діяльності опозиційних депутатів був обмежений політично менш важливим 

комітетом із захисту навколишнього середовища. Протестуючи проти таких 

недемократичних дій, опозиційні депутати покинули залу засідань.  

Після першого засідання парламенту відразу почалося наступне нічне 

засідання парламенту з 3-го на 4-те листопада, яке увійшло в політичну історію 

Словаччини як «довга парламентська ніч» або «ніч довгих ножів» [356]. 

Результатом нічного засідання переважно представників РЗДС, СНП, АРС було те, 

що на тридцяти восьми важливих посадах у державних і публічних інституціях були 

розставлені «свої люди». Зокрема, було змінено Генерального прокурора, а також 
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керівництво Словацького радіо, Фонду національного майна, Вищого контрольного 

управління, Спеціального наглядового органу за діяльністю СІС та ін. [411, с. 101–

102]. При цьому парламентська більшість діяла як в рамках конституційно-

правового поля, так і порушуючи його (наприклад, з посади Генерального 

прокурора повинен відкликати президент, а не парламент) [394, с. 183]. На протести 

опозиції В. Мечіар реагував наступним чином: «Вибори закінчилися, звикніть. Є 

інша ситуація, інший час та інші обставини. І політично не робимо нічого іншого, 

лиш те, що громадяни, вибори від нас чекають. Впроваджуємо результати виборів 

до практичного життя. А ви кричіть» [610, с. 49]. Власне, вислів Мечіара – 

«zvyknite si, je po voľbách» – став гаслом його правління, символом його ставлення 

до опозиції та його розуміння демократії. У такий недемократичний спосіб правляча 

більшість концентрувала владу, нехтуючи правами і можливостями опозиції, не 

звертаючи увагу на її протести.  

Ретроспективно оцінюючи ситуацію парламенті, Д. Малова зазначила: «За 

одну ніч парламентська більшість перетворила парламентаризм в абсолютне 

правління більшості зі збереженням лише дуже слабкого контролю за виконавчими 

органами та незначної кількості конституційних стримувань щодо кабінету» [154]. 

За цих умов влада парламентської більшості набула ознак «тиранії більшості» при 

повному нехтуванні правами опозиційної меншості. Демократичний принцип 

консенсусного прийняття рішень, який передбачав залучення опозиційних партій до 

законодавчих і контрольних функцій парламенту, був фактично відкинутий 

коаліцією.  

Пам’ятаючи причини своєї минулої поразки, В. Мечіар намагався забезпечити 

міцну політичну опору у владних інституціях, насамперед у парламенті. Окрім 

реалізованих змін, під час першого парламентського засідання у листопаді 1994 р. 

були зроблені спроби змінити демократичні «правила гри», закладені Конституцією 

СР. РЗДС прагнув змінити парламентську систему на президентську, але для цього 

бракувало необхідної кількості голосів (7–8 депутатів). Тому інший стратегічний 

напрям для інституційного посилення влади – це можливість змінювати 

Конституцію, для чого потрібно було три п’ятих депутатських мандатів.  
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Правлячими партіями була зроблена спроба переглянути результати виборів 

1994 р. щодо Демократичного союзу Словаччини, опротестувавши його депутатські 

мандати. Для цього в рамках комітету з депутатських мандатів та імунітету була 

створена спеціальна слідча комісія, яка складалася з представників РЗДС і СНП. 

Комісія ухвалила рішення, що ДеСС не зібрав необхідної кількості підписів для 

участі у виборах. На основі цього рішення РЗДС і СНП спробували оскаржити 

результати виборів у Конституційному суді, але останній, не знайшовши порушень, 

у листопаді 1994 р. відхилив позов. Однак В. Мечіар продовжував звинувачувати 

ДеССу правопорушеннях, хоча навіть персональна перевірка підписів органами 

внутрішніх справ довела необґрунтованість звинувачень. У даному випадку є 

очевидною політична складова цієї справи, в контексті якої В. Мечіар переслідував 

подвійну мету: покарати відступників (ядро ДеСС складалось з колишніх членів 

РЗДС) і водночас здобути парламентську більшість у три п’ятих голосів, 

позбавивши ДеСС п’ятнадцяти депутатських мандатів. Остання ціль була вкрай 

небезпечною для словацької демократії, бо відкривала В. Мечіару шлях до 

конституційних змін і, по суті, необмеженої влади в країні. В даному випадку на 

заваді стала принципова позиція Конституційного суду СР і Центральної виборчої 

комісії. 

Специфіка післявиборчої ситуації в Словаччині полягала в тому, що відбулася 

не просто зміна владної еліти, але й здійснювалися спроби змінити «правила гри», 

інституційно посилити режим В. Мечіара. В той час не йшла мова про класичну 

боротьбу між владою і опозицією в рамках загальновизнаних «правил гри», а гостро 

ставилося питання про те, за яких правил ця боротьба взагалі відбуватиметься 

[619, с. 13].  

Для забезпечення нормативних основ недемократичного режиму 

парламентська більшість і уряд наважилися на системні зміни державного ладу 

Словаччини. Про ці наміри свідчать напрями і характер пропонованих владною 

коаліцією змін до законодавства з метою встановити контроль за армією і 

спецслужбами, применшити роль судів, спростити процедуру арешту, розширити 
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обсяг кримінально переслідуваної діяльності та включити до неї політичну 

діяльність [142, с. 305]. 

Утримання влади передбачало необхідність дотримання партійної дисципліни 

в рядах правлячої коаліції, тому її керівництво відзначалося жорсткою позицією 

щодо будь-яких проявів внутрішньопартійної опозиції. Забезпечити політичну 

дисциплінованість депутатів було непросто, оскільки законодавством не 

передбачено жодного партійного імперативу і можливостей відкликання депутатів. 

Однак владні партії вдавалися до різних маніпуляції в обхід законодавства. 

Резонансними в даному контексті були «справа Ф. Гаулідера» (РЗДС) і «справа 

Е. Шпісака – Л. Грушки» (СНП).  

В листопаді 1996 р. у зв’язку з незгодою з лінією партії депутат Ф. Гаулідер 

вийшов з фракції РЗДС. 4 грудня 1996 р. парламентська більшість голосуванням 

позбавила його депутатського мандата, обґрунтовуючи свої дії наявністю заяви, в 

якій Ф. Гаулідер добровільно відмовився від мандата. Хоча сам депутат заявляв, що 

такої заяви не подавав і навіть звернувся з позовом до Конституційного суду СР. 

Але навіть рішення Конституційного суду на користь Ф. Гаулідера [483] не було 

аргументом для правлячої більшості, щоб повернути опального депутата в 

парламент. В даному випадку мова йшла про пряме порушення Конституції, яка не 

передбачає дію імперативного мандату. Але РЗДС на чолі В. Мечіаром, де-факто, 

узаконив імперативний мандат через т.зв. «заяви про відданість», написані 

кандидатами від РЗДС ще до парламентських виборів у 1994 р., які передбачали 

відмову депутата від мандата за відповідних умов. У такий спосіб РЗДС намагався 

превентивно забезпечити дисципліну серед своїх депутатів, щоб унеможливити 

їхню «міграцію», гарантувати парламентську більшість і, тим самим, уникнути 

розпаду парламентської коаліції.  

Маніпулювання з депутатськими мандатами всупереч виборчому 

законодавству, здійснювалося й іншим членом правлячої коаліції – СНП 

(т.зв. «справа Е. Шпісака – Л. Грушки» в 1997 р.) [274, с. 42]. За допомогою таких 

часто протиправних методів владні партії боролися з інакомисленням, 
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відступництвом у своїх рядах, забезпечували лояльність і дисципліну в фракціях, 

але при цьому ставили під сумнів легітимність складу законодавчого органу. 

Дії правлячої коаліції наштовхувалися на критичну позицію інститутів, 

включених в систему розподілу державної влади – президента, судових органів, 

парламентської опозиції.  

Особливий внесок у відстоювання словацького конституціоналізму в умовах 

порушення владними партіями принципів демократичної та правової держави 

зробив Конституційний суд СР на чолі з М. Чічом. Ряд рішень КССР підкреслював 

неправомірність дій владної коаліції, що мало демонстративне правове, політичне 

та морально-психологічне значення для громадськості та опозиції. У 1994–1998 рр. 

КССР виніс двадцять рішень із зазначенням факту існування суперечностей у низці 

законів та урядових постанов [219, с. 84]. 

Конституційний суд СР неодноразово відігравав роль незалежного арбітра у 

суперечках між державними органами (насамперед між президентом і 

парламентсько-урядовим блоком), визнавав неконституційним розширення 

повноважень уряду в сфері приватизації, підтверджував законність проведення 

референдуму 1997 р., вказував на незаконність імперативного позбавлення мандатів 

депутатів, заперечував правомірність створення парламентських слідчих комісій, 

тим самим створюючи своєрідний інституційний бар’єр на шляху концентрації 

влади у руках правлячої коаліції.  

Впродовж 1994–1998 рр. надзвичайно складними були відносини між 

президентом і прем’єр-міністром. М. Ковач був одним із засновників РЗДС і саме 

від цієї партії був обраний президентом у 1993 р. Однак, вже перебуваючи на посаді, 

М. Ковач відмовився виконувати роль «партійного президента» [284, c.13] і досить 

швидко дистанціювався, як від партії, так і від її голови. Надалі, попри обмежені 

інституційні повноваження, президент позиціювався як незалежний політичний 

актор і виступав важливим чинником корекції політики владної коаліції. Зі свого 

боку прем’єр-міністр Мечіар різко критикував президента за будь-якої нагоди.  

Переломним моментом, коли зростаюча особиста неприязнь В. Мечіара до 

М. Ковача переросла у відкриту ненависть, була промова президента про стан справ 
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у країні в березні 1994 р. [605]. Критична промова президента стала одним із 

стимулів для висловлення парламентом недовіри В. Мечіару. З цього часу відносини 

між посадовими особами носили гостроконфліктний характер. 

Повернувшись до влади у 1994 р., В. Мечіар за будь-яку ціну намагався 

дискредитувати М. Ковача, позбавити його посади. Причому це відображалося й на 

інституційному рівні, оскільки використовувалися ресурси партії, парламентської 

більшості та урядової коаліції. Наприклад, владою було ініційовано діяльність 

парламентської комісії, яка розслідувала причетність президента до відставки уряду 

В. Мечіара в березні 1994 р. (т.зв. «комісія Мацушки»). Але Конституційний суд 

визнав діяльність комісії незаконною і своїм рішенням припинив її роботу. 

В травні 1995 р. парламентська більшість здійснила ще один крок щодо 

президента, який не передбачений Конституцією, – висловила йому недовіру. 

Підставою була критична доповідь парламентської комісії, яка складалася з 

провладних депутатів. В депутатській доповіді із досить сумнівними доказами та 

обґрунтуваннями президента Ковача було звинувачено в тому, що він незаконно 

використовував СІС для отримання інформації про державних діячів. На підставі 

цих звинувачень парламентська більшість проголосувала за висловлення недовіри 

президенту Ковачу, хоча цей крок парламентарів був юридично безглуздий, 

оскільки не передбачений Конституцією СР [394, с. 186]. Хоч юридично рішення 

парламенту не мало жодних прямих наслідків для президента, але на практиці стало 

основою для подальших обмежень повноважень глави держави. В контексті цих 

подій відбулося обмеження парламентом повноважень президента, які прямо не 

визначені Конституцією СР. В результаті внесення Національною радою СР 

законодавчих змін до ряду законів президент втратив право призначати керівника 

СІС, начальника Генерального штабу армії, голови Статистичного управління 

[411, с. 103].  

Тиск на М. Ковача здійснювався не тільки через інституційні обмеження 

президентства, але й шляхом особистого залякування. В 1995 р. у зв’язку зі зміною 

керівництва СІС конфлікт між президентом і прем'єр-міністром досяг свого апогею. 

Його проявом було викрадення і вивезення до Австрії в серпні 1995 р. сина 
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президента М. Ковача. Мотив викрадення – змусити президента під тиском 

обставин піти у відставку.. За влучним порівнянням Л. Копечека, методи впливу на 

опонентів, які використовувались на практиці в тодішній Словаччині, нагадували 

методи «бананової республіки» [394, с. 186]. Є підстави вважати, що викрадення 

мало політичне підґрунтя, і до цих подій була причетна СІС на чолі з І. Лексою, який 

був близьким соратником В. Мечіара. СІС під проводом І. Лекси перетворилася на 

інструмент тиску та залякування опозиційних політиків, депутатів, журналістів і 

навіть представників церковної ієрархії, які критично виступали проти уряду 

В. Мечіара [394, с. 187; 411, с. 106]. 

Президент Ковач залишився на посаді, незважаючи й на інші утиски з боку 

владних сил – скорочення бюджету канцелярії президента, інституційні обмеження 

повноважень, тиск і заклики до відставки з боку державних посадовців, наближених 

до В. Мечіара. Передусім, у цій ситуації проявилася воля і відповідальність 

М. Ковача, а також відчутною була підтримка президента словацьким суспільством 

і міжнародною спільнотою. Зокрема, на дії правлячої коаліції в жовтні 1995 р. ЄС і 

США відреагували демаршами, в яких були засуджені й акції проти словацького 

президента [624, с. 117–119].  

Реагуючи на політичний тиск з боку владної коаліції, президент М. Ковач 21 

вересня 1995 р. виступив зі зверненням до народу, де зазначив: «Рішуче відкидаю 

серйозні звинувачення в підриві конституційної системи і дестабілізації суспільства. 

Якщо мета уряду – залякати президента і змусити його піти, то я заявляю, що 

залишаюся на своїй посаді, на яку був обраний демократичним шляхом. Змушений 

виступити зі зверненням для того, щоб заява уряду не залякала громадян, які мають 

іншу точку зору на суспільні проблеми, ніж уряд» (цит. за: [235, с. 392]). 

Важлива роль президента проявилася, насамперед, в охороні інституційних 

рамок демократії, дотриманні конституційності та законності в країні. Президент 

неодноразово звертався до Конституційного суду СР щодо неконституційності 

законів, а також власним рішенням повернув 28 законів, схвалених НРСР 

[411, с. 103]. Найбільш резонансним було кількаразове застосування президентом 

права «вето» щодо поправок до Кримінального кодексу СР у зв’язку з їх 
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неконституційністю і недемократичністю. Завдяки позиції президента депутатам 

владної коаліції не вдалося внести поправки в Кримінальний кодекс авторитарним 

способом, ігноруючи пропозиції опозиції та експертів громадських об’єднань 

[219, с. 77–78]. Своєю посадовою діяльністю президент М. Ковач сприяв захисту 

правової держави, протистояв авторитарним тенденціям і підтримував 

демократичні засади організації державної влади в Словаччині. 

В проекції відносин «президент – прем’єр» внутрішньополітичний розвиток у 

Словаччині був надзвичайно складний аж до зміни влади в 1998 р., що позначалося 

на стабільності функціонування демократичних інституцій та ефективній співпраці 

органів влади у представництві інтересів держави. В інтерв’ю Словацькому радіо, 

відповідаючи на питання про можливості виходу зі складної політичної ситуації в 

країні, прем’єр Мечіар переконував: «Поки Міхал Ковач буде президентом цієї 

країни, спокою не буде» [399]. Часто провокуючи напруження в політичних, 

етнічних, релігійних питаннях розвитку країни, В. Мечіар у своїх інтерв’ю, 

публічних виступах декларував, що влада готова до діалогу та конструктивної 

співпраці з опозицією, церквою, національними меншинами, оскільки конфронтація 

не відповідає інтересам держави, стилю демократії та політичній культурі 

[451, с. 102–114].  

Концентрація політичної влади в державі потребувала надійної економічної 

основи, що вело до зміни стратегії розвитку господарства, переплетення політичних 

і економічних інтересів, формування системи політико-адміністративного 

патронажу. Специфічність економічної трансформації Словаччини в 1994–1998 рр. 

полягала в суперечливому напластуванні ринкових і неринкових тенденцій 

розвитку. Не відмовляючись від ринкових стандартів розвитку, уряд В. Мечіара 

реалізовував курс, направлений на посилення позицій держави в економічній сфері. 

В 1995 р. владна коаліція змінила стратегію економічних реформ, ухваливши низку 

поправок і законів (зокрема, про цінні папери, інвестиційні фонди, фонд зайнятості, 

регулювання цін), які загалом посилювали роль державного регулювання. Також 

було змінено програму приватизації, зокрема уряд відмовився від т.зв. «купонної 
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приватизації», обмежив приватизацію стратегічних підприємств та ін. [31, с. 313–

316]. 

Результати економічної діяльності уряду були також суперечливими. В період 

1994–1998 рр. ВВП зростав щороку, склавши приріст в середньому 5,8%, але при 

цьому одними з важливих чинників економічного росту були девальвація 

словацької крони та дешевизна робочої сили. Уряд впроваджував державні цільові 

програми в розвиток житлово-комунального сектора, інфраструктури та зайнятості 

населення, але водночас зростав дефіцит держбюджету (з 2% у 1994 р. до 5,2% у 

1997 р.) [31, с. 314]. У процесі покриття дефіциту держбюджету зростала зовнішня 

заборгованість Словаччини (з 4,3 млрд дол. у 1994 р. до 11,9 млрд дол. у вересні 

1998 р.), але тільки частина позикових коштів використовувалась продуктивно 

[235, с. 393]. Згідно з розрахунками інтегрального показника «Індексу економічної 

свободи» в 1996–1998 рр. Словаччина належала до групи країн з переважно 

невільною економікою (див. дод. Ж). 

Попри неоднозначні оцінки соціальної спрямованості та макроаспектів 

економічного розвитку Словаччини, питання політичної складової економічної 

політики уряду В. Мечіара не викликає особливих дискусій серед науковців. На 

думку Е. Задорожнюк, правляча коаліція загальмувала реформування соціально-

економічної сфери, допускаючи окремі системні зміни тільки тоді, коли вони 

сприяли зміцненню її владних позицій (наприклад, з метою створення прошарку 

підприємців лояльних до влади здійснювалася непрозора приватизація державного 

майна за політичним принципом) [235, с. 391]. 

 Під гаслом створення власного «капіталоутворюючого прошарку» 

приватизація державного майна з інструменту економічних реформ перетворилася 

на джерело корупції, непрозорої конкуренції та збагачення за критерієм 

наближеності до правлячих партій, формуючи т.зв. «ринкову економіку з наперед 

визначеними переможцями» [248, с. 131]. За таких умов конкуренції раціонально-

легальний формат відносин нівелювався клієнтарно-патронажними неформальними 

зв’язками.  
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І. Міклош підкреслює виражені тенденції з цілеспрямованої розбудови в 

Словаччині плутократичної, клієнтелістської та напівкримінальної системи під 

проводом В. Мечіара і його спільників з метою утримання економічної та 

політичної влади [472, с. 82]. Патримоніальні риси, іманентно властиві політичному 

режиму Словаччини ще з часів комунізму, почали з новою силою відтворюватися в 

умовах «мечіаризму». Cловацьку траєкторію розвитку в цей період можна 

співвідносити з інституційною логікою неопатримоніального синтезу в 

пострадянських режимах (зокрема в Україні), за умов якого йде поєднання 

демократичного фасаду з неопатримоніальною внутрішньою логікою його 

функціонування [226]. 

Неопатримоніалізм, непотизм, корупція були складовими частинами 

словацької суспільно-політичної моделі. Соціально-економічний і політичний 

розвиток країни в 1994–1998 рр. віддзеркалював комплекс проблем трансформації, 

як специфічно словацьких, так і властивих іншим перехідним суспільствам. 

В аспекті розбудови вертикальної структури влади та місцевого управління 

також простежувалися суперечливі тенденції. Необхідність децентралізації, яка 

декларативно проголошувалося урядом, на практиці перекривалася тенденціями до 

централізму та концентрації влади в руках правлячої коаліції. Намагання влади 

контролювати еволюцію локальної політики, розширювати повноваження 

загальнонаціональних органів влади, з одного боку, зумовлювалися потребами 

забезпечення сталості новоствореної держави, а з іншого – стилем правління 

В. Мечіара [145, с. 224].  

Разом з тим, робота з питань перебудови місцевого управління 

продовжувалася. Основними цілями реформування в другій половині 1990-х рр. 

були проголошені: посилення самостійності муніципалітетів, усунення 

фрагментарності державного управління на місцях, здійснення нового 

адміністративно-територіального поділу Словаччини. У результаті довгої та 

складної дискусії державних діячів, експертів і громадськості щодо основних 

підходів до розвитку публічного управління в 1996 р. було прийнято два базових 

закони щодо реформування – закон «Про територіальний та адміністративний 
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устрій Словацької Республіки») [719] і закон «Про організацію місцевого 

державного управління» [728].  

Реформа передбачала заходи щодо зміни адміністративно-територіального 

устрою країни і, відповідно, перебудови місцевого державного управління, а саме: 

скасування системи округів і окружних адміністрацій, відновлення крайового 

поділу та відповідно крайового рівня державного управління. Адміністративними 

одиницями знову стали край, район і муніципалітет. У результаті нового 

адміністративно-територіального устрою були створені: 8 країв і крайових 

адміністрацій (Братиславська, Трнавська, Тренчинська, Нітрянська, Жилінська, 

Бансько-Бистрицька, Пряшівська і Кошицька), які сформували регіональний рівень 

державного управління; 79 районів і районних адміністрацій, які поділялися на три 

типи – з населенням вище 90 тис., від 60 до 90 тис., і до 30 тис.; 2883 

муніципалітетів, де діяло місцеве самоврядування. Відповідно до законодавчих змін 

значну частину повноважень центральних органів державного управління було 

передано крайовим і районним органам державної влади. Водночас, у контексті цих 

перетворень у державному управлінні (в галузевих адміністраціях місцевого рівня) 

прослідковуються протилежні децентралізації інтеграційні тенденції [323, с. 13]. 

Попри децентралізаційні заклики, протягом 1992–1998 рр. правлячі коаліції не 

були готові розпочати повноцінний процес передачі повноважень і відповідальності 

на місця, було здійснено лише часткову деконцентрацію державної влади. Публічне 

управління і після реформи мало характер дуальної моделі з розвинутою 

підсистемою державного управління і неповноцінною підсистемою самоврядування 

[78, c. 59].  

Формування і діяльність місцевих органів державного управління 

відображало політичну кон’юнктуру, яка складалася на центральному рівні. 

«Старий» клієнтелізм, який існував у відносинах центральної та місцевої влади за 

часів комуністичного режиму, з 1994 р. відродився у формі «нового» клієнтелізму, 

за якого державна виконавча влада виділяла фінансову допомогу населеним 

пунктам і районам, часто керуючись політичними симпатіями [315, с. 19]. 
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Складний внутрішньополітичний розвиток Словаччини був тісно пов’язаний 

із її зовнішньою політикою, яка в 1994–1998 рр. також була неоднозначною, інколи 

всупереч національним інтересам. Зовнішня політика уряду В. Мечіара була 

підпорядкована вузьким політичним цілям, відзначалася неадекватністю оцінки 

геополітичних пріоритетів, балансуванням між Сходом і Заходом, декларативністю 

урядових заяв і формальністю в реалізації євроінтеграційного курсу, який був 

проголошений як пріоритетний. 

Слід наголосити, що євроінтеграційний курс Словаччини не мав однозначної 

підтримки всередині коаліції: СНП була противницею активізації 

євроінтеграційного курсу; ставлення АРС до європейського питання було 

кон’юнктурним і переважно критичним; навіть багато членів РЗДС (попри 

програмно задекларований курс на ЄС) мали скоріше скептичні погляди на 

європейський вектор реалізації зовнішньої політики. 

Водночас у своїй програмній заяві від 13 грудня 1994 р. уряд проголосив 

спадкоємність зовнішньополітичного курсу країни, визначивши пріоритетними 

стратегічними цілями вступ Словаччини до європейських та євроатлантичних 

структур [545]. Вже через півроку, 27 червня 1995 р. на Каннському саміті прем’єр 

В. Мечіар офіційно подав заяву на вступ Словаччини до ЄС. В супровідному 

меморандумі до заяви зазначалося: «СР, з моменту свого створення в 1993 році, 

робить акцент на функціонуванні демократичних інституцій і принципів правової 

держави… Розвиток СР доводить, що демократичні інститути міцно закріпилися і, 

попри різні політичні зміни, конституційна система є стабілізованою» [452]. Але 

діяльність уряду В. Мечіара в практичній площині все більше переконувала 

європейську спільноту в декларативності цих заяв.  

Після парламентських виборів в 1994 р. реакція ЄС на події, що відбувалися в 

Словаччині, ставала все більш критичною: від висловлення занепокоєння подіями в 

парламенті в листопаді 1994 р. до виключення Словаччини з поетапного процесу 

євроінтеграції у 1997 р. Так, ще до офіційного створення урядової коаліції на чолі з 

В. Мечіаром у своєму демарші від 22.11.1994 р. ЄС наголосив: «Європейський 

Союз… стурбований деякими явищами політичного розвитку після виборів; очікує 
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і сподівається, що Словаччина, ретельно враховуючи свої власні інтереси, буде 

послідовно йти шляхом демократичних реформ» [317, с. 95–96].  

Але уряд В. Мечіара не зробив відповідних висновків після серії демаршів ЄС 

та США і навіть звинуватив західні країни в неправильному трактуванні ситуації в 

Словаччині. Правляча коаліція переконувала громадськість, що критична позиція 

ЄС – це, по-перше, застосування «подвійних стандартів» в оцінці ситуації у 

Словаччині на відміну від інших асоційованих країн; по-друге, результат 

недостатньої та однобокої поінформованості про внутрішньополітичний процес у 

країні; і насамкінець, це втручання у внутрішні справи незалежної держави. 

Розвиваючи критику ЄС, представники владних партій почали ставити під сумнів 

доцільність реалізації Словаччиною євроінтеграційного курсу. Зокрема, перед 

словацьким суспільством змальовували ряд ризиків членства в ЄС, як-от: втрата 

значної частини державного суверенітету, підпорядкованість великим державам, 

диктат прагматичної «євробюрократії», загроза традиційним словацьким 

християнським цінностям, загострення соціальних проблем внаслідок 

впровадження неадаптованих економічних реформ та ін. [219, с. 83].  

Як підсумовує Г. Месежніков, в Словаччині склалася парадоксальна ситуація: 

з одного боку, влада офіційно проголосила курс на інтеграцію до ЄС і НАТО, а з 

іншого – представники правлячої коаліції часто піддавали критиці ставлення Заходу 

до словацького уряду (у їхній інтерпретації це подавалося як ставлення до самої 

Словаччини) і під цим приводом критикували весь європейський інтеграційний 

процес [219, с. 83]. 

Наслідком внутрішньополітичної діяльності уряду В. Мечіара стало зниження 

міжнародного престижу Словаччини, як в очах Заходу, так і країн Вишеградської 

групи. Дії уряду неодноразово викликали протести ЄС і США. Кінець інтеграційним 

амбіціям уряду В. Мечіара поклало рішення Єврокомісії (липень 1997 р.) не 

рекомендувати Словаччину як кандидата на вступ до ЄС. В опублікованому 

документі «Agenda 2000» фіксується невиконання Словаччиною ряду вимог до 

кандидатів, зокрема зазначається: «В Словаччині все ще існує розрив між 

конституційними положеннями та політичною практикою. Комісія стурбована тим, 
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що правова держава та демократія все ще не достатньо укорінилися. Це вимагає 

більшої відкритості до опозиційних поглядів, належного функціонування 

державних інституцій і поваги до їхньої самостійної ролі в конституційному ладі» 

[260, с. 40–41]. Виключення Словаччини зі списку кандидатів «першої хвилі» 

підтвердив саміт ЄС у Люксембурзі в грудні 1997 р.  

На противагу непродуктивним відносинам Словаччини з ЄС В. Мечіар 

намагався актуалізувати проросійську політику як альтернативу прозахідній і 

представити словацько-російські відносини як своєрідну «модель» для інших країн 

Центральної Європи. Так, з 1993 р. Словаччина підписала з Росією близько 80 

двосторонніх угод, зокрема і у сфері військового та військово-технічного 

співробітництва [219, с. 156]. Суперечлива політика В. Мечіара знаходила 

підтримку і заохочення Росії, яка була противником розширення 

Північноатлантичного альянсу на Схід.  

Російський вектор наштовхнувся на різку критику опозиції, яка бачила 

резонно небезпеку ізоляції Словаччини, заявляючи наступне: «Словацька 

Республіка може виявитися самотнім островом, якимось гетто в Центральній 

Європі, якщо вчасно не кине якір в реальну військово-політичну структуру ... 

Слов'янська взаємність – це мильна бульбашка. Російський імперіалізм у царському 

або комуністичному виконанні прикривався нею для досягнення своїх 

великодержавних цілей. У пам'яті жива окупація братської соціалістичної 

Чехословаччини радянськими, насамперед слов'янськими військами. Якби не 

виникла НАТО, то комуністична імперія простягалася б від Владивостока до 

протоки Ла-Манш» (цит. за: [31, с. 318]). В даному контексті опозиція підкреслювала 

два взаємовиключні варіанти розвитку Словаччини: або інтегрованість у безпекові 

та фінансово-економічні структури Заходу, або ізольованість у ролі «російського 

форпосту» в регіоні ЦСЄ. Але уряд В. Мечіара демонстративно розширював зв’язки 

з Росією і, по суті, опинився у зовнішньополітичній ізоляції з боку західних країн. 

Крім того, в період урядування В. Мечіара загострилися відносини з країнами 

сусідами – Чехією та Угорщиною. Тому становище молодої держави на міжнародній 

арені в цей період було доволі складним, що дало підставу держсекретарю США 
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М. Олбрайт назвати її «чорною дірою» Європи [376]. Зовнішньополітичні 

коливання, як і внутрішньополітичний розвиток, переконували, що Словаччина все 

більше віддаляється від еволюційної траєкторії Вишеградських країн і наближається 

до групи пострадянських країн з гібридним чи авторитарним режимом (Україна, 

Білорусь, Росія та ін.). 

Отже, політичний розвиток Словаччини в період урядування В. Мечіара 

характеризувався проявом авторитарних тенденцій, конфліктністю взаємодії 

інститутів державної влади, неконсенсусністю еліт, партійно-економічним 

клієнтелізмом, суперечливістю зовнішньополітичного курсу, поляризацією 

суспільно-політичних відносин, що дозволяє говорити про формування гібридного 

політичного режиму. В даному контексті очевидними є паралелі «гібридності» 

розвитку Словаччини за В. Мечіара та України за Л. Кучми, за часів правління яких 

посилювалися авторитарні тенденції розвитку. В 1990-х рр. політика «мечіаризму» 

і «кучмізму» вели країни до авторитаризму, опираючись на структурні та 

процедурні чинники. Адже корупція, клієнтелізм, непотизм як своєрідний код 

політичної культури українських еліт, успадкований з радянських часів [160, с. 37], 

знаходив своє відображення і в словацькій практиці псування формальних 

інститутів неформальними. В цих умовах Словаччина сповзала до «інституційної 

пастки» гібридності, на кшталт України. На заваді формуванню авторитарного 

режиму в Словаччині стали громадянське суспільство і міжнародна демократична 

спільнота. 

 

 

4.3. Громадські організації та політична опозиція в боротьбі з 

авторитарними тенденціями 

Курс В. Мечіара на концентрацію влади передбачав ослаблення механізмів 

контролю з боку суспільства, наступ на критиків і опозицію у різних сферах 

суспільно-політичного життя, обмеження простору для діяльності громадських 

організацій. Фактична відсутність горизонтального контролю за владою відкрила 

уряду ширші можливості втручатися в діяльність неполітичних організацій 
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(університетів, громадських організацій, медіа), порушуючи розмежованість 

ієрархічних структур суспільства [737, с. 165]. В публічно-комунікаційній сфері 

впроваджувалася т.зв. «етатистсько-регламентаційна модель», складниками якої 

були: обмеження політичної діяльності опозиції, кадрові чистки в державному 

управлінні, контроль засобів масової інформації, державний дирижизм у сфері 

культури та інші обмежувальні заходи [282, с. 97].  

В цих умовах на громадський сектор почав здійснюватися тиск, який зі 

спорадичного в 1995–1996 рр. переріс у систематичний. Наступ на «третій» сектор 

прослідковувався у різних напрямах: законодавчі обмеження, конфронтаційна 

риторика владних діячів, стеження з боку спецслужб, створення альтернативних 

провладних громадських організацій та ін. Владна коаліція сприймала і 

презентувала ННО як ворожі Словаччині структури, які отримують завдання і 

фінансування з-за кордону. Доповідаючи у парламенті у травні 1996 р., голова СІС 

І. Лекса акцентував увагу депутатів на діяльності міжнародних організацій, яка не 

відповідала державним інтересам Словаччини [580, с. 211].  

У ключових сферах активності «третього» сектора (молодіжній, 

профспілковій, національній, медійній) уряд В. Мечіара пішов на створення та 

підтримку альтернативних громадських організацій, які стояли на провладних 

позиціях і отримували відповідні переваги (напр., Союз громадських об'єднань і 

фондів, Словацька молодіжна палата). Водночас уряд посилив контроль за 

діяльністю державних ЗМІ, однак приватні медіа залишалися поза його впливом. 

Зростаючий тиск влади на громадянське суспільство виявився 

контрпродуктивним. Неурядові організації не залишилися пасивними до 

авторитарних тенденцій, а навпаки, в супротив владі активізували, консолідували та 

структурували свою діяльність. ННО зосередили свою діяльність у таких напрямах: 

створили єдиний центр координації дій; сконцентрували аналітичний ресурс на 

контролі за діяльністю влади та критиці її зловживань; залучили опозиційні медіа; 

провели ряд протестних масових кампаній, які засвідчили потужний потенціал 

«третього» сектора та підтримку громадян.  
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ННО зосередились на розбудові інституційної інфраструктури та проведенні 

спільних заходів для координації своїх дій, обміну інформацією. З метою захисту 

інтересів неурядових організацій та суб’єктивованого діалогу з владою в 1994 р. 

було створено «Греміум третього сектора» (ГТС). Цей координаційний центр 

представляв інтереси організацій з різних сфер діяльності: правозахисної, 

екологічної, освітньої, молодіжної та ін., – завдяки чому здобув широку суспільну 

підтримку. За підтримки іноземних інституцій і фондів для потреб неурядових 

організацій були створені різноманітні платформи, інформаційні центри, 

медіаресурси, за посередництва яких громадські організації отримували правові 

консультації, інформаційну підтримку, брали участь у тренінгах, налагоджували 

контакти, як всередині країни, так і поза її межами.  

В даному контексті, насамперед, варто підкреслити діяльність Словацького 

академічного інформаційного агентства (СAIA). В середині 1990-х рр. САІА 

надавало різноманітні послуги для ННО та ГТС, створивши Сервісний центр для 

«третього» сектора. З-поміж основних напрямів діяльності САІА варто виокремити: 

проведення навчальних тренінгів, створення баз даних, видання навчальних і 

аналітичних публікацій, організація науково-комунікативних заходів. У реалізації 

інформаційно-освітніх проектів для громадського сектора САІА тісно 

співпрацювала з спеціалізованими американськими організаціями (напр., Citizens 

Democracy Corps USA, National Forum Foundation, Toshiba America Foundation, Johns 

Hopkins Institute for Policy Studies, International Centerfor Not-for-Profit Law, National 

Center for Non-profit Boards, CIVICUS) та фондами (Open Society Fund, Rockefeller 

Brothers Fund, Ford Foundation, Atlantic Philanthropies, Foundation for a Civil Society 

та ін.) [318, с. 31–32]. Закордонні організації, фонди та урядові структури в 1990-

х рр. активізували підтримку різних напрямів діяльності словацького неурядового 

сектора, зокрема, у сфері реформування публічного управління, захисту прав 

людини, розвитку системи освіти, культури, охорони здоров'я, медіа та 

налагодження міжнародного співробітництва. 

В середині 1990-х рр. зростає кількість аналітико-дослідницьких організацій – 

т.зв. «мозкових центрів», фокус діяльності яких був орієнтований на проблемні 
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сфери функціонування словацького суспільства. З-поміж найбільш активних 

дослідницьких центрів варто виокремити: Центр економічних і соціальних аналізів 

(M.E.S.A. 10), Центр аналізу соціальної політики (S.P.A.C.E.), Інститут публічних 

питань (IVO), Словацька асоціація закордонної політики (SFPA), Фонд Ф. Хайека, 

Центр європейської політики (CEP). «Мозкові центри» спільно з іншими ННО 

створили критичну публічну платформу, яка контролювала і стимулювала дії 

правлячої коаліції. Аналітичні центри видавали публікації, організували семінари та 

конференції, активно коментували події в медіа. Серед актуальних тем досліджень і 

обговорень домінували проблеми демократизації, модернізації публічного 

управління, євроатлантичної інтеграції Словаччини. 

Іншим прогресивним елементом інфраструктури «третього» сектора став 

Інтернет-портал CHANGENET, який, починаючи з 1996 р., забезпечує простір для 

комунікації, організації акцій та обміну інформацією між ННО, а також надає їм 

технічну підтримку для реєстрації та роботи в мережі Інтернет. 

З огляду на активізацію громадянських структур у відповідь на авторитарний 

наступ влади, з середини 1990-х рр. у відносинах між урядом і громадським 

сектором панувала парадигма конфлікту [414, c. 49]. Владна коаліція намагалася 

змінити законодавчу базу, що регулює діяльність громадських організацій і фондів, 

з метою звуження їхньої незалежності та посилення державного контролю. В 1996–

1997 рр. були ухвалені закони «Про фонди» [698], «Про неінвестиційні фонди» 

[686], «Про неприбуткові організації, що надають суспільно корисні послуги» [697], 

окремі положення яких і процес їх підготовки були критично сприйняті 

громадянським суспільством. Законодавчий процес у цей період перебував під 

впливом протистояння влади та «третього» сектора, що певною мірою позначилося 

на змісті законів (насамперед закону «Про фонди»). Керуючись централістськими 

намірами уряд підготував законопроекти без належних консультацій із 

представниками громадського сектора. Законодавчі зміни створили додаткові 

важелі для державного втручання та надмірні бюрократичні перепони для 

заснування фондів, що призвело до зниження їхньої кількості. 
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«Третій» сектор не обмежився владною критикою, а у відповідь на тиск уряду 

почав здійснювати більш радикальні кроки спільно з опозиційними партіями. В 

даному контексті діяльність ННО мала конкретну політичну спрямованість – проти 

партій коаліції В. Мечіара, демонструючи через різні акції високий ступінь 

політизації громадянського життя [541, c. 124–125]. У другій половині 1990-х рр. 

відбувся ряд протестних кампаній, які продемонстрували високий ступінь 

конфронтації у відносинах між урядовим і неурядовим сектором, водночас 

засвідчуючи силу останнього. У протестних кампаніях громадські об’єднання діяли 

більш ефективно, ніж опозиційні партії, опираючись на значну фінансову підтримку 

з-за кордону, гнучкість організації та кращу медіатизацію масових акцій.  

В 1996 р. відбулася резонансна протестна кампанія «Третій сектор SOS» у 

відповідь на законодавчі ініціативи уряду щодо посилення контролю за 

функціонуванням фондів [684]. До кампанії публічно приєдналося близько трьохсот 

словацьких ННО, також вимоги активної громадськості підтримали опозиційні 

партії та міжнародні організації. Але уряд і провладна більшість у парламенті не 

були налаштовані на діалог і поступки «третьому» сектору, тому в травні 1996 р. 

НРСР прийняла закон «Про фонди» [698]. Однак 5 червня 1995 р. президент 

М. Ковач повернув закон «Про фонди» на доопрацювання, оскільки він «не 

стимулює, а обмежує і недостатньо поважає самоврядні принципи існування 

фондів» [580, с. 212]. Попри зауваження президента, 20 червня 1996 р. закон «Про 

фонди» був остаточно ухвалений. 

Попри те, що суттєвий вплив на кінцеву редакцію закону протестна кампанія 

не мала, вона відіграла велику роль для мобілізації «третього» сектора, самооцінки 

власних сил і суспільного резонансу. Приєднавшись до кампанії, неурядові 

організації були змушені «вийти з тіні», щоб публічно ототожнити себе з іншими. 

Під час цього публічного протистояння в суперечність вступили два ключових 

принципи – принцип «самоврядування і незалежності», який є найбільш значущим 

«дитям» листопада 1989 р., і принцип «централізації та етатизму», який є 

«нащадком» минулого режиму [282, с. 96–97]. 
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Також масштабною була акція «І Словаччина в Європу» в травні 1997 р., 

організатором якої виступила громадська організація «GEMMA 93». Основними 

цілями акції були: привернути увагу словаків до європейських цінностей і традицій, 

активізувати дискусії про зовнішню політику країни, інформувати широку 

громадськість про ЄС і НАТО, в т.ч. і в контексті запланованого референдуму [588]. 

Учасники організували похід зі сходу на захід Словаччини, зупиняючись у 

населених пунктах для мітингів і зустрічей. Організатори заручилися підтримкою 

медіа, широкого кола організацій як у Словаччині, так і за її межами. 

Інші дії уряду В. Мечіара, орієнтовані на централізацію влади, викликали ще 

більший спротив «третього» сектора й опозиції. Одним із чинників, що активізував 

громадськість і стимулював опозицію до об’єднаних дій, був загальнонародний 

референдум 1997 р. В контексті підготовки референдуму громадські організації та 

опозиційні партії об’єдналися для проведення масштабної кампанії «Спільна акція 

за референдум», в рамках якої апелювали до політичної відповідальності 

суспільства та влади. 

Референдум 1997 р. відзначився високим рівнем політизації та конфліктності, 

оскільки відбувався в умовах жорсткої боротьби за характер політичного режиму. В 

протистояння були втягнуті владні та опозиційні партії, політики та посадовці, 

громадські організації та державні інститути. 

Віддзеркаленням політичного протистояння в контексті підготовки 

референдуму був сам зміст виборчого бюлетеня, який був сформульований під 

впливом як правлячих, так і опозиційних сил. Відповідно до указу президента на 

референдум планувалося винести чотири питання: перші три, по суті, стосувалися 

вступу Словаччини до НАТО (з маніпулятивними формулюваннями про 

розміщення ядерної зброї та військових баз на території країни), і одне окреме 

питання (на якому наполягала опозиція) – про вибори президента шляхом 

всенародного голосування. Але останнє питання було предметом дискусій між 

правлячими та опозиційними силами і неодноразово розглядалося в 

Конституційному суді СР, рішення якого так і внесло ясності навіть за два дні до 

референдуму [480]. Цим скористалася влада – питання про прямі вибори президента 
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було вилучено з частини бюлетенів напередодні голосування за розпорядженням 

міністра внутрішніх справ Г. Крайчі. Нові бюлетені викликали протест опозиції, яка 

закликала виборців ігнорувати референдум. Внаслідок цих заходів у голосуванні 

23–24 травня 1997 р. взяла участь надзвичайно мала кількість виборців – 9,5% [607].  

26 травня Центральна виборча комісія визнала референдум недійсним через 

те, що в бюлетенях не були наявні всі питання. Це рішення ЦВК підтвердив пізніше 

в своїх висновках Конституційний суд СР, при цьому зафіксувавши порушення 

конституційних прав громадян з боку міністра внутрішніх справ [479], оскільки 

рішення президента щодо референдуму не може змінювати жоден державний орган 

[487]. Згодом ексміністр Г. Крайчі визнав свою відповідальність за провал 

референдуму, але пояснив цю ситуацію наступним чином: «У мене було два 

варіанти – піти у відставку або реалізувати рішення уряду»[273]. 

Ситуація навколо референдуму є ілюстрацією як конфліктності політичних 

відносин, так і нестабільності інституційних правил у період 1994–1998 рр. 

Референдум 1997 р. посилив поляризацію суспільно-політичного життя в країні. 

Даючи оцінку наслідкам референдуму, В. Крівий зазначив: «Зрив референдуму не 

призвів до зміцнення режиму В. Мечіара, а навпаки посилив бажання йому 

опиратися. Причому це бажання посилилося, як серед опозиційних партій, так і 

серед населення, у якого почуття сильного обурення сприяло перетворенню 

апатичної незгоди в рішучість змінити суспільно-політичні умови» [134, с. 59].  

Зрив референдуму 1997 р. мав далекосяжні негативні наслідки для владної 

коаліції на чолі з РЗДС, оскільки вчергове проявив недемократичну природу режиму 

В. Мечіара та поглибив політичну поляризацію, погіршив міжнародний імідж 

Словаччини, призупинив процес її інтеграції в ЄС, призвів до наростання 

протестних суспільних настроїв і консолідації опозиційних сил [108, с. 177–178].  

Після провалу референдуму починають наростати інтеграційні тенденції в 

середовищі опозиції. 3 липня 1997 р. виникла Словацька демократична коаліція 

(словац. SDK), яку утворили п’ять партій різної ідеологічної орієнтації: три 

правоцентристські партії – ХДР, Демократичний союз, Демократична партія, а 

також Соціал-демократична партія Словаччини та Партія зелених у Словаччині. 
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Головною метою цього ідейно-гетерогенного, т.зв. «парасолькового» опозиційного 

утворення було не стільки співробітництво, засноване на близькості ідейно-

програмних установок, скільки прагнення створити ефективну протидію правлячій 

коаліції на чолі з РЗДС [89, с. 102–103]. 

В цей період інституціоналізувався двоблоковий формат партійної системи 

Словаччини, який відображав складність протистояння між авторитарно-

популістськими та ліберально-демократичними силами у боротьбі за форму 

політичного режиму. З одного боку, існували опозиційні демократичні партії 

програмного типу, які позиціонувалися в соціально-економічній площині «лівий – 

правий» (ХДР, ДС, ДП, СДПС). Політична еліта цих партії, надавала перевагу 

консенсусному стилю політики, але залишалася фрагментованою. 

«Анитимечіарівському» табору бракувало централізованого полюса аж до 1997 р., 

коли утворилася СДК. 

Другий блок партійної системи утворили правлячі політичні сили з 

популістським і вождистським профілем (РЗДС, СНП, АРС). Політична еліта цих 

партій, демагогічно опираючись на плебісцитарну волю народу, часто вдавалася до 

конфронтаційної риторики та тяжіла до неконсенсусного стилю політичних 

відносин. Джерела формування авторитарно-популістського блоку варто шукати ще 

в результатах парламентських виборів 1992 р., коли був закладений довготривалий 

союз РЗДС і СНП.  

Д. Лешка називає цей формат партійної системи «квазідвоблоковим», 

оскільки він виник на ситуативній лінії політичного конфлікту «мечіаризм – 

антимечіаризм», яка перекривала реальні розмежування в словацькому суспільстві 

[420, с. 77]. Попри те, що конфліктна лінія «мечіаризм – антимечіаризм» не 

віддзеркалювала тривалі структурні розмежування, все-таки, вона визначила 

характер суспільно-політичного процесу в межах щонайменше двох електоральних 

циклів. 

Кульмінаційним моментом політичної боротьби і для влади, і для опозиції 

були парламентські вибори 1998 р. Напередодні виборів відбулася ескалація 

політичної конфронтації між двома таборами. Основною роздільною лінією між 
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владними та опозиційними силами було питання демократичного майбутнього 

Словаччини та ставлення до політичного режиму В. Мечіара. 

Новий стимул до більш тісного організаційного єднання опозиційних сил 

зумовили зміни виборчого законодавства в 1998 р. Зміни виборчого закону були 

пов’язані з прагненнями правлячої коаліції на чолі з РЗДС зберегти владу, 

обмеживши інтеграційні та електоральні можливості опозиційних партій. 

Законодавчі зміни були ухвалені в травні 1998 р., за чотири місяці до 

парламентських виборів, що значно звузило часові рамки для організаційних і 

коаліційних маневрів опозиційних партій. Слід наголосити, що демократична 

практика не припускає зміну базових виборчих правил за такий короткий час до дня 

голосування. Але владні кола цілеспрямовано йшли на те, щоб ускладнити вільну 

конкуренцію політичних сил на парламентських виборах.  

Однак предметом критики, як всередині країни, так і закордоном, стала не 

стільки часова, скільки змістова складова законодавчих поправок. Однією з 

основних виборчих новел була вимога про те, що кожен суб’єкт у складі коаліції 

повинен подолати 5%-ий бар’єр для здобуття представництва в парламенті 

[699, с. 1285]. Ця законодавча поправка мала чітко виражену антикоаліційну 

спрямованість, оскільки за таких умов втрачався сам зміст формування коаліції.  

Політичні цілі переслідували й інші виборчі новели, ухвалені в 1998 р. Для 

посилення позицій централізованих партій було запроваджено єдиний 

багатомандатний виборчий округ замість чотирьох. При цьому внутрішній поріг для 

голосування за системою преференцій зберігся на рівні 10%, але був поширений на 

всю територію країни, що в аспекті визначення персонального складу парламенту 

посилило вплив партійного керівництва і зменшило вагу преференційного 

голосування. Так, за результатами парламентських виборів 1998 р. жоден кандидат 

не став депутатом внаслідок зміни черговості за преференційним голосуванням.  

З метою політичної монополізації медіаресурсу у виборчій кампанії було 

посилено позиції державних ЗМІ (підконтрольних РЗДС) і дискриміновано приватні 

медіа. Також реорганізовано структуру виборчих органів з посиленням позицій 

державної адміністрації на противагу місцевому самоврядуванню. В 1998 р. РЗДС 
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навіть спробував оскаржити реєстрацію Словацької демократичної коаліції з метою 

недопущення її до участі у парламентських виборах, але Верховний суд СР все-таки 

підтвердив реєстрацію партії [496].  

Всупереч очікуванням правлячих партій, новий закон стимулював не 

дезінтеграційні, а об’єднавчі процеси. Під тиском антикоаліційних обмежень 

опозиційні сили почали змінювати свій статус і формально реєструватися не як 

коаліції, а як партії та формувати об’єднані списки кандидатів. Так, коаліція СДК 

трансформувалася у політичну партію «Словацька демократична коаліція», членами 

якої стали 150 кандидатів у виборчому списку. При цьому «материнські» партії, які 

утворили СДК, не розпалися, але й участі у виборах не брали. 

Організаційно відреагували на прийняття «антикоаліційного» закону й партії, 

які представляли інтереси угорської національної меншини. В 1998 р. Угорський 

християнсько-демократичний рух, партія «Співіснування» й Угорська громадянська 

партія об’єдналися в Партію угорської коаліції (словац. SMK-MKP). Метою 

об’єднання, поряд з утриманням електоральних позицій угорських «материнських» 

партій, було приєднання до табору опозиції задля усунення від влади В. Мечіара 

[563, с. 51]. 

З певним спрощенням появу нових потужних політичних партій напередодні 

парламентських виборів 1998 р. можна вважати наслідком саме «антикоаліційного» 

виборчого закону, який вважають одним з найяскравіших прикладів електоральної 

інженерії в історії сучасної Словаччини [674, с. 255]. Отже, напередодні 

парламентських виборів 1998 р. владі протистояли дві потужні партії, які становили 

ядро опозиції та водночас означили широкі ідеологічні контури 

«антимечіарівського» табору. 

Протистояння між владним і опозиційним таборами зумовило не тільки 

концентраційні процеси в партійній системі, але й послужило ідейною основою для 

виникнення нового політичного суб’єкта – Партії громадянського порозуміння 

(словац. SOP), яка швидко здобувала популярність і згодом отримала 

представництво в парламенті. ПГП ставила собі за мету послабити поляризацію в 

суспільстві та усунути політичне протистояння між урядовими та опозиційними 
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партіями. Підкреслюючи потребу в неконфронтаційній політиці, партія зверталася, 

насамперед, до середнього і молодого покоління, колишніх «невиборців» і 

громадян, які політично не визначилися [351, с. 262]. Але позиціювання нового 

партійного суб’єкта поза межами «мечіарівського» та «антимечіарівського» таборів 

було тимчасовим, оскільки під тиском політичної ситуації та соціальної поляризації 

ПГП, все-таки, приєдналася до табору опозиції. 

Конфліктна лінія «мечіаризм – антимечіаризм» відображала амбівалентні 

настрої в словацькому суспільстві в другій половині 1990-х рр., відтісняючи 

традиційні розмежування в діапазоні ліво-правого ідеологічного спектра, і була 

основною для формування електоральних переваг у контексті парламентських 

виборів 1998 р. У суспільному контексті чимало дослідників означували зміст 

виборів 1998 р. як плебісцит проти В. Мечіара, який своєю діяльністю деформував 

демократичний режим у країні. Почуття страху перед можливою диктатурою 

мотивувало прогресивні сили до мобілізації та єднання. Інші вчені вказували, що 

більшість словацького суспільства була загалом незадоволена урядуванням коаліції, 

насамперед, її політикою у сфері економіки, соціального захисту, боротьби зі 

злочинністю, а вже потім проблемами демократії [31, с. 321].  

Як згадує М. Дзурінда, в цей період перед «антимечіарівським» табором 

стояло два важливих завдання: по-перше, за круглими столами об’єднати різнорідні 

демократичні сили (дисидентів, колишніх комуністів, угорців, громадський сектор, 

профспілки) і відновити довіру між ними; по-друге, відновити довіру західних країн 

і міжнародних організацій до Словаччини, переконати їх у здатності демократичної 

опозиції перемогти на парламентських виборах 1998 р. і змінити курс розвитку 

країни [332, c. 11–12]. 

Ліберально орієнтовані громадяни ясно усвідомлювали, що з В. Мечіаром у 

Словаччини немає європейського майбутнього, а з перемогою опозиційних партій 

на виборах 1998 р. буде шанс на покращення стану демократії в країні. Електоральні 

преференції напередодні виборів засвідчували реальні шанси на перемогу 

опозиційних партій, які декларували готовність до створення широкої коаліції 

(СДК, ПУК, ПГП, ПДЛ). Ключові опозиційні партії у своїх виборчих програмах 
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переконливо обіцяли виправити політичні деформації, зумовлені правлінням 

коаліції РЗДС–СНП–АРС, та внести зміни до Конституції СР з метою 

вдосконалення системи державної влади [461, с. 29]. 

Формуванню опозиційних настроїв у суспільстві сприяла активізація 

громадських організацій у контексті парламентських виборів 1998 р. Масштабністю 

відзначилася кампанія «Громадянська кампанія’98» (OK’98), до проведення якої 

були залучені різні суб’єкти громадянського суспільства: неурядові організації, 

профспілки, університетські та мистецькі осередки, – що забезпечило суспільний 

резонанс і сприяло широкій хвилі активності та протесту проти недемократичних 

тенденцій розвитку Словаччини. Кампанія OK’98 розпочалася як протест проти 

ухвалення нового виборчого закону, але згодом розширила свої цілі на підвищення 

електоральної участі (насамперед молоді) та моніторинг парламентських виборів 

1998 р. Неурядові організації реалізовували різноманітні акції: зустрічі, дискусії, 

концерти, – які були орієнтовані на різні цільові групи та регіони. Загалом 

громадські організації реалізували близько шістдесяти проектів, на проведення яких 

отримали кошти через Форум донорів [437, с. 360].  

Зокрема, громадське об’єднання «GEMMA 93» у серпні-вересні 1998 р. 

організувало резонансний похід всією Словаччиною під назвою «Шлях для 

Словаччини». Кампанія мала на меті поінформувати громадян про майбутні вибори 

та важливість їхньої участі. Про масштабність проекту говорить те, що активісти 

побували у всіх містах Словаччини і понад восьмистах селах [302]. 

Кампанії «третього» сектора дали позитивні результати, оскільки викликали 

значний резонанс і підтримку, як у Словаччині, так і закордоном, сприяли 

підвищенню електоральної явки громадян (84,2%), запобігли виборчим 

маніпуляціям (через паралельний підрахунок голосів), і тим самим, сприяли 

падінню режиму В. Мечіара. 

25-26 вересня 1998 р. відбулися чергові вибори до парламенту Словаччини, 

результати яких суттєво змінили парламентсько-урядове представництво 

політичних партій (див. табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Результати виборів до Національної Ради СР у 1998 р. 

Джерело: [607]. 

 

Попри те, що формальним переможцем виборів став РЗДС, політично вибори 

В. Мечіар програв. Перемога РЗДС не була достатньою для того, щоб сформувати 

уряд. Слабкими виявилися результати партнерів по урядовій коаліції: СНП 

отримала тільки 9% голосів, а АРС взагалі не подолала виборчий поріг. У порівнянні 

з минулими виборами електоральний і коаліційний потенціал РЗДС значно 

ослабився. На противагу владному блоку опозиційні партії (СДК, ПУК, ПДЛ і ПГП) 

здобули разом 93 місця у Національній раді СР, що дало їм змогу сформувати 

парламентську більшість. 

В основі поразки «мечіарівського» табору та перемоги опозиції лежав 

комплекс причин і факторів. В другій половині 1990-х рр. суспільство було 

розчароване внутрішньою і зовнішньою політикою уряду В. Мечіара, незадоволене 

станом демократії та психологічно стомлене від перманентної соціально-політичної 

напруги в країні. За результатами опитування IVO в червні 1998 р. 70% респондентів 

були переконаними, що за тодішні проблеми Словаччини несе відповідальність 

владна коаліція (див. табл. 4.4). Водночас значна частина – понад 43% опитаних 

(переважно прихильники РЗДС і СНП) звинувачувала в негараздах і опозицію. 

Близько 30% громадян покладала політичну відповідальність за складну ситуацію в 

країні на обидва табори [286, c.1]. 

Політична сила 
Частка голосів 

виборців 
Кількість 
мандатів 

РЗДС 27,0 % 43 
Словацька демократична коаліція (ХДР, 
ДС, ДП, СДПС, ПЗС) 

26,3 % 42 

ПДЛ 14,7 % 23 
Партія угорської коаліції (УХДР, 
«Співіснування», УГП) 

9,1 % 15 

СНП 9,1 % 14 
ПГП 8,0 % 13 
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Таблиця 4.4 

Відповідь на питання: «До якої міри Ви погоджуєтеся з тим, що 

відповідальність за сучасні проблеми Словаччини несе…?» 

Джерело: [286, c.1]. 

 

Загалом, перемога опозиції вселяла оптимізм щодо демократичного розвитку 

країни. Соціологічне дослідження IVO, здійснене одразу після виборів (29-

30.09.1998 р.), показало, що більшість респондентів (62%) очікували покращення 

стану демократії в Словаччині, тоді як песимістична меншість була налаштована на 

погіршення (14,2%) або відсутність змін у цьому напрямі (14%) [288, c. 1]. 

В політико-технологічному плані слід відзначити правильно побудовану 

виборчу стратегію опозиційних партій (насамперед СДК і ПУК), яким вдалося 

налагодити співпрацю, мобілізувати свій електорат і запобігти його фрагментації 

(зокрема, правоцентристської та угорсько-орієнтованої частини спектра). При 

високій електоральній явці (84,2%) опозиції вдалося звести до мінімуму 

т.зв. «невраховані» голоси виборців в умовах дії високого прохідного бар’єра, а 

також активізувати опозиційно налаштованих жителів міст, молодь [407, с. 81]. 

Серед інших чинників поразки режиму слід підкреслити інформаційний і 

пропагандистський вплив на словаків з боку закордонних організацій і медіа, 

насамперед, країн Заходу, які пов’язували «політику мечіаризму» з виключенням 

Словаччини з процесу євроінтеграції. 

Важливе значення мала активна діяльність громадських організацій під час 

виборчого процесу. Парадоксально, але грубе порушення принципів демократії 

владною коаліцією відіграло стимулюючу роль в активізації, мобілізації та 

об’єднанні громадянських сил навколо цінностей демократії та європейської 

інтеграції. В численних кампаніях «третій» сектор працював доволі ефективно, 

Варіант 
Повністю 

погоджуюся 
Скоріше 

погоджуюся 
Скоріше не 
погоджуюся 

Зовсім не 
погоджуюся 

Не знаю 

Владна коаліція 44,1 25,4 13,8 6,0 10,7 

Опозиція 12,2 31,2 26,2 16,0 14,4 
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опираючись на значну фінансову підтримку закордонних фондів, гнучкість 

структурної організації та динамічність заходів, що дало змогу швидко ознайомити 

з інформацією широку громадськість.  

Якщо опиратися на дві хвилі масової мобілізації громадськості в період 

переходу Словаччини до демократії – в контексті падіння комуністичного режиму у 

1989 р. і напередодні парламентських виборів 1998 р. з метою протидії режиму 

В. Мечіара, – то можна зробити висновок про значний ступінь політизації 

громадянського суспільства в ці періоди. Як підкреслює Д. Малова: «Динаміка 

громадянського суспільства в Словаччині засвідчує, що під час демократичного 

переходу актори були мобілізовані, головним чином, для реалізації політичних 

цілей» [437, с. 361]. Між хвилями мобілізації в 1989 і 1998 рр. та після них 

громадянське суспільство відтворювало свою традиційну модель, в рамках якої 

функціонує велика кількість організацій, орієнтованих на часткові задачі та 

локальну діяльність. У транзитивному аспекті важливим було те, що діяльність 

багатьох організацій була орієнтована на охорону демократії та європейського 

спрямування розвитку держави. 

Важливо підкреслити те, що діяльність організацій «третього» сектора в 1990-

х рр. опиралася на потужну фінансову підтримку закордонних інституцій і 

організацій, яка дала змогу ННО повноцінно виконувати свої функції у суспільстві. 

Внутрішні фінансові можливості Словаччини для підтримки неурядового сектора 

були обмеженими через особливості історичного розвитку, поточну економічну 

ситуацію та негативні соціокультурні впливи (відсутність належного донорського 

клімату, слабкість громадянської самосвідомості, перервану традицію участі та 

домінацію пасивності громадян).  

Значна частина громадянського суспільства перебувала в опозиції до 

тодішньої влади та стала союзником опозиційних партій. Підкреслюючи значення 

«третього» сектора в 1994–1998 рр., Б. Стречанский зазначив: «Неурядові 

неприбуткові організації були одними з учасників боротьби за демократичний 

характер Словаччини, створили незалежний простір для остракізованих еліт 

постлистопадової доби, сформували основу для моніторингу держави, налаштували 
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дзеркало публічної влади та заклали базу для створення альтернативної, реформної 

публічної політики» [613, с. 201]. Словаччина стала прикладом сили «третього» 

сектора та натхненням для демократичних сил посткомуністичних країн, де також 

проростали авторитарні тенденції. 

Розгляд політичного розвитку Словаччини в середині 1990-х рр. засвідчив, що 

відносини у площині «влада – опозиція» відзначалися напруженістю, відсутністю 

продуктивного діалогу та гострою конфронтацією. Декларативно проголошуючи 

правову державу і захист демократичних свобод, на практиці правляча коаліція 

орієнтувалася на концентрацію влади в державі у формі т.зв. «державно-партійного 

корпоративізму» [439, с. 85] і обмеження дієвості опозиції. Однак опір 

громадськості та тиск міжнародної спільноти не дозволили В. Мечіару 

«маргіналізувати політичну організацію опозиції» [419, с. 28]. На перешкоді стала 

також демократична інституційна структура парламентської республіки, яку, попри 

численні спроби владних партій, не вдалося суттєво деформувати. Парламентські 

вибори 1998 р. засвідчили перемогу демократичної опозиції, змінили 

парламентсько-урядове представництво політичних сил і окреслили нові 

перспективи розвитку Словаччини. 

 

Висновки до розділу 4 

В умовах розбудови словацької державності загострилися конфліктні 

елементи моделі суспільно-політичного розвитку, зумовивши гальмування 

демократичних перетворень та відхилення від траєкторії центральноєвропейського 

транзиту. Встановлено, що труднощі словацького транзиту та «гібридизація» 

політичного режиму були зумовлені комплексом передумов і чинників. 

Інституційна структура Словаччини, хоч і відповідала стандартам 

парламентської демократії, не була достатньо апробована на практиці. 

Конституцією 1992 р. було закладено низку інституційних і політичних ризиків у 

механізми формування, функціонування і взаємодії органів державної влади, які 

«спрацювали» в умовах політичної боротьби в 1993–1998 рр. Функціонування 

державної системи в середині 1990-х рр. відбувалося у складних політичних умовах, 
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що деформувало фактичний зміст діяльності окремих державних інституцій і 

реальний розподіл влади, зумовивши потребу подальшого реформування. 

Словацький варіант транзиту в середині 1990-х рр. продемонстрував свою політико-

інституційну парадоксальність, коли за умов демократичного інституційного 

дизайну проростали авторитарні тенденції, але ті ж таки інституційні рамки не 

дозволяли утвердитися недемократичному режиму. 

Обґрунтовано складність словацького соціально-структурного контексту в 

1990-х рр., який не був сприятливим для системних демократичних реформ. 

Демократичні перетворення неоднозначно сприймалися посткомуністичною 

свідомістю на тлі складних соціально-стратифікаційних процесів, економічної 

нестабільності, міжетнічної напруги та гострої боротьби за владу. Поляризувало 

суспільство й питання державотворення, оскільки більшість словаків не були 

прихильниками поділу ЧСФР і слабко ідентифікували себе з власною державою.  

Наголошено, що впродовж 1994–1998 рр. Словаччина коливалася в системі 

полярних, але історично важливих координат майбутнього розвитку: між 

демократією і авторитаризмом, між реалізацією прозахідного і проросійського 

зовнішньополітичного курсу, між ринковою економікою та посиленням державного 

регулювання. Балансування уряду В. Мечіара між цими полюсами підкреслювало 

конфліктність моделі суспільно-політичного розвитку та специфічність політичного 

транзиту Словаччини в цей період. 

Аналіз політичного процесу в Словаччині в 1994–1998 рр. засвідчив складну 

конфронтаційну боротьбу авторитарних і демократичних тенденцій розвитку, 

формування режиму т.зв. «мечіаризму» як складного політичного феномену. Перша 

спроба прем’єр-міністра В. Мечіара монополізувати державну владу в 1993–

1994 рр. була зупинена оголошенням вотуму недовіри уряду, але результати 

дострокових парламентських виборів 1994 р. дозволили йому повернутися до 

реалізації своїх намірів. Динаміка політичного розвитку в 1994–1998 рр. оголила 

наявність складних характеристик у дихотомічних площинах «авторитаризм – 

демократія», «ліберальний – неліберальний», що свідчило про функціонування 

гібридного режиму з виразною тенденцією до утвердження авторитаризму.  
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З-поміж недемократичних ознак гібридного режиму в Словаччині 

виокремлено такі: концентрація державної влади в руках парламентсько-урядової 

коаліції на чолі з харизматичним лідером; порушення принципів законності та 

верховенства права (на догоду політичним цілям); спроби зміни інституційних умов 

політичного розвитку з метою концентрації влади; перетворення парламенту 

(парламентської більшості) в інструмент впливу глави виконавчої влади; 

нехтування правами парламентської опозиції, перешкоджання їй в діяльності; 

відсутність процесуального консенсусу між владою та опозиційною елітою щодо 

дотримання базових правил політичної конкуренції; використання правоохоронних 

органів і спецслужб у політичній боротьбі, переслідування представників опозиції; 

обмеження і порушення правил виборчої конкуренції та волевиявлення громадян; 

забезпечення жорсткої внутрішньопартійної дисципліни, боротьба з 

інакомисленням і відступництвом в рядах партій владної коаліції; посилення 

контролю за державними ЗМІ та втручання в сферу громадянського суспільства; 

розпалювання національної нетерпимості та поглиблення ціннісного розколу в 

суспільстві; принесення зовнішньополітичних цілей у жертву 

внутрішньополітичним завданням щодо концентрації влади; зрощення політичної 

та економічної влади, нетранспарентна приватизація і корупція; неопатримоніалізм 

у формі партійно-економічного клієнтелізму. 

Поряд з авторитарними підкреслено демократичні характеристики 

політичного режиму, які посилювалися в супротив владному тиску: активізація 

громадянського суспільства, неурядових організацій, опозиційних партій і 

приватних медіа; усвідомлення громадянами недемократичності дій уряду та 

намагання їм опиратися, особливо в контексті парламентських виборів 1998 р.; 

кристалізація політичних інтересів суспільства в площині «мечіризм – 

антимечіаризм» і за віссю «Схід – Захід»; відносно незалежна та критична позиція 

інститутів, включених у систему розподілу державної влади (президента, судових 

органів, парламентської опозиції). З-поміж основних чинників, які перешкодили 

зміцненню авторитарному політичному режиму в Словаччині, варто також 

підкреслити роль демократичної міжнародної спільноти. 
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Отже, в суспільно-політичній моделі Словаччини відбулася своєрідна 

комбінація демократичних інститутів і авторитарних методів реалізації влади, 

формального дотримання демократичних процедур та їх ігнорування в політичній 

практиці, владного зрощення в площині «уряд – парламентська більшість» та 

поглиблення антагонізму між державою і громадянським суспільством, що 

дозволило розглядати політичний розвиток у 1994–1998 рр. крізь концептуальну 

призму гібридного режиму. Аналіз словацької практики функціонування гібридного 

режиму уможливлює опис його складових у концептуальних межах «неліберальної 

демократії» (Ф. Закарія), «дефектної демократії» (В. Меркель, А. Круассан). Однак 

за сукупністю ознак, на наш погляд, режим В. Мечіара найближче стоїть до типу 

«змагального авторитаризму» Л. А. Вея і С. Левіцкі [425], при якому співіснують 

формальні демократичні інститути та закулісні практики, що широко 

використовуються для здобуття і здійснення влади. При цьому забезпечення 

базових умов конкуренції між владою та опозицією дало змогу останній перемогти 

на чергових виборах і змінити недемократичний режим.  

Підкреслено, що неліберальна природа режиму В. Мечіара, грубе порушення 

ним принципів демократії відіграли стимулюючу роль в активізації, мобілізації та 

об’єднанні громадських сил. «Третій» сектор в умовах владного тиску 

кристалізувався як суб’єкт, що акумулює силу та довіру громадськості, має 

підтримку закордоном, а також потенціал партнера в комунікації з державою. 

Шляхом протестних кампаній і консолідації зусиль неурядовий сектор Словаччини 

продемонстрував світу як мирним і демократичним шляхом не тільки ефективно 

відстояти свою громадсько-політичну позицію, але й вплинути на зміну влади в 

умовах напівавторитарного режиму. 

Встановлено, що ситуація в контексті виборів 1998 р. характеризувалася 

високим ступенем політичної поляризації та призвела до виразної концентрації у 

партійному середовищі опозиції, що, зрештою, зумовило поразку режиму 

В. Мечіара. Парламентські вибори 1998 р. означили трансформацію домінантного 

стилю взаємовідносин між елітарними групами з роз’єднувального на 

консенсусний. Тривала конфронтаційна політика владної еліти зумовила те, що 
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РЗДС, як формальний переможець виборів, фактично їх програв, залишившись в 

політичній ізоляції. Тоді як опозиції вдалося подолати ідеологічні суперечності та 

внутрішньопартійні незгоди задля усунення від влади В. Мечіара. Вибори 1998 р. 

стали поворотними у розвитку Словаччини, оскільки завдяки перемозі опозиції 

повернули країну на шлях демократичного розвитку та європейського інтеграції. 

Функціонування гібридного режиму, суперечливість зовнішньополітичного 

курсу та нелінійність траєкторії транзиту в Словаччині дозволяють співвідносити її 

перехідну модель з українською. Адже чимало проблемних аспектів трансформації, 

пов’язаних з авторитарними тенденціями, неформальними практиками політичного 

процесу, елементами неопатримоніалізму, конфліктністю політичної культури, 

геополітичними і культурно-цивілізаційними коливаннями між Сходом і Заходом є 

характерними й для українського транзиту. Водночас, попри короткочасне 

гальмування перетворень, надалі Словаччина обрала еволюційний шлях, тоді як 

Україна залишилася в полоні циклічного чергування демократичних і 

недемократичних тенденцій суспільно-політичного розвитку. 

Викладені у розділі ідеї та положення відображені у публікаціях автора [76–

83; 87–89; 103–108; 111; 116–117; 119–122]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ  

В УМОВАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ В СЛОВАЧЧИНІ 

 

5.1. Динаміка політичного процесу і реформи уряду М. Дзурінди 

Після парламентських виборів 1998 р. відбулися масштабні суспільно-

політичні зміни, які призвели до швидкого поступу Словаччини на шляху до 

консолідованої демократії. В даному контексті варто підкреслити значення 

процедурного чинника, і зокрема, запровадження консенсусних форм взаємодії 

політичних акторів. Результати парламентських виборів 1998 р. дали змогу 

сформувати уряд широкої коаліції правоцентристських, етнічних і лівих партій 

(СДК, ПУК, ПДЛ і ПГП) на чолі з М. Дзуріндою. Уряд опирався на потужну 

підтримку в парламенті, адже маючи більшість у 3/5 депутатського корпусу, 

правляча коаліція могла вносити зміни до Конституції. Але труднощі в подальшій 

реалізації урядової політики створювали неоднорідний ідеологічний склад і 

внутрішня фрагментарність владної коаліції. Урядові партії важко досягали 

компромісу в ряді важливих питань державної політики, зокрема щодо поглиблення 

ринкових перетворень, реформи публічного управління та реалізації 

етнонаціональної політики. 

Якщо взяти до уваги співвідношення впливу партій у рамках сформованої 

широкої коаліції, то правоцентристські сили (СДК і ПУК) зайняли значно міцніші 

позиції, ніж лівоорієнтовані політичні суб’єкти (ПДЛ і ПГП), що загалом сприяло 

просуванню неоліберального курсу реформ. Але, варто наголосити, що СДК, будучи 

лідеркою владної коаліції, складалася з кількох «материнських» партій, не була 

монолітною і потерпала від внутрішніх перегрупувань, політичних конфліктів і 

розколів. 

Ставлення до «мечіаризму» залишалося ключовим соціально-політичним 

розмежуванням у Словаччині й після парламентських виборів 1998 р., будучи 

джерелом конфліктогенності в суспільстві. Створення і функціонування ідеологічно 

широкої коаліції засвідчило, що конфліктна лінія «мечіаризм – антимечіаризм» 
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відтіснила на другий план суперечності в площині «ліві – праві» та ставлення до 

комуністичного режиму.  

Крім того, участь ПУК в антимечіарівській коаліції ослабила гостроту 

суперечностей у площині «словаки – угорці», на яких тривалий час спекулювали 

РЗДС і СНП. Відносини між словацькими та угорськими партнерами в коаліції не 

були безконфліктними (насамперед, у розрізі протистояння між ПУК і ПДЛ). 

Конфлікти виникали щодо питань розподілу владних посад, політики захисту прав 

національних меншин і регіонального розвитку [353, c. 119; 517, с. 47]. У 

словацькому суспільстві етнічна конфліктна лінія є структурною і досить сильно 

вираженою, тому участь угорської репрезентації у владі варто розглядати і як 

результат дії зовнішніх чинників, обумовлених амбіціями членства Словаччини в 

ЄС і НАТО [392, c. 268]. Позитивні зміни в етнонаціональній політиці ознаменувало 

прийняття словацьким парламентом у 1999 р. закону «Про використання мов 

національних меншин» [685], в якому були враховані основні рекомендації 

європейських структур. 

Демократично орієнтована владна еліта зробила висновки з минулих поразок, 

про що свідчило домінування консенсусного стилю політичних взаємовідносин. 

Попри непрості взаємини коаліційних партій, їм вдалося зберегти єдність у 

ключових питаннях урядової діяльності, що дало змогу подолати негативний спадок 

«мечіаризму» та здійснити стрімкі демократичні перетворення упродовж 1998–

2002 рр. Для швидкого руху шляхом реформ вкрай важливою була співпраця на 

рівні вищих посадових осіб держави. В перші роки після зміни влади сформувався 

персональний союз між прем’єром М. Дзуріндою, президентом Р. Шустером і 

головою парламенту Й. Мігашом. Попри те, що надалі між зазначеними посадовими 

особами виникали суперечки та непорозуміння, до гострого протистояння і 

відкритих конфліктів, на кшталт політичних криз періоду 1993–1998 рр., не 

доходило. 

2 грудня 1998 р. парламент схвалив урядову програму, де було визначено такі 

завдання діяльності: гарантувати демократичні цінності, сприяти розвитку 

громадянського суспільства та правової держави, протидіяти корупції, клієнтелізму, 
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концентрації влади; зупинити занепад господарства та розбудовувати 

конкурентоспроможну ринкову економіку; вийти з міжнародної ізоляції, 

підготувати країну до вступу в ЄС та Північноатлантичного альянсу [546, с. 2–3]. 

Відповідно до проголошених цілей нова влада одразу ж розпочала ліквідовувати ті 

проблеми, що залишилися у спадок від минулого режиму, як у 

внутрішньополітичній сфері, так і в зовнішній політиці. 

Важко досягався консенсус у владній коаліції щодо темпів і глибини 

економічних перетворень. Дискусії про підходи реформування між ПДЛ і 

експертною групою чолі з І. Міклошем упродовж півроку блокували впровадження 

потрібних, хоч і непопулярних радикальних перетворень. Зрештою, словацька влада 

взяла на озброєння неоліберальну економічну політику.  

Реформні кроки уряду М. Дзурінди торкнулися, насамперед, 

макроекономічного планування, управління фінансами, приватизації, банківського 

сектора, залучення іноземних інвестицій, поліпшення бізнес-клімату та ін., що дало 

змогу закласти основи для майбутнього зростання. Поступово темп економічного 

росту в країні став одним з найвищих у центральноєвропейському регіоні і в 

останній рік діяльності уряду М. Дзурінди (2006 р.) становив 8,3% [412, c. 187]. 

Залучення урядом М. Дзурінди прямих іноземних інвестицій до 

автомобілебудування зробило його «локомотивом» словацької економіки. Завдяки 

розвитку автомобільної галузі вдалося розв’язати структурні проблеми економіки, 

які турбували суспільство з часів падіння комунізму (конверсія важкої військової 

промисловості), впливаючи на внутрішню та зовнішню політику Словаччини.  

Але економічні реформи мали й соціально непопулярну складову, оскільки 

паралельно відбувалося зростання цін на комунальні послуги, скорочення 

державних програм, замороження зарплати, ріст безробіття та інфляції. Ці наслідки 

негативно позначилися на ставленні пересічних громадян до економічних 

перетворень. Наприклад, у травні 2001 р. близько 70% опитаних словаків були 

незадоволені урядовою політикою [31, с. 325]. Соціальне невдоволення створювало 

ризики повернення до влади на парламентських виборах 2002 р. реваншистів на чолі 

з РЗДС, які досить успішно виступили на місцевих виборах у 2001 р. 
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Поряд з критикою всередині країни економічні реформи уряду М. Дзурінди 

дістали схвальну оцінку керівних органів ЄС, міжнародних фінансових інституцій, 

дослідницьких організацій і ЗМІ, які не скупилися на захоплені епітети на адресу 

Словаччини (на кшталт «Татранського тигру» чи «Європейського Детройту») 

[350, c. 20–21; 473, c. 59–60]. Відповідно до висновків аналітичної доповіді 

Світового банку у 2003 р. Словаччина очолила «десятку» кращих країн-

реформаторів [326]. 

Згідно з обчисленнями інтегральних індексів моніторингу «Nationsin Transit» 

міжнародна організація Freedom Housе, починаючи з 1999–2000 рр., постійно 

відносить Словаччину до консолідованих демократій (індекс від 1 до 2.99) [489]. 

Причому динаміка емпіричних показників у 1999–2004 рр. показувала 

демократичний прогрес за всіма критеріями аналізу (див. дод. В). Успішність 

політичної, економічної та управлінської трансформації Словаччини підтвердили 

емпіричні показники в рамках проекту «Transformationsindex der Bertelsmann 

Stiftung», згідно з якими Словаччина, починаючи з 2003 р., належить до категорії 

перехідних країн з консолідованою демократією, розвиненою ринковою 

економікою та ефективною системою управління (див. дод. Е). Відповідно до 

показників рейтингу «Index of  Economic Freedom» вже в 2004 р. Словаччина 

увійшла в групу країн «з помірно вільною економікою». Впродовж 1999–2004 рр. 

Словаччині вдалося поліпшити більшість показників економічної свободи, 

особливо у забезпеченні монетарної свободи, свободи інвестицій і фінансової 

свободи (див. дод. Ж). 

Розширення перспектив в економічному розвитку очікували словацькі 

аналітики у зв’язку зі вступом країни до ЄС, а саме: більше залучення прямих 

закордонних інвестицій та їхній позитивний вплив на зайнятість, економічний ріст, 

реструктуризацію і модернізацію економіки; зростання цільової фінансової 

допомоги зі структурних фондів ЄС для розбудови інфраструктури, усунення 

регіональних диспропорцій; покращення міжнародного статусу й економічних 

переваг від єдиного європейського простору; стабілізація законодавчих умов для 

функціонування ринкової економіки, ведення бізнесу та ін. [606, c. 36]. 
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У зовнішній політиці перед кабінетом М. Дзурінди стояло також складне 

завдання – подолання негативного спадку, що залишився від попереднього уряду. 

На відміну від неоднозначного зовнішньополітичного курсу за часів урядування 

В. Мечіара вступ Словаччини до ЄС був визначений стратегічним завданням 

діяльності владної коаліції, досягнення якого об’єднувало урядову та парламентську 

еліту. Ставлення до ЄС відновило політичний консенсус між політичною елітою і 

суспільством. Прагнення достойного життєвого рівня, економічної та політичної 

стабільності, а також бажання громадян жити в «нормальній» неізольованій країні 

Європи – це основні мотиваційні стимули євроінтеграційних зусиль Словаччини. 

«Європа» у словацькому політичному дискурсі фігурувала як синонім 

перспективних і правильних дій, і основні політичні актори використовували ці 

концептуальні посили як додатковий елемент для легітимізації своїх кроків. 

Водночас деякі питання, пов’язані зі вступом до ЄС, виявлялися не менш 

дискусійними, ніж економічні. Наприклад, важко узгоджувалася єдина позиція між 

владними партіями, урядовими структурами Словаччини щодо Хартії основних 

прав ЄС у 2003 р. [45, с. 237]. Прийняття правил ЄС і можливості впливати на його 

рішення ставили вимогу щодо необхідності пошуку компромісів між політичними 

акторами, що підвищувало консенсусний зміст словацької демократії. 

Владна еліта чітко усвідомлювала політичні ризики у разі, якщо Словаччина не 

вступить до ЄС одночасно з країнами-сусідами. Тому зовнішньополітичні та 

внутрішньополітичні кроки влади були орієнтовані на формування довірливих 

відносин з розвинутими країнами Заходу. Прем’єр-міністр, члени уряду, голови 

парламентських комітетів здійснювали активну діяльність у напрямі налагодження 

контактів з усіма суб’єктами, які могли позитивно вплинути на інтеграцію 

Словаччини у європейські та євроатлантичні структури.  

Завдяки зовнішньополітичній активності, інтенсивній комунікації на різних 

дипломатичних рівнях вже впродовж першого року урядування М. Дзурінди 

відбувся вихід Словаччини з політичної ізоляції, активізувалася співпраця в рамках 

Вишеградської групи та значно покращився міжнародний імідж країни загалом. 

Активна проєвропейська політика принесла свої результати – вже в грудні 1999 р. 
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Словаччину було запрошено до участі в переговорах щодо вступу до ЄС. 

Європейські інституції дали позитивну оцінку змінам у Словаччині в напрямі 

розвитку демократії, ринкової економіки, правової держави та відповідності т.зв. 

«Копенгагенським критеріям». Продовження реформ та інтенсивні контакти з 

керівництвом ЄС і НАТО переконували світову спільноту в тому, що країна прагне 

наздогнати своїх сусідів на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. 

ЄС варто розглядати як один з ключових чинників демократичних перетворень 

у Словаччині. Як зазначає Г. Месежніков: «Свободу жителі Словаччини разом з 

громадянами Чехії та Моравії здобули самостійно на площах і вулицях в листопаді 

1989 р., але зберегти її та втримати країну тривалий час на демократичній траєкторії 

розвитку після розпаду Чехословаччини та виникнення незалежної держави було б 

Словаччині дуже важко без ЄС, можливо, навіть не під силу» [321, с. 34]. В даному 

контексті не йде мова про повну залежність розвитку словацької демократії від 

зовнішнього впливу і, тим самим, применшення значення внутрішніх чинників 

(еліти, громадянського суспільства), а тільки підкреслюється збіг несприятливих 

для демократичного розвитку обставин у 1993–1998 рр. Якщо б ЄС через механізм 

прийняття нових країн-членів не окреслив Словаччині реальну перспективу 

членства (за умови фундаментальних змін у напрямі політичної демократії, 

подолання наслідків авторитарних практик і поглиблення реформ), то країна могла 

б піти іншим шляхом розвитку [321, с. 34]. В умовах складних економічних і 

політичних перетворень євроінтеграційний чинник забезпечував додаткову 

легітимаційну основу та визначеність демократичного розвитку Словаччини. 

Поряд з чинником ЄС важливу роль у конструювання демократичної моделі 

розвитку Словаччини, як власне, і в інших країнах Вишеградської групи, відіграв 

Північноатлантичний альянс. Адже поряд геополітичною стабільністю, 

поліпшенням умов для міжнародної співпраці, Альянс вимагав від кандидатів 

дотримання демократичних стандартів у безпековій сфері (наприклад, 

запровадження громадського контролю за збройними силами) [55, с. 126]. 

Як і в інших центральноєвропейських країнах консолідація демократії та 

євроінтеграція Словаччини були складовими частинами одного процесу. М. Кноер 
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підкреслює, що випадок Словаччини є прикладом ефективності впливу ЄС, оскільки 

процес інтеграції стимулював консолідацію демократії в країні, впливаючи не 

тільки на інститути та процедури, але й на установки громадян [385, c. 32]. 

Стимулювання процесів демократичної консолідації з боку ЄС набуло форм 

заохочення, переконання і прямого впливу. Євросоюз де-факто впливав на державну 

політику, виконуючи роль «охоронця» успішної консолідації демократії поряд з 

НАТО та іншими міжнародними організаціями [477, с. 81]. В аспекті впливу 

міжнародної демократичної спільноти (насамперед ЄС і США) варто підкреслити 

не тільки політичну підтримку демократичних сил, але й експертне, фінансово-

матеріальне сприяння діяльності уряду та громадському сектору, а також 

політичний тиск на владні еліти щодо здійснення реформ у 1998–2004 рр. 

Після зміни влади в 1998 р. у політичній площині окреслилися дві ключові 

проблеми, які створювали загрози успішному завершенню консолідації демократії 

в Словаччині та відповідно непокоїли громадянське суспільство і світову 

демократичну спільноту. Перша проблема – це внутрішні конфлікти в правлячій 

коаліції та реальні загрози її розпаду, що створювали політичні ризики для успішної 

реалізації реформ та електоральної підтримки владних партій на виборах у 2002 р.  

Друга проблема – це можливість повернення до влади політичних сил на чолі з 

В. Мечіаром. Демократична і проєвропейська владна еліта функціонувала в 

складних політичних умовах, оскільки В. Мечіар, Я. Слота та їхні партії не зійшли з 

політичної арени. В контексті відновлення принципів парламентаризму цим партіям 

були забезпечені умови для реалізації ключових функцій опозиції відповідно до 

демократичних стандартів. Хоч після парламентських виборів 1998 р. РЗДС і СНП 

перебували в опозиції та втратили ключові владні важелі, електоральна підтримка 

цих партій залишалася відносно високою. Згідно з результатами парламентських 

виборів 1998 р. націоналістично-популістський блок підтримали понад 36% 

виборців, що створювало ризики його перемоги на виборах 2002 р. у разі помилок 

владних партій. Ставлення до політики «мечіаризму» було й надалі ключовим 

соціально-політичним розмежуванням, як на рівні еліти, так і широких мас. 
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Після парламентських виборів 1998 р. РЗДС і СНП відмовилися від співпраці з 

владною коаліцією і не побажали взяти на себе контролюючі функції опозиції. 

Окрім того, популістські сили намагалися створювати перешкоди демократичному 

та євроінтеграційному курсу Словаччини. Зокрема, партії не підтримали 

новелізацію Конституції, виступили проти реформи публічного управління та 

децентралізації, підживлювали своєю критикою антиєвропейський дискурс, 

роздмухували ксенофобські та націоналістичні настрої, лякали словаків «угорською 

загрозою» [321, с. 35].  

Депутати від РЗДС і СНП неодноразово ініціювали відставку як окремих 

міністрів, так і уряду загалом. Наприклад, з січня 1999 р. по жовтень 2002 р. 

опозиція двадцять разів пропонувала висловити недовіру членам кабінету 

М. Дзурінди [583, c. 24]. Упродовж 1999–2002 рр. опозиція вносила пропозиції про 

відставку віце-прем’єра з економічного розвитку І. Міклоша, міністра юстиції 

Я. Чарногурського, міністра закордонних справ Е. Кукана, міністра освіти 

М. Фтачніка, міністра внутрішніх справ І. Шімка та ін. [583, с. 23–24; 584, c. 26–27]. 

Восени 2000 р. РЗДС і СНП ініціювали всенародне голосування стосовно 

проведення дострокових парламентських виборів, але через низьку явку громадян 

(20,03%) референдум було визнано таким, що не відбувся. Практичною ціллю 

ініціювання референдуму було, зокрема, намагання РЗДС змінити характер 

політичного розвитку після 1998 р., запобігти розслідуванню серйозних 

кримінальних злочинів у політичній сфері та зупинити процес приватизації 

природних монополій [411, с. 131]. Водночас слід зазначити, що РЗДС і СНП в своїй 

опозиційній співпраці вже не демонстрували ту єдність, яка була їм характерна 

впродовж 1994–1998 рр. 

Відповідно до моделі «градуальної конвергенції» еліт (Дж. Хіглі, М. Бартон 

[355]) передумовою консолідації демократії є ізольованість від державної влади 

деструктивних опозиційних партій (РЗДС і СНП) до тих пір, поки вони не 

позбавляться радикальних елементів у своєму складі. Після виборів 1998 р. 

парламентські партії були поставлені в нові політичні умови, відповідно до яких для 

участі у владі була необхідна прагматична адаптація ідеології, відсутність 
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антисистемних позицій і конструктивна опозиційність. Поступово словацька 

парламентська демократія увійшла в фазу т.зв. «пацифікації» національно-

авторитарних сил (насамперед РЗДС і СНП) і витіснення їхніх екстремних фракцій 

на маргінес політичного життя [623, с. 203–204]. Опозиційний конструктивізм в 

окремих питаннях почала демонструвати СНП ще до виборів 2002 р., а РЗДС – вже 

після краху планів реваншу. Але очікування, що після вступу Словаччини в ЄС ці 

партії зникнуть з політичної арени виявилися передчасними, хоча РЗДС і СНП 

послабили свої радикальні позиції та згодом навіть стали учасниками коаліцій.  

Результати парламентських виборів 1998 р. зафіксували новий етап розвитку 

партійної системи, що розпочався з консолідації «антимечіарівського табору» та 

ізоляції РЗДС з наступними процесами дезінтеграції партійного простору. В 

партійно-політичній системі Словаччини в 1999–2002 рр. проявилася тенденція до 

дезінтеграції, як владного «антимечіарівського», так і опозиційного таборів, 

наслідком чого стала фрагментація партійної сцени загалом. Внутрішні 

перегрупування, розмежування на фракції, партійні розколи – це ті процеси, які 

супроводжували парламентські партії. Наприклад, якщо в 1998 р. до 

парламентського клубу СДК входило 48 депутатів, то на кінець каденції в 2002 р. – 

тільки 25 [444, с. 124].  

В 1999 р. почався процес політичного перегрупування між складовими 

частинами Словацької демократичної коаліції. Відносини між партнерами в рамках 

СДК носили досить непростий, а інколи конфліктний характер, що, зокрема, було 

пов'язано з різними поглядами на форми співробітництва лівих і правих партій. 

Лідери «материнських» партій прагнули повернути СДК до колишнього формату 

п’ятичленної коаліції, тоді як голова СДК М. Дзурінда спільно з частиною ДС і ХДР 

хотів завершити інтеграцію словацької правиці та створити політичну силу, здатну 

гідно протистояти РЗДС [557, c. 167]. М. Дзурінда з однодумцями в 2000 р. 

заснували нову партію «Словацький демократичний і християнський союз» (словац. 

SDKÚ), яка стала основною електоральною спадкоємницею СДК. Виникнення 

СДХС завдало шкоди електоральним основам «материнських» партій у складі СДК, 

які згодом політично маргіналізувалися, розпалися або приєдналися до інших 
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політичних сил. Єдиним суб’єктом, якому після розпаду СДК вдалося зберегти 

політичний вплив і швидко обновити свою партійну ідентичність, був ХДР 

[435, c. 69]. Попри фрагментацію правоцентристського спектра в рамках діючої 

коаліції, у 2000 р. відбулося об'єднання ліберального Демократичного союзу та 

СДХС. 

В 1999 р. у Партії демократичної лівиці, що входила до складу владної коаліції, 

відбувся розкол, у результаті якого партію покинув заступник голови Р. Фіцо і 

заснував нову опозиційну партію «Напрям» (словац. Smer). Партія «Напрям» 

зосередилася, головним чином, на залученні виборців, які раніше підтримували 

ПДЛ, але були розчаровані її співпрацею з правими партіями. В боротьбі за виборця 

партія опиралася на особистість харизматичного та популярного лідера (Р. Фіцо), 

показово дистанціювалася від двох антагоністичних таборів, критикувала урядову 

коаліцію і використовувала популістську риторику [393].  

«Smer»: новий напрям – але куди?» – риторично підкреслювали Г. Гофбауер і 

Д. Ноак невизначеність і нестійкість політичного профілю партії [357, с. 175–177]. 

Спочатку Р. Фіцо презентував партію як прагматичну та неідеологічну політичну 

силу нового покоління, яку важко ідентифікувати в системі традиційних право-лівих 

ціннісних координат. Партія критикувала як уряд широкої право-лівої коаліції, так 

і опозицію, виступаючи за залучення до політики нових особистостей. В контексті 

антиреформного популізму партія відкидала переважно ліберальну соціально-

економічну політику уряду. Поступово партія акумулювала значний електоральний 

потенціал і почала позиціонуватися як соціал-демократична політична сила. 

Г. Месежніков підкреслює нестандартність і умовність лівого (соціал-

демократичного) профілю партії, зазначаючи, що «Напрям» – «це політичний 

проект, заснований на особистих владних амбіціях Р. Фіцо та економічних інтересах 

невеликої групи бізнесменів, які розбагатіли в епоху Мечіара завдяки приватизації 

та щедрим державним замовленням» [463].  

Отже, процеси розколу словацьких партій одночасно супроводжувалися 

об’єднанням політичних сил і створенням нових партійних суб’єктів, що не сприяло 

стабільності партійної системи. Відносно високий рейтинг новостворених партій 
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(Напрям – 15,1 %, СДХС – 13,4 %) засвідчував розчарування виборців 

функціонуванням владної коаліції, насамперед в соціальному та економічному 

аспекті [320, c. 74]. Опитування громадської думки впродовж 2000–2001 рр. 

засвідчили зниження виборчої підтримки владних правоцентристських партій, але 

їм вдалося зберегти основне ядро свого електорату та навіть підвищити свій рейтинг 

напередодні парламентських виборів 2002 р. завдяки ефективному політичному 

маркетингу [169, с. 81]. 

В трансформаційному аспекті парламентські вибори 2002 р. мали важливе 

значення. Соціальні наслідки форсованих реформ були болючими для пересічних 

громадян, тому існувала реальна загроза для збереження темпів і курсу 

непопулярних перетворень. Також негативний резонанс викликали корупційні 

афери та конфлікти в урядовій коаліції, що посилювали суспільне розчарування 

загалом. На хвилі народного невдоволення і політичних чвар досить реальними були 

шанси повернення до влади В. Мечіара.  

Чергові парламентські вибори відбулися 20–21 вересня 2002 р., участь в яких 

взяли 25 політичних суб'єктів і 70% виборців. Представництво в парламенті здобули 

7 політичних сил різної ідеологічної орієнтації (див. табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Результати виборів до Національної Ради СР у 2002 р.  

Джерело: [576; 607]. 

 

Політична сила Частка голосів виборців Кількість мандатів 

РЗДС 19,5 % 36 

СДХС 15,1 % 28 

Напрям 13,5 % 25 

ПУК 11,2 % 20 

ХДР 8,3 % 15 

АНГ 8,0 % 15 

КПС 6,3 % 11 
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В аспекті демократичної трансформації Словаччини парламентські вибори 

2002 р. мали такі наслідки. 

По-перше, результати виборів підтвердили підтримку реформних сил у 

суспільстві, але їхня перевага була доволі відносною. В загальній перемозі 

правоцентристських сил у 2002 р. значну роль відіграв і ситуаційний чинник, 

пов'язаний зі значною часткою т.зв. «втрачених» голосів (18,2%). Адже в 

правоцентристських партій була мінімальна перевага (42,5% голосів і 78 мандатів), 

тоді як за кількістю голосів переможцем виборів знову став РЗДС. 

По-друге, в результаті парламентських виборів європейські структури 

виразили впевненість у продовженні урядом курсу інтенсивних реформ, 

спрямованих на швидкий вступ Словаччини до ЄС. Слід зазначити, що тією чи 

іншою мірою, інтеграцію Словаччини до європейських політичних і безпекових 

структур у виборчих програмах підтримували всі провідні партії, окрім СНП і КПС. 

Однак різними були підходи до реалізації євроінтеграційного курсу та інтерпретації 

статусу Словаччини (наприклад, РЗДС і Напрям) [398, с. 38–40]. 

По-третє, після парламентських виборів 2002 р. було сформовано програмно-

однорідний уряд, що полегшило процес досягнення згоди та прийняття 

управлінських рішень. Урядову коаліцію на чолі з М. Дзуріндою сформували 

чотири партії, три з яких входили в минулий кабінет (СДХС, ХДР, ПУК) і новий 

суб’єкт – Альянс нового громадянина (АНГ).  

Парламентські вибори 2002 р. ознаменували початок нової фази розвитку 

партійно-політичної системи Словаччини. З’явилися початкові ознаки консолідації 

деяких партій і партійної системи загалом [394, с. 205]. В даному контексті 

прикметним є те, що в проміжку між виборами 2002 і 2006 рр. на політичному 

горизонті не з’явився жоден новий суб’єкт, який мав би потенціал зайняти впливове 

місце в партійній системі Словаччини. 

Вибори 2002 р. зафіксували різке зниження популярності націоналістичних сил 

та їхньої розділювальної риторики (насамперед, антиугорської). Зокрема, 

несподіваною стала поразка СНП, яка тривалий час демонструвала досить високий 

електоральний потенціал: на виборах в 1992 р. партія здобула 7,9%, в 1994 р. – 5,4%, 
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в 1998 р. – 9,1% голосів [607]. У своїй діяльності та риториці СНП не визнавала 

настанов прагматизму, трималася на відстані не тільки від РЗДС, але й від 

консервативно орієнтованих політичних сил [50, с. 411]. 

В результаті виборів 2002 р. відбулося перегрупування в лівому сегменті 

парламентського представництва партій. Своєрідною сенсацією виборів стало 

представництво в парламенті, вперше після 1990 р., Комуністичної партії 

Словаччини, яка, однак, володіла «нульовим» коаліційним потенціалом. Також 

перший електоральний успіх здобув новий суб’єкт лівоцентристського спрямування 

– Напрям, який у наступні роки займатиме лідерські позиції в партійній системі. 

Водночас депутатські мандати не отримали інші відомі ліві політичні сили – ПДЛ 

(1,4%) і Соціал-демократична альтернатива (1,8% голосів).  

Попри кількісну перемогу РЗДС на виборах 2002 р., його «нульовий» 

коаліційний потенціал не дозволяв брати участь в урядовій діяльності, а 

електоральні преференції засвідчували низхідний тренд розвитку. Відповідно до 

моделі «градуальної конвергенції» РЗДС на чолі з В. Мечіаром вже вдруге був 

зведений до статусу опозиції, що зумовило поступове зміщення риторики та 

підходів партії на більш конструктивні позиції. По-перше, партія зробила більш 

виразним ідеологічний профіль і змінила назву на «Народну партію – Рух за 

демократичну Словаччину» (НП-РЗДС), тим самим демонструючи, що вона 

рухається до програмних позицій консервативної партії.  

По-друге, партія змінила опозиційну тактику, яку вона застосовувала протягом 

минулої парламентської каденції. Зокрема, партія відмовилася від нищівної критики 

урядової коаліції, її антивладна риторика стала більш поміркованою. По-третє, 

партія почала демонструвати навіть проурядовий конструктивізм і в багатьох 

ситуаціях підтримувала владну коаліцію, голосувала за її законопроекти [420, с. 80]. 

Крім того, опозиційний потенціал РЗДС послабився внаслідок виходу з партійного 

клубу групи прагматично налаштованих депутатів, які створили нову партію 

(Народний союз) [537, c. 75]. Нішу непримиренного критика неоліберальних 

реформ владної коаліції зайняла партія «Напрям» на чолі амбіційним Р. Фіцо. 
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Результати парламентських виборів 2002 р. підтвердили тенденцію до 

утвердження в Словаччині консолідованої демократії, в умовах якої конфліктна 

лінія «мечіаризм – антимечіаризм» перестала відігравати ключову роль у суспільстві 

та політиці. Співпраця між політичними елітами на основі критичного ставлення до 

«мечіарівського» режиму відійшла в минуле. 

Остаточну крапку на владних амбіціях В. Мечіара поставили президентські 

вибори, які відбулися у квітні 2004 р. У першому колі виборів взяло участь 11 

кандидатів, але основна боротьба розгорнулася між Е. Куканом, В. Мечіаром та 

І. Гашпаровичем. У другому турі, який відбувся 17 квітня, перемогу здобув 

І. Гашпарович з результатом 59,9% голосів (конкурент В. Мечіар – 40,1%)[607]. 

І. Гашпарович, хоч і був у минулому тісно пов'язаний з РЗДС і В. Мечіаром, в ході 

виборчої кампанії всіляко протиставляв себе останньому, відпрацьовуючи стратегію 

«меншого зла». Під час виборчої кампанії І. Гашпарович опирався на політичну 

підтримку партії «Рух за демократію», головою якої він був, і впливової опозиційної 

партії «Напрям» на чолі з Р. Фіцо [571]. Тісний зв'язок президента з цими 

політичними силами простежувався і надалі, попри декларування І. Гашпаровичем 

своєї партійної нейтральності. 

У ставленні до владної коаліції І. Гашпарович проголосив себе «опозиційним 

президентом» і в період з червня 2004 р. по червень 2006 р. наклав «вето» на три 

десятки законів парламенту [423]. Дотримуючись помірковано лівих поглядів, 

І. Гашпарович в оцінці неоліберальних перетворень уряду М. Дзурінди займав 

здебільшого критичну позицію, особливо щодо реформ у медичній і соціальній 

сферах, але зовнішньополітичні пріоритети уряду президент підтримував. Загалом 

же, впродовж каденції І. Гашпарович намагався тримати з посадовцями та 

політичними діячами неконфліктні відносини, які не стали б перешкодою для 

співпраці державних інституцій. Навіть у період гострих політичних криз, попри 

критику уряду та парламенту, президент не втягувався у політичні конфронтації та 

не намагався посилити свої позиції шляхом розбудови «альтернативного владного 

центру» [585, c. 43]. 
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Другий строк прем'єрства М. Дзурінди був позначений продовженням курсу 

реформ, які були спрямовані на вдосконалення податкової, пенсійної та медичної 

системи, децентралізацію управління з метою посилення ринкових механізмів 

економіки, соціально-економічної адаптації населення і максимально прискореної 

інтеграції Словаччини в європейські та євроатлантичні структури. Реформи 

торкалися складних у соціальному та політичному відношенні сфер, що підвищило 

ризики зростання непопулярності реформаторів і внутрішніх ускладнень у процесі 

реалізації урядового курсу.  

За даними соціологічного дослідження IVO у квітні 2004 р. більш як половина 

дорослого населення (55%) не підтримувала темпів впроваджуваних реформ [552, 

c. 107]. Оцінюючи ключові реформи, респонденти відзначили переважно 

негативний їхній вплив на власне становище (див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Відповідь на питання: «Як торкнулися реформи Вас і Вашої родини?» (у %) 

Джерело: [552, c. 108]. 

 

Опозиція та профспілки називали реформні перетворення «дослідами на 

людях» чи «методами капіталізму XIX століття», щедро посипаючи епітетами 

штибу «нелюдські», «жорстокі», «божевільні», а в 2004 р. організували референдум 

Відповіді 

респондентів 

Реформи 

Податкова Медична Пенсійна Публічного 

управління 

Соцзабез-

печення 

Освіти 

Дуже/скоріше 

позитивно 
10 7 7 12 7 3 

Безпосередньо 

ніяк 
29 12 33 49 42 46 

Дуже/скоріше 

негативно 
54 78 48 21 43 44 

Не знаю 8 3 12 18 8 7 
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з метою відставки уряду [25, c. 189]. Попри політичну турбулентність, Словаччина 

здійснила необхідні кроки для забезпечення соціальних основ ринкової економіки й 

подолання стереотипів щодо системи соціального забезпечення. Здійснення 

структурних реформ дозволило країні просунутись вперед на шляху модернізації. 

У 2002–2003 рр. євроінтеграційний курс Словаччини вийшов на завершальну 

стадію. Європейська спільнота позитивно поставилася до демократичних 

перетворень у Словаччині, тому в квітні 2003 р. Європарламент проголосував за 

вступ країни до ЄС.  

Інша необхідна легітимаційна складова – це загальнонаціональний референдум 

з питання вступу країни до ЄС. Проблемою було забезпечення явки громадян на 

дільниці, адже результати референдуму в Словаччині вважаються дійсними, якщо в 

ньому взяло участь більш ніж половина виборців. Голосування 16–17 травня 2003 р. 

щодо вступу Словаччини до ЄС було єдине успішне волевиявлення з проведених 

восьми загальнонаціональних референдумів, оскільки зібрало понад половину 

зареєстрованих виборців (52,15%) [607]. Більшість громадян, що взяли участь у 

референдумі (92,46%), висловилися за вступ Словаччини до ЄС. Попри слабку 

ефективність інституту референдуму як механізму прямої демократії в Словаччині, 

на цей раз громадяни усвідомлено підійшли до свого волевиявлення. Водночас 

значна частина громадян проігнорувала цей історичний акт, що свідчило про їхнє 

байдуже чи неоднозначне сприйняття євроінтеграційного курсу країни. 

У процесі підготовки та проведення референдуму провідні політичні сили, як 

правлячі, так і опозиційні, виступили за вступ Словаччини до ЄС. Навіть В. Мечіар, 

урядову діяльність якого свого часу критикували європейські політики, 

дотримувався євроінтеграційних позицій. «Не бути в ЄС – самим себе покарати», – 

заявив В. Мечіар, підкреслюючи зацікавленість у тому, щоб «у великому 

європейському просторі, в якому буде знаходитися і СР, наші політичні партії 

зайняли єдині позиції з головних європейських питань» (цит. за: [31, с. 327]). 

1 травня 2004 р. Словаччина стала членом ЄС. Приєднання Словаччини до 

НАТО та ЄС підвело своєрідну риску в процесі переходу до демократії, оскільки 

поряд з втіленням зовнішньополітичних пріоритетів Словаччини, засвідчило 
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міжнародне визнання успішності демократичних перетворень у країні. Реалізація 

Словаччиною курсу на інтегрованість у європейські та євроатлантичні структури 

додало країні демократичної та політичної стабільності. 

Отже, однією з важливих передумов консолідації демократії в Словаччині був 

консенсус владних еліт щодо обраного курсу трансформації у ключових напрямах 

внутрішньої та зовнішньої політики. Єднання опозиційних партій у контексті 

парламентських виборів 1998 р. забезпечило усунення від влади В. Мечіара. Тренд 

до консенсусності продовжився і після виборів 1998 р., коли партійні еліти 

прийняли стратегічні рішення про формування широкої коаліції, подолання 

деформацій діяльності попереднього уряду, запровадження прямих виборів 

президента, реалізації політики форсованих реформ на шляху євроінтеграції.  

На парламентських виборах 2002 р. лідери правоцентристських партій знову 

продемонстрували, що вони здатні досягти компромісу шляхом взаємних поступок. 

Консенсус правлячих партій черпав своє живлення не з ідеологічної близькості, а в 

площині антагонізму «мечіаризм – антимечіаризм», тому згода досягалася інколи 

дуже складно. На думку С. Сомолані, саме посилення консенсусності 

демократичних сил зробило більш істотний вплив на позитивний поворот у 

розвитку країни в 1997–1998 рр., ніж зміни на рівні політичної культури [215, с. 71]. 

Після парламентських виборів 1998 р. у площині «влада – опозиція» також 

почався перехід від конфронтаційного стилю політики до пошуку компромісу в 

прийнятті політичних рішень. Якщо після парламентських виборів 1994 р. правляча 

коаліція на чолі з РЗДС усунула опозицію від контрольних функцій за принципом 

«переможець забирає все», а після виборів 1998 р. найбільша опозиційна партія 

РЗДС часто вдавалася до бойкоту та обструкцій, то після виборів 2002 р. виразно 

посилився конструктивізм опозиції (РЗДС), яка вже йшла на політичні угоди з 

владою. Але, попри вказані позитивні тренди, ступінь конфліктності у словацькій 

політиці залишався доволі високим, що простежувалося на інституціональному та 

персональному рівнях взаємовідносин. Формат відносин влади та опозиції в 

Словаччині важко співвідносився з конструктивними моделями розвинутих 

парламентських демократій. 
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Попри непрості взаємини у владній коаліції, впродовж 1998–2006 рр. уряд і 

парламент Словаччини забезпечили необхідну динаміку демократичних змін на 

конституційному, економічному, зовнішньополітичному рівнях, зокрема, і в аспекті 

відповідності критеріям вступу до ЄС.  

 

 

5.2. Модернізація політико-інституційних засад демократії 

У процесі реалізації демократизаційного та євроінтеграційного курсу правлячі 

сили Словаччини постали перед рядом інституційних викликів і завдань, які 

вимагали невідкладних заходів у правовій і політичній площині. Першочергового 

вдосконалення потребувала парламентська модель організації державної влади, 

зокрема система «стримувань і противаг». Практика взаємодії вищих органів 

державної влади та політичний розвиток Словаччини в 1993–1998 рр. засвідчили 

наявність у Конституції ряду проблемних положень, які потребували політико-

правового врегулювання.  

Не менш нагальною виступала потреба адаптації конституційної системи 

країни до вимог ЄС, зокрема врегулювання механізму перенесення частини 

суверенітету Словаччини на міжнародні організації та вдосконалення механізму 

захисту прав і свобод людини.  

Важливим завданням в аспекті модернізації інститутів публічної влади було 

зміцнення демократичних засад їхньої організації, забезпечення стабільності та 

ефективності органів державного управління. Приведення системи публічного 

управління у відповідність до вимог ЄС вимагало вдосконалення системи 

самоврядування, створення посередницької ланки самоврядних одиниць між 

центральним і місцевим рівнями. 

Одним із головних завдань на етапі формування інституційних умов 

консолідації демократії – це забезпечення функціонування демократичних правил 

на всіх рівнях політичного процесу та дотримання політичними гравцями цих 

правил. Як підкреслює С. Сомолані, «мечіаризм» настільки сильно пошкодив 

інституційне середовище економіки та політики, що його неофіційні правила 
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прийняли й ті, хто з ним боровся, тобто деякі політики з урядових партій 

[621, с. 102]. Клієнтелізм, нетранспарентність, корупція і порушення правил не 

зникли зі словацької політики одночасно з приходом до влади демократичної 

опозиції. Інституціоналізація демократичних правил потребувала комплексних змін 

на різних рівнях політичної системи. Назріла потреба дотримання «правил гри» 

призвела до конкретних кроків щодо вдосконалення основних інституційних 

механізмів демократії. 

В аспекті модернізації інституційних основ демократії варто підкреслити 

першочергове значення парламенту як інструменту забезпечення стабільності та 

легітимності влади в період радикальних змін. Політична практика консолідаційних 

процесів засвідчує, що саме парламент стає центром досягнення міжелітної згоди 

щодо змісту і темпів демократичних перетворень. Результати парламентських 

виборів 1998 р. і формування широкої право-лівоцентристської коаліції зафіксували 

перемогу демократичних сил і старт якісно нового етапу розвитку словацького 

парламентаризму, який дослідники означують як етап консолідації парламентської 

демократії та початок «функціонального парламентаризму» [442, с. 53]. 

Функціональний парламентський механізм дав змогу правлячій коаліції, попри 

«широкий» ідеологічний спектр партій-учасниць, досягати компромісів у здійсненні 

перетворень, а опозиції – виконувати законотворчі та контрольні функції.  

Уряд М. Дзурінди опирався на підтримку чисельної парламентської більшості, 

що дало змогу вносити зміни до Конституції СР. У 1999 та 2001 рр. було ухвалено 

низку конституційних змін, які скоригували роль вищих державних органів у 

системі розподілу влади й тим самим сприяли відновленню інституційної рівноваги 

в політичній системі [645; 654].  

З-поміж найбільш важливих конституційних змін варто виокремити: 

врегулювання положень, пов’язаних із підготовкою вступу Словаччини до ЄС і 

НАТО; оновлення повноважень парламенту у зв’язку з членством Словацької 

Республіки в міжнародних організаціях; зміцнення депутатського імунітету та 

індемнітету; запровадження прямих виборів президента і механізму відкликання 

президента з посади шляхом всенародного голосування; розширення можливостей 
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президента щодо розпуску парламенту; запровадження контрасигнування актів 

президента з боку голови уряду та уповноважених міністрів; розширення 

повноважень уряду, які передбачають прийняття колегіальних рішень; посилення 

статусу і повноважень органів судової влади, насамперед Конституційного суду СР; 

заснування нових конституційних органів – Судової ради СР і Публічного захисника 

прав; новелізація конституційного статусу людини та громадянина та ін. Поряд зі 

стабілізацією в системі розподілу державної влади, названі конституційні зміни 

створили інституційні запобіжники щодо можливих авторитарних рецидивів у 

майбутньому. Адже не можна вважати консолідованою таку інституційну 

структуру, в рамках якої недемократичні елітарні групи мають суттєвий вплив на 

прийняття політичних рішень.  

В аспекті інституційної модернізації системи органів державної влади зміст 

конституційної реформи проявився в таких основних характеристиках: по-перше, 

законодавці відмовилися від радикальних кроків щодо перерозподілу владних 

повноважень чи зміни владної моделі в Словаччині; по-друге, нововведення 

відображали потреби з наближення національної системи державної влади до 

стандартів ЄС, а також створювали механізм перенесення частини суверенних прав 

Словаччини до міжнародних структур; по-третє, конституційні зміни були 

орієнтовані на забезпечення системності правових перетворень, закріплення 

демократичності, стабільності та ефективності владних інститутів [131; 142, с. 330–

331]. 

Реалізація Словаччиною євроінтеграційної стратегії актуалізувала потребу її 

інституційного забезпечення, пристосування законодавчих і виконавчих структур 

до механізму функціонування ЄС. Інституційні основи євроінтеграційної політики 

були закладені в період урядування В. Мечіара, коли, попри декларативну імітацію 

руху Словаччини до Європи, все-таки, були створені механізми координації та 

взаємодії з ЄС, налагоджені інституційні зв’язки між установами, накопичено 

кадровий потенціал у даному напрямку. Попри кількарічні переговори та 

узгодження з ЄС, інституційний механізм так і не запрацював ефективно в 

практичній площині у зв’язку зі складними внутрішньополітичними процесами в 
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Словаччині. Тому опираючись на попередній досвід, систему зв’язків з ЄС і 

кваліфіковані кадри, уряд М. Дзурінди зміг ввести у дію інституційний механізм 

європейської інтеграції [242, c. 67]. 

Уряд оптимізував внутрішньополітичні механізми та державні структури для 

полегшення підготовки вступу країни до ЄС. Зокрема, запроваджено посаду віце-

прем’єра з питань європейської інтеграції, створено Міністерську раду словацького 

уряду з питань європейської інтеграції, передбачено відповідний профіль роботи на рівні 

державних секретарів МЗС та ін. [422, с. 55]. В лютому 1999 р. уряд ухвалив «План дій 

щодо інтенсифікації процесу інтеграції Словаччини до ЄС», а у квітні 1999 р. 

«Концепцію комунікаційної стратегії уряду Словацької Республіки для підготовки 

населення до членства Словацької Республіки в Європейському Союзі» [387], які 

передбачили комплекс заходів для розв’язання проблемних питань і стимулювання руху 

країни на євроінтеграційному шляху.  

Внаслідок інтенсивної роботи державних органів Словаччині вдалося швидко 

запустити механізм координації євроінтеграційного процесу. Система інституційного 

забезпечення євроінтеграції включала мережу координаційних і моніторингових 

зв’язків між державними структурами, головними серед яких були МЗС, окремі 

міністерства, відповідальні за впровадження зобов’язань і реформ у відповідних 

секторах, а також робочі групи для виконання завдань порядку денного переговорів 

[242, c. 69]. 

До 2004 р. процес інституціоналізації євроінтеграційної політики 

характеризувався фактично одностороннім впровадженням Словаччиною 

європейських стандартів, впливаючи на ключових акторів і механізми 

внутрішньополітичного життя. Після того як Словаччина стала членом ЄС, вона не 

тільки продовжувала адаптуватися до внутрішнього механізму функціонування 

Євросоюзу, але й отримала можливість впливати на його формування [219, с. 235–

236]. Ці можливості ставили додаткові вимоги перед країною щодо оптимізації 

взаємодії гілок державної влади та досягнення консенсусу між політичними 

гравцями.  
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В контексті приєднання до Євросоюзу підвищилася роль уряду як ключового 

актора в переговорах стосовно умов вступу Словаччини, а також у забезпеченні 

транспонування законодавства ЄС у національне законодавство. Після набуття 

Словаччиною статусу члена ЄС зросла правова та політична необхідність 

впорядкування взаємодії уряду та парламенту у європейських питаннях, що 

зумовило ухвалення відповідного конституційного закону [647]. Політичний 

контекст прийняття цього закону віддзеркалював складні відносини між 

коаліційними партіями та влади з опозицією, яка сприймала законодавчий орган як 

інструмент послаблення уряду та посилення власного впливу через розширення 

прав і можливостей словацького парламенту в питаннях ЄС [404 , c. 48–49]. 

Отже, подальше вдосконалення законодавства здійснювалося з метою 

підготовки Словаччини, як члена ЄС, до діяльності у рамках європейських владних 

структур. Зокрема, були впорядковані відносини між парламентом та урядом у 

питаннях європейської інтеграції, посилені нормотворчі повноваження уряду, 

розширено депутатський імунітет, створено правову основу для проведення виборів 

до Європейського парламенту. У 2004 р. словаки вперше взяли участь у виборах до 

Європарламенту, щоправда, відзначились найнижчою явкою серед усіх країн-членів 

ЄС (16,96%). 

Важливий напрям модернізації політичної системи Словаччини – 

вдосконалення інституту президенства. Спочатку Словаччина апробувала 

парламентський спосіб обрання президента. Відповідно до Конституції 1992 р. для 

обрання кандидата президентом була необхідна більшість у три п’ятих складу 

парламенту, тобто не менше 90 голосів зі 150 депутатів [637, с. 2670]. Але кризова 

практика обрання кандидатів у 1993 та 1998 рр. засвідчила складність і 

недосконалість виборчих правил. Ознакою поглиблення кризи конституційної 

системи було те, що після закінчення терміну повноважень президента М. Ковача в 

березні 1998 р. парламент не зміг обрати нового президента. Вибори президента 

розтягнулися в часі майже на весь рік, оскільки відбувалися в кілька турів у період 

з січня по грудень 1998 р. Але жоден кандидат не зміг здобути необхідну підтримку 

депутатів Національної Ради СР.  
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В даному контексті варто відзначити недоліки виборчого законодавства, 

політичну фрагментарність парламенту та незацікавленість з боку прем’єр-міністра 

В. Мечіара в обранні президента [118, c. 14]. Весь цей час країна жила без 

легітимного президента, повноваження якого виконували голова НРСР і прем’єр-

міністр. Цей складний період прем’єр В. Мечіар використав для необхідних йому 

кадрових призначень і амністування осіб, причетних до резонансних протиправних 

дій (т.зв. «амністії Мечіара»). 

В 1998 р. ситуація в державі була кризова, тому на різних публічних рівнях 

активно велись дискусії щодо зміни конституційно визначеного порядку обрання 

президента. Але внести законодавчі зміни вдалося тільки після парламентських 

виборів 1998 р., на яких перемогу здобула «антимечіарівська» коаліція. З 1999 р. у 

Словаччині запроваджено прямі вибори президента шляхом всенародного 

голосування терміном на п’ять років [691].  

Впровадження прямих виборів посилило політичний статус, суспільну 

легітимізацію інституту президентства та дещо послабило партійно-політичну 

залежність кандидатів на посаду. У цих умовах відкрився простір для посилення 

конституційного статусу президента, переходу від парламентської до 

напівпрезидентської системи правління. Але словацькі конституціоналісти 

обґрунтовували відповідність правового статусу президента потребам сучасної 

парламентської демократії [509, с. 8–9]. Концептуально словацькі законотворчі 

ставили собі за мету посилити арбітражні функції президента і одночасно послабити 

його повноваження у виконавчій сфері, щоб статус президента відповідав 

характеристикам парламентської форми правління [508, с. 42].  

Зміни до Конституції, які були внесені в 1999 і 2001 рр. не змінили кардинально 

роль президента в системі розподілу влади, але обмежили його можливості 

втручатися в роботу уряду та водночас посилили арбітражні функції. Зокрема, було 

скасовано право президента брати участь у засіданнях уряду, обмежено право 

«вето», запроваджено інститут контрасигнації, розширено можливості президента 

щодо розпуску парламенту та звернення до Конституційного суду СР.  
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Поряд з прямими виборами, конституційними змінами було впроваджено й 

механізм відкликання президента з посади шляхом всенародного голосування, що 

підкреслює політичну відповідальність президента перед безпосереднім джерелом 

влади – громадянами [639, с. 235]. Рішення про проведення голосування ухвалює 

парламент більшістю в три п’ятих голосів. Це положення посилює політичну 

відповідальність не тільки президента, але й парламенту, оскільки останній повинен 

бути розпущений у разі негативного народного голосування. Але, в будь-якому разі, 

незалежно від переможців така ситуація свідчить не тільки про деструктивне 

політико-інституційне протистояння чи конфронтацію між владою та опозицією, 

але й про засадничий конфлікт у суспільстві [359, с. 54]. 

Д. Малова та М. Рибар підкреслюють, що впровадження прямих виборів 

президента, обмеження його повноважень і виборча кампанія 1999 р. сприяли 

загальному процесу демократичної консолідації в Словаччині, оскільки об’єднали 

різнорідні «антимечарівські» політичні сили, мобілізували їхній електорат, 

відновили інституційну рівновагу в системі розподілу влади [443, с. 180].  

Також С. Сомолані пов’язує закінчення переходу Словаччини від 

недемократичного до демократичного режиму з прямими виборами президента. При 

цьому дослідниця наголошує, що на відміну від політико-інституційних змін, 

незавершеною залишилася соціально-економічна трансформація з перспективними 

цілями утвердження цивілізованої ринкової економіки, функціональної правової 

держави і сильного громадянського суспільства [621, с. 6]. На наш погляд, 

впровадження прямих виборів президента є позитивним результатом зміни 

політико-інституційних умов, але не варто їх розцінювати як ключовий критерій 

завершення демократичного транзиту в Словаччині.  

На перших прямих виборах президента в травні 1999 р. основна боротьба 

розгорнулася між В. Мечіаром, політичною опорою якого був РЗДС, і Р. Шустером, 

якого підтримувала владна коаліція. В умовах поляризації політичного спектра 

кандидатура Р. Шустера, колишнього комуністичного партфункціонера, була 

компромісом між партнерами по широкій ліво-правій коаліції. Окрім того, 

Р. Шустер був лідером Партії громадянського порозуміння, представленої в 
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парламенті, що посилювало його електоральний потенціал. У першому колі виборів 

електоральну більшість не здобув жоден кандидат (Р. Шустер – 47,37%, В. Мечіар – 

37,23% голосів), а за результатами другого туру, який відбувся 29 травня 1999 р., 

перемогу здобув Р. Шустер (57,18% голосів) [607]. 

Перемога Р. Шустера посилила владні позиції реформаторського уряду 

М. Дзурінди, оскільки президент підтримав необхідність модернізації економіки та 

послідовного дотримання прозахідного зовнішньополітичного курсу з намірами 

вступити в ЄС і НАТО [679, c. 7–11]. Бувши ставлеником правлячої коаліції, 

президент Шустер у своїх виступах у 1999–2000 рр. уникав різкої критики дій уряду, 

що додало легітимності структурним реформам, які мали брак суспільної 

підтримки. Р. Шустер неодноразово виступав з ініціативами круглих столів і 

консультацій між державними діячами, політичними силами, намагаючись 

максимально реалізувати медіаторські функції президентства і підвищити його 

політичну роль, але його потуги не завжди знаходили розуміння та підтримку 

(навіть у владній СДК) [583, c. 29]. 

Відносини президента з урядом, особливо з прем’єром М. Дзуріндою, почали 

ускладнюватися з середини 2000 р. і значно погіршилися після парламентських 

виборів 2002 р., коли змінився формат владної коаліції, і президент втратив своїх 

представників у новому уряді М. Дзурінди. Відтоді президент дедалі частіше 

використовував право «вето» щодо прийнятих законів і активніше критикував 

реформи урядової коаліції, що підсилювалося його прагненням взяти участь у 

президентських виборах 2004 р. [359, с. 52–53]. Попри напружені взаємовідносини 

президента і правлячої коаліції, варто відзначити загалом конструктивну позицію 

президента Р. Шустера щодо складних перетворень в умовах інтеграції Словаччини 

в європейські та євроатлантичні структури. 

Попри посилення інституційної рівноваги в державно-владній системі, 

політичний розвиток Словаччини впродовж 2001–2006 рр. був нестабільним і 

супроводжувався партійними розколами у парламенті, урядовими кризами та 

складними відносинами парламентських коаліцій з президентами Р. Шустером та 

І. Гашпаровичем.  
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Інший напрям інституційних змін – це вдосконалення парламентської виборчої 

системи. Попри недоліки парламентського виборчого законодавства, зафіксовані 

рішенням Конституційного суду СР, і обіцянки правлячої коаліції здійснити 

комплексну ревізію виборчих правил, законодавчі поправки 1999 р. дозволили 

усунути тільки найбільш суперечливі положення [709]. Зокрема, словацька виборча 

система повернулася до бар’єрного механізму, який функціонував до виборчих 

новел 1998 р., але при цьому було збережено єдиний багатомандатний виборчий 

округ. Подальші зміни виборчого законодавства не торкалися ключових параметрів 

пропорційної моделі, а стосувалися переважно функціонально-організаційного 

забезпечення виборчого процесу в Словаччині.  

У процесі розвитку парламентської виборчої системи відбулася стабілізація її 

структурних елементів у такій конфігурації: територія Словаччини утворює єдиний 

багатомандатний виборчий округ, в якому обираються 150 депутатів НРСР строком 

на чотири роки; списки кандидатів подають партії або коаліції партій; прохідний 

бар’єр для участі суб’єкта виборчого процесу в розподілі депутатських мандатів 

становить: для партій – 5%, для коаліцій з двох-трьох членів – 7%, а для коаліцій з 

чотирьох і більше учасників – 10% від загальної кількості дійсних голосів; 

преференційне голосування за партійними списками передбачає, що виборець може 

обрати максимально чотирьох кандидатів; пропорційний розподіл депутатських 

мандатів здійснюється за методом Хагенбаха-Бішоффа [718]. 

Для забезпечення функціонування партійної демократії було вдосконалено 

нормативно-правові основи діяльності політичних партій. Закон «Про політичні 

партії» 1990 р. [604] створив тільки базові нормативні умови для створення партій і 

розвитку плюралістичної багатопартійності. Оновлений у 2005 р. закон «Про 

політичні партії та політичні рухи» [726] суттєво відрізнявся від попереднього, 

оскільки в ньому було детально врегульовано низку важливих питань партійного 

будівництва, зокрема, утворення та припинення діяльності партій, їхню господарчу 

діяльність і фінансування. 

Досягнення стану консолідованої демократії безпосередньо пов'язано зі 

здатністю держави виконувати владно-управлінські функції на всіх рівнях 
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публічних відносин. На початку 1990-х рр. Словаччина розпочала перехід від 

адміністративно-командної до демократичної системи управління. Попри розробку 

кількох децентралізаційних проектів і декларацію реформних намірів, протягом 

1992–1998 рр. не відбувся повноцінний процес передачі влади та відповідальності 

на місця, було здійснено лише часткову деконцентрацію державної влади. 

Дискусія щодо змісту та інтенсивності децентралізації публічного управління 

відновилася лише в 1998 р. зі зміною правлячої коаліції. В цей період сформувалися 

сприятливі внутрішньо- і зовнішньополітичні умови для продовження процесу 

децентралізації, який був започаткований ще в 1990 р., але з різних причин фактично 

припинився в наступні роки. Уряд М. Дзурінди взяв курс на системний підхід у 

реформуванні державного управління і проводив політику реформ з метою адаптації 

системи державного управління та місцевого самоврядування Словаччини до вимог 

ЄС. У своїй програмній заяві 1998 р. уряд проголошував, що подальша 

децентралізація повноважень від місцевих органів державної влади до самоврядних 

органів влади буде відбуватися відповідно до принципів Європейської хартії 

місцевого самоврядування [546, с. 37]. 

У 1999 р. уряд ініціював підготовку реформування системи публічного 

управління Словаччини. Реформа переслідувала такі ключові цілі: створити нову 

ефективну модель публічного управління шляхом децентралізації та демократизації 

існуючої системи; відреагувати на реформні тренди публічного управління в інших 

країнах і долучитися до єдиного Європейського адміністративного простору; 

сформувати передумови для горизонтального управління економічним і соціальним 

розвитком шляхом створення компетентних структур управління на локальному та 

регіональному рівнях [352, c. 21]. 

Для підготовки реформи в уряді було створено посаду Уповноваженого у сфері 

реформи публічного управління з наданням йому особливого статусу. В 1999-

2001 рр. обов’язки Уповноваженого уряду у сфері реформи публічного управління 

виконував В. Ніжнянський (у 2003–2006 рр. – Уповноважений уряду у сфері 

децентралізації публічного управління). Уповноважений подавав на розгляд уряду 

концепцію реформування, координував цей процес, співпрацював з міністерствами, 
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представниками місцевого самоврядування та неурядових організацій. Пояснюючи 

роль Уповноваженого уряду, В. Ніжнянський зазначав: «Функція не так технічна, як 

політична, і значною мірою залежить від відносин та клімату в уряді, визнання 

принципів реформи» [173]. 

Період з 1999 по 2001 рр. можна охарактеризувати як час з підготовки 

організаційних і нормативних умов реформування, що передбачало експертне 

обговорення проблем, ухвалення стратегій, концептуальних документів і 

законодавчих актів. Експерти підкреслювали складність реформи публічного 

управління в Словаччині, яку розуміли як щось значно більше, ніж реформу 

управління. Адже вона передбачала трансформацію сектора публічного 

управління і економіки як цілісності, що опирається на політичний процес і 

політичну волю до перетворень [632, с. 5]. 

В 1999 р. уряд ухвалив «Стратегію реформування публічного управління» [659] 

як комплексний документ, що містить принципи та засади децентралізації, 

деконцентрації, деетатизації та раціоналізації публічного управління. Стратегія 

підтвердила орієнтацію на розбудову дуальної моделі публічного управління, яка 

почала реалізовуватися ще на початку 1990-х р., з подальшою децентралізацією 

компетенції в різних сферах – від держави до органів самоврядування. Стратегія 

проголошувала, що структурна організація публічного управління в Словаччині 

буде забезпечена на трьох рівнях: держава – вищі територіальні самоврядні одиниці 

– місцеве самоврядування (муніципалітет), з визначеними компетенціями для 

кожного з них [611, с. 68–77].  

У 2000 р. було прийнято «Концепцію децентралізації та модернізації 

публічного управління» [656]. Над концепцією працювали не тільки міністри й 

посадові особи, відповідальні за реформування державної фінансової та податкової 

систем, охорони здоров'я, соціальної сфери та ін., до обговорення реформи була 

залучена широка громадськість як у центрі, так і в регіонах. Концепція 

децентралізації базувалася на трьох складниках комплексної модернізації 

публічного управління: по-перше, децентралізація повноважень від державної 

влади до самоврядування; по-друге, політична децентралізація – деконцентрація 
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повноважень від центральних органів влади до спеціалізованих місцевих органів 

державної влади; по-третє, децентралізація фінансів. При цьому автори концепції 

зазначали: «Децентралізація може принести користь громадянам лише тоді, якщо 

вона здійснюватиметься у всіх трьох вимірах одночасно. Реалізація тільки одного з 

них, наприклад, децентралізація повноважень без децентралізації фінансів, призведе 

до зворотного результату. Тому процес децентралізації повинен здійснюватися 

комплексно» [386, с. 87]. 

Ухвалення у 2001 р. законів «Про самоврядування вищих територіальних 

одиниць» [729] та «Про перехід деяких компетенції від органів державної влади до 

муніципалітетів і вищих територіальних одиниць» [702] та інших законів запустило 

процес реформування. 

У 2002 р. урядова коаліція на чолі з М. Дзуріндою знову перемогла на виборах 

і отримала можливість продовжити децентралізаційні реформи. У грудні 2002 р. 

парламент прийняв програмну заяву уряду, а в лютому наступного року був 

ухвалений проект подальшого впровадження децентралізації державної влади. 

Ухвалений у травні 2003 р. «Проект децентралізації державної влади на 2003–2006 

роки» [547, с. 177–240; 656] став підґрунтям для підготовки та впровадження 

відповідних законів, що значною мірою стимулювало процес реформ. 

До 1.01.2002 р. була створена система регіонального самоврядування. 

Відповідно до закону «Про самоврядування вищих територіальних одиниць» було 

створено 8 самоврядних вищих територіальних одиниць – ВТО (словац. VUC – vyšši 

uzemny celok), також відомі як самоврядні краї, на території яких знаходився 2891 

населений пункт (див. дод. Н ).  

До самоврядних областей перейшли повноваження від державної влади. Зі 

створенням ВТО почала здійснюватися децентралізація регіонального управління. 

На регіональному рівні виникла т.зв. «симетрична» модель публічного управління, 

за якої в регіонах діють одночасно інститути державного управління та інститути 

самоврядування. Обидва рівні самоврядування (регіональний і місцевий) є 

самостійними самоврядними одиницями з власним майном і фінансами. 
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Відповідно до закону № 416/2001 від органів державного управління до 

муніципалітетів та органів самоврядування країв у 2002–2004 рр. поступово було 

передано цілий ряд повноважень (близько чотирьохсот) [702].  

Перерозподіл повноважень відбувався поетапно – з 1.01.2002 р., 1.04.2002 р., 

1.07.2002 р., 1.01.2003 р., 1.01.2004 р. До муніципалітетів перейшли: з 1.01.2002 р. – 

повноваження ведення обліку актів цивільного стану; з 1.04.2002 р. – компетенції, 

що стосуються соціальної допомоги, фізичної культури, театральної діяльності; з 

1.07.2002 р. – подальші повноваження в галузі освіти та ін. [615, с. 89–93]. До 

регіонального самоврядування перейшли такі повноваження: з 1.01.2002 р. – у сфері 

доріг, цивільного захисту; з 1.04.2002 р. – у сфері дорожнього транспорту, 

соціальної допомоги, діяльності театрів, музеїв і галерей, бібліотек та освітніх 

закладів; з 1.07.2002 р. – у сфері освіти, фізичної культури, охорони здоров'я; з 

1.01.2004 р. – у сфері наземних комунікацій та ін. [615, с. 94–97]. 

З 1.01.2004 р. почала здійснюватися деконцентрація повноважень державних 

органів управління, з якою пов’язані такі реорганізаційні кроки: припинення дії 

районних державних адміністрацій; зміцнення спеціалізованого державного 

управління на рівні країв; створення окружних адміністрацій загального і 

спеціалізованого державного управління, а також спеціалізованих філій державного 

управління [77, с. 104]. 

Отже, за короткий проміжок часу органам самоврядування була передана 

досить значна кількість повноважень. Однак не всі самоврядні суб’єкти були 

достатньо підготовлені до виконання функцій у кадровому, професійному та 

економічному аспекті, що викликало проблеми з ефективністю їхньої роботи. Крім того, 

децентралізація і передача повноважень на місця не викорінили корупцію. За даними 

соціологічних досліджень TIS (словац. Transparency International Slovensko) в липні 

2003 р. до найбільш корумпованих (клієнтелістських) сфер на рівні самоврядування 

респонденти віднесли: працевлаштування (51%), отримання земельних наділів (40%) і 

видання різних дозволів (40%), оренда нежитлових приміщень (33%), державні закупівлі 

(33% опитаних) та ін. [631, c. 29]. На локальному рівні громадянське суспільство не 

відзначалося розвиненістю і здатністю протистояти корупційним практикам. 
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Недоліком третього етапу реформування була відсутність відповідності між 

децентралізацією повноважень і децентралізацією фінансів у контексті передачі 

повноважень і відповідальності від органів державного управління до місцевого 

самоврядування. Саме цей аспект децентралізації було охоплено наступним етапом 

реформування. У 2004 р. було прийнято пакет законів, що стосувалися фінансової 

децентралізації: «Про бюджетні правила територіального самоврядування», «Про 

бюджетні правила публічного управління», «Про місцеві податки та місцевий збір 

за комунальні відходи та дрібні будівельні відходи» та ін. [705-708]. 

У 2005 р. вступила в дію нова система фінансування муніципалітетів і 

самоврядних країв, що мала на меті здійснити фінансову децентралізацію 

управління, зміцнити бюджетну самостійність муніципалітетів і країв при реалізації 

ними своїх повноважень. Реформа була орієнтована на перехід від практики надання 

дотацій з державного бюджету до фінансування місцевого самоврядування 

переважно з податкових надходжень. 

Уже перші місяці роботи нового фінансового механізму дали позитивні 

економічні результати й дозволили говорити про збільшення доходів 

територіального самоврядування й підвищення рівня його фінансової незалежності 

від центрального уряду. У результаті фінансової децентралізації власні податкові 

доходи місцевих бюджетів у 2005 р. зросли майже втричі, у порівнянні з 2004 р., і 

склали у 2006 р. 36,6% зведеного бюджету Словаччини [183, с. 6]. Якщо на початку 

децентралізаційних реформ їхнього ідеолога В. Ніжнянського освистували на 

публічних заходах, то за результатами досліджень, проведених у 2006 р., 11% 

громадян оцінили проведені реформи «позитивно», 49% – «в принципі позитивно», 

23% – «погано» і решта – не визначилися [183, с. 6]. 

Реалізація стратегії децентралізації правлячою коаліцією у 2002–2006 рр. стала 

можливою внаслідок забезпечення необхідних умов на трьох основних рівнях: 

конституційно-правому, організаційно-інституційному та політичному. В 

зазначений період відбулося покращення конституційно-правових умов для 

функціонування децентралізованої держави внаслідок новелізації законів, внесення 
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конституційних змін у 2001 і 2004 рр., апроксимації національного законодавства до 

права ЄС.  

Сприятливі умови створили також реорганізація інституційної інфраструктури 

на центральному та місцевому рівнях виконавчої влади, стабілізація 

функціонування публічного управління, виникнення регіонального 

самоврядування. Найважче було забезпечити сприятливі умови на політичному 

рівні, оскільки владна коаліція була дестабілізована внаслідок виходу частини 

депутатів з політичних клубів партій (АНГ, СДХС). Ця ситуація створила проблеми 

в пошуку політичної підтримки для подальшої реалізації програми реформ уряду 

М. Дзурінди [492, с. 88–89]. 

Отже, після 1989 р. у Словаччині корінним чином змінилася організаційно-

адміністративна структура публічного управління, багато повноважень державного 

управління було передано до територіального самоврядування. Водночас 

зазначимо, що Словаччина з різною інтенсивністю просувалася шляхом 

децентралізації державного управління. У 1990–1992 рр. були закладені нормативні 

основи щодо процесу децентралізації влади та функціонування місцевого 

самоврядування. У 1993–1998 рр. поєднувалися суперечливі процеси існування 

базових форм деконцентрованого державного управління та інтеграційних 

тенденцій в окремих галузевих адміністраціях місцевого рівня. Повноваження 

поступово передавалися від центральних органів влади до територіальних 

державних адміністрацій. Починаючи з 1998–1999 рр., спостерігається системний 

підхід у реформуванні публічного управління і децентралізації влади, який приніс 

позитивні результати вже в 2001–2004 рр. Після 2004 р. у Словаччині на порядку 

денному постала реформа публічних фінансів у зв'язку з передачею 

відповідальності за громадські справи від державних інстанцій до самоврядування. 

Впродовж наступних років також були реалізовані заходи з оптимізації структури 

органів місцевого управління (на рівні країв та районів) і перерозподілу їхніх 

повноважень та обов’язків.  

Оптимізація інституційної структури влади, впровадження елементів сервісної 

моделі управління, поглиблення процесів децентралізації, посилення відкритості 



293 
 
діяльності державних структур – все це свідчило про покращення публічного 

управління, що позначилося на ставленні громадян до змін. 

Отже, важливе значення для демократичної консолідації в Словаччині мали 

перетворення на інституційному рівні політичної системи, спрямовані на 

вдосконалення розподілу влади, децентралізацію державного управління, розбудову 

місцевого та регіонального самоврядування. 

У процесі конституційно-правової модернізації у Словаччині було створено 

умови для інтегрованості всіх акторів у систему демократії. Словацька армія (як і 

чеська) є традиційно лояльною до пануючої системи та не проявляє амбіцій бути 

вирішальним політичним чинником розвитку (на відміну від латиноамериканських 

трансформацій). Тоді як підприємницькі групи схильні реалізовувати свої інтереси 

поза формальною інституційною структурою, чому сприяє корупція, низька 

ефективність управлінської та судової системи [668, c. 39].  

В даному контексті слід відзначити також створення умов для зниження впливу 

на державну політику деструктивних неформальних інститутів і практик, передусім 

корупції та клієнтелізму. 21 червня 2000 р. Національна Рада СР схвалила 

«Національну програму боротьби з корупцією» та інституційні механізми для її 

реалізації [658]. Впродовж 1999–2002 рр. було реалізовано комплекс нормативно-

регулятивних заходів у різних напрямах боротьби з корупцією, забезпечення 

вільного доступу до інформації, контролю за джерелами походження майна, 

відкритості державних закупівель, функціонування і фінансування політичних 

партій [568, с. 15–17].  

Попри активні нормативно-правові заходи, в перші роки функціонування уряду 

М. Дзурінди не вдалося досягти значних успіхів у практичній боротьбі з корупцією 

і клієнтелізмом, оскільки система чинила формальний і бюрократичний супротив 

нововведенням, чимало посадовців ігнорували вимоги та критику громадськості 

[396, с. 16; 602, с. 109–110]. На відміну від інших динамічних і успішних напрямів 

реформування, позитивні зміни в антикорупційній сфері відбувалися повільно. 

Динамізм інституційних перетворень обумовлювався прагненням словацької 

еліти наздогнати інші центральноєвропейські країни на шляху євроінтеграції, 
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обумовивши «другу хвилю» політико-інституційної модернізації (поряд з 

посткомуністичною модернізацією на початку 1990-х рр.). З огляду на глибину та 

важливість законодавчих змін у 1999–2001 рр., можна стверджувати, що 

конституційна консолідація в Словаччині завершилася майже через десять років 

після ухвалення початкової редакції Конституції СР. Після цих новел конституційні 

положення не зазнавали суттєвих змін в аспекті формування, функціонування і 

взаємодії вищих органів державної влади. Усунення прогалин в Конституції, 

удосконалення моделі розподілу влади, запровадження нових інститутів, адаптація 

законодавчих положень до європейських правових стандартів, децентралізація 

публічного управління, підвищення дієздатності державно-адміністративного 

механізму – ці глибокі реформи додали стабільності системі владних відносин, 

поглибили демократичний характер держави та посилили інституційні перешкоди 

для діяльності недемократичних сил.  

Процеси реформування системи публічного управління та децентралізації 

влади в Словаччини були складними, супроводжувалися успіхами та кризовими 

явищами, мали підтримку і критику в суспільстві, адже проходили у непростих 

суспільно-політичних та економічних умовах, особливо на перших етапах. Загалом 

Словаччині вдалося здійснити системні реформи у сфері публічного управління, 

провести багаторівневу децентралізацію влади, раціоналізувати інституційну 

структуру органів державної адміністрації, створити дієве місцеве та регіональне 

самоврядування – тим самим було забезпечено демократичні умови розвитку на всіх 

рівнях публічних відносин. Політико-інституційні перетворення стали складовою і 

рушійною силою демократичної консолідації в Словаччині. 

Водночас завершення переходу до демократії не може бути пов'язане тільки з 

модернізацією політико-інституційної структури та конституційною консолідацією. 

Важливе значення має досягнення консенсусної інтегрованості політичних еліт, 

виходячи з їхньої згоди щодо основних параметрів політичної системи, а також 

консолідація громадянського суспільства і формування громадянської політичної 

культури. 
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5.3. Розвиток «третього» сектора в контексті трансформаційних процесів 

Після зміни влади у 1998 р. антагоністичний характер відносин між державою 

і «третім» сектором змістився в більш політично сприятливий формат. Державні 

структури та неурядові організації здійснили ряд кроків назустріч один одному, що 

відкрило простір для формування партнерських відносин між ними. В 1999–2000 рр. 

відбулася низка зустрічей представників «Греміума третього сектора» з прем’єр-

міністром М. Дзуріндою, урядовцями та депутатами, в рамках яких було узгоджено 

ключові питання їх співпраці, визначено можливості вдосконалення законодавчого 

регулювання та фінансової підтримки діяльності ННО [583, c. 699–700]. Кадровий 

потенціал державних органів посилився представниками ННО, також вони були 

долучені до розробки ряду концептуальних документів у рамках міжсекторної 

співпраці (наприклад, Національної стратегії сталого розвитку СР [487]). 

Впродовж 1999–2002 рр. держава усунула найбільш значні деформації в 

законодавстві про діяльність ННО шляхом його новелізації (закони «Про податок з 

прибутку [710]», «Про некомерційні організації, що надають суспільно корисні 

послуги» [690], «Про фонди» [689]). Але в означені роки правове регулювання 

діяльності ННО піддалося тільки частковому оновленню. З одного боку, ця ситуація 

зумовила проблеми регулятивного плану, а з іншого – відносна стабільність 

законодавства дала змогу громадському сектору знайти свій шлях для 

функціонування та адаптації в умовах чинного (недосконалого) регулювання 

[268, c. 60]. 

У процесі реформування було вдосконалено інституційний механізм взаємодії 

уряду та ННО. З 1999 р. запрацювала Рада уряду з питань неурядових 

некомерційних організацій, членами якої були представники державної влади та 

громадського сектора, що спростило процес комунікації та впливу ННО на процес 

прийняття управлінських рішень. Але подальший розвиток їхніх взаємовідносин не 

дозволяє говорити про стабільну інтегрованість представників «третього» сектора в 

систему прийняття суспільно значущих рішень, на відміну від іншої складової 

частини громадянського суспільства – політичних партій. 
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Після перемоги демократичних сил у 1998 р. суспільний вплив і роль 

громадських організацій не зменшилися, але ННО зіткнулися з організаційними та 

координаційними проблемами. В кінці 1990-х рр. у середовищі «третього» сектора 

почалися відцентрові процеси, які негативно вплинули на його єдність, 

скоординованість і відповідно ускладнили діалог з державною владою. По мірі 

стабілізації внутрішньополітичної ситуації в громадському секторі посилилася 

організаційна та ідеологічна фрагментація. Поступово втратив свій вплив у 

середовищі неурядових організацій «Греміум третього сектора», послаблювався 

його статус як представника ННО у відносинах з владою. Зменшення впливу ГТС 

було віддзеркаленням зміни формату відносин між ННО та державою. Адже 

«Греміум третього сектора» виник за складних політичних умов, коли посилювався 

владний тиск на громадські організації та була гостра необхідність їхньої єдності 

для відстоювання спільних інтересів. У нових умовах потреба згуртованості 

громадських сил послабилася, і державна влада замість одного партнера в особі ГТС 

отримала плюралізм платформ неурядових організацій у різних сферах (наприклад, 

СоціоФорум, Екофорум, Асоціація фондів громад Словаччини та ін.) [117, с. 305]. 

«Третій» сектор зростав і кількісно, якщо в 1996 р. нараховувалося 17819 

некомерційних організацій, то в 2002 р. їх було вже 30232 [550, с. 79]. Попри те, що 

значна частина ННО не відзначалася активною діяльністю, «третій» сектор 

акумулював значний громадський потенціал.  

Громадські об’єднання та аналітичні центри розгорнули широку діяльність, 

стимулюючи реформи і водночас здійснюючи контроль за владою, адже проблеми 

корупції, клієнтелізму та транспарентності не зникли зі сфери публічної політики. 

Неурядовий сектор реалізував чимало ініціатив, направлених на вдосконалення 

публічного управління (наприклад, «Громадянська ініціатива за хороший закон про 

доступ до інформації» в 2000 р., «За дійсну реформу публічного управління» в 

2001 р.). 

Активно долучився громадський сектор й до ініціатив, направлених на 

інтеграцію Словаччини в європейські та євроатлантичні структури. Наприклад, 

резонансним був інформаційний похід «Хочемо в НАТО? Ми на це здатні!» у 
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вересні 2001 р., який організувала організація «GEMMA 93» у співпраці з 

Об’єднанням міст і сіл Словаччини, Союзом міст Словаччини та іншими 

організаціями [347]. Тема вступу Словаччини в НАТО і ЄС була важливою в процесі 

формування нового формату відносин між урядом і «третім» сектором. Напередодні 

цих ключових для країни подій уряд намагався заручитися підтримкою ННО для 

активізації та інформування населення, запроваджуючи для цього грантові 

програми з державного бюджету [613, c. 203]. 

Важливе значення в демократичному розвитку словацького суспільства мали 

парламентські вибори 2002 р. Громадська думка напередодні виборів була 

неоднозначною щодо оцінки діяльності реформаторського уряду М. Дзурінди та 

його подальших перспектив. Радикальні реформи призвели до зростаючого 

соціального невдоволення урядовою політикою «затягування пасків», а резонансні 

факти корупції та розколи в правлячій коаліції ще більше посилили розчарування 

суспільства. В цих умовах зростала загроза реваншу популістських сил на чолі з 

В. Мечіаром і відхід Словаччини з євроінтеграційного шляху. 

В контексті парламентських виборів 2002 р. знову активізувався «третій» 

сектор. Але, на відміну від відносно цілісної кампанії OK’98, неурядові організації 

підготували впродовж чотирьох років серію з 88 окремих передвиборних проектів, 

зосередившись, насамперед, на електоральній мобілізації та роз’яснювальній роботі 

з громадянами, які були незадоволені урядовою політикою [318, с. 59]. 

Перемога правоцентристської коаліції М. Дзурінди дала змогу продовжити 

неоліберальні реформи, одним з позитивних результатів яких став вступ 

Словаччини в НАТО і ЄС у 2004 р. Реалізація Словаччиною євроінтеграційного 

курсу є, своєю чергою, свіченням успішності демократичних перетворень, в яких 

значна заслуга належить «третьому» сектору. 

Зміцнивши демократичні позиції Словаччини, чимало громадських організацій 

перейшли на наднаціональний рівень діяльності, реалізуючи проекти в країнах, що 

прямують до демократії (зокрема, і в Україні). Наприклад, словацькі організації 

(Pontis, GMF Bratislava, MEMO98, Občianske oko) в 1999–2001 рр. ділилися із 

закордонними колегами досвідом у сфері мобілізаційних кампаній, моніторингу 
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медіа, громадянської освіти, розбудови неурядових організацій, тим самим 

долучаючись до демократичних процесів за межами країни [491, с. 365–366]. 

Розглядаючи діяльність словацьких ННО до вступу Словаччини в ЄС і НАТО, 

варто детально зупинитися на їхньому фінансуванні, яке в 1990-х рр. базувалося на 

значних і диверсифікованих закордонних ресурсах. До фінансування «третього» 

сектора були залучені іноземні приватні фонди, закордонні урядові інституції, 

посольства, грантово-операційні суб’єкти.  

Ключову роль у підтримці діяльності ННО відігравали іноземні фонди, які з 

середини 1990-х рр. фінансово та організаційно долучалися до ініціатив «третього» 

сектора. В рамках міжнародних програм словацький громадський сектор 

підтримували організації та фонди різних країн: США (Open Society Institute, 

German Marshall Fund of the United States, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, 

Foundation for a Civil Society), Німеччини (Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel 

Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich Böll Stiftung), Великобританії (Charity 

Know How, Charities Aid Foundation, Westminster Foundation, Prince of Wales Business 

Leaders Forum), Нідерландів (Cooperating Dutch Foundations for Central and Eastern 

Europe), Японії (Sasakawa Peace Foundation, Nippon Foundation) та ін. 

Найбільшим фінансовим донором був «Open Society Institute», який через 

мережу своїх відділень (зокрема «Nadácia otvorenej spoločnosti» в Словаччині), 

підтримував розбудову неурядового сектора в Словаччині. Загальна сума фінансової 

допомоги словацьким ННО від «Open Society Institute» перевищила 1 млрд корун 

[445, c. 112–113]. Американські фонди «Ford Foundation», «German Marshall Fund», 

«Charles Stewart Mott Foundation» також виділили на громадську діяльність значні 

ресурси – 13,7 млн дол. у період 1993–2003 рр. (див. дод. П). 

Важливу роль у підтримці «третього» сектора в Словаччині відіграли публічні 

(державні) ресурси іноземних держав. В даному аспекті варто виокремити урядові 

інституції ЄС, США, Канади.  

Найбільш активними були США, які надавали підтримку через три інституції – 

посольство, Американську інформаційну службу (USIS) та Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). За підтримки посольства США в 1994–2000 рр. 
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профінансовано проектів на суму понад 37 млн корун. Впродовж 1990–2002 рр. на 

програми для «третього» сектора Словаччини через USAID виділено понад 16 млн 

дол. [445, c. 97]. За підтримки американської USAID у сфері публічної політики, 

розвитку громад і суспільної адвокації Фондом громадянського суспільства було 

реалізовано в 1995–1998 рр. програму DemocracyNetwork (DemNet) з бюджетом 3,3 

млн дол. Також USAID підтримала в 1999–2002 рр. програму «Tvoja zem (Your  

Land)» з бюджетом 2 млн дол., яку реалізували консорціум Фонду «Ekopolis» і «ETP 

Slovensko»  [318, с. 54; 375, c. 99]. 

Другим найбільшим закордонним донором діяльності «третього» сектора 

Словаччини був Європейський Союз. За період з 1993 по 2003 рр. у рамках програми 

PHARE було профінансовано понад 1400 проектів на суму понад 11 млн євро [445, 

c. 99]. Євросоюз підтримував словацькі ННО з кількох джерел: фонди PHARE, 

програми транскордонного співробітництва та двостороння співпраця з партнерами 

країн-членів ЄС. У той самий час, некомерційні організації могли подати заявку на 

фінансування з інших європейських грантових програм. Урядові інституції США та 

ЄС надавали найбільш об’ємну зовнішню публічну підтримку словацькому 

«третьому» сектору.  

Для розвитку співпраці в рамках центральноєвропейського регіону важливо, 

що посткомуністичні країни об’єднали свої ресурси для підтримки громадських, 

освітніх і культурних проектів. З Міжнародного Вишеградського фонду, що 

об’єднує ресурси Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини, у 2000–2003 рр. було 

виділено 1,6 млн євро на підтримку словацьких громадських проектів.  

Наведені факти є суто ілюстративними та не відображають всієї повноти 

фінансування з ресурсів інших держав, фондів і програм. Проте навіть ці вибіркові 

дані свідчать про значні обсяги зовнішньої фінансової підтримки «третього» сектора 

Словаччини. Основна частина фінансових ресурсів була спрямована на такі ключові 

напрями діяльності ННО, як-от: розвиток громадянського суспільства, надання 

соціальних послуг, захист прав національних меншин, охорона навколишнього 

середовища. Варто підкреслити, що передача досвіду, моделей діяльності та ноу-хау 

громадського життя з-за кордону, разом з достатньою пропозицією фінансових 
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ресурсів для їх впровадження, мали ключовий вплив на розвиток словацького 

«третього» сектора.  

Але на початку 2000-х рр. словацькі ННО почали відчувати брак фінансових 

ресурсів для реалізації проектів. Якщо в 1990-х рр. закордонні інституції охоче і 

масово підтримували словацький громадський сектор, то після 1998 р. у зв’язку з 

перемогою демократичних сил та зміною зовнішньополітичних пріоритетів донорів 

почався їх поступовий відхід з країни, який ще більше прискорився після вступу 

Словаччини в НАТО та ЄС у 2004 р. При цьому внутрішні фінансові можливості 

Словаччини для підтримки ННО були і залишаються досить обмеженими. В умовах 

браку коштів прив’язаність громадських організацій до закордонних ресурсів 

поглиблювалася і залежала від пріоритетів донорів, що впливало на цілі їхньої 

грантової діяльності. 

У зв’язку з відходом закордонних донорів Б. Стречанський вказує на новий 

етап розвитку ННО (з 2004 р.), означуючи його як боротьбу за збереження 

громадянських традицій та виживання тих організацій, які задіяні у сфері захисту 

суспільних інтересів і контролю за публічною політикою [613, c. 204]. 

До фінансування діяльності словацького громадського сектора поступово 

долучалися корпоративні та бізнесові структури (т.зв. «корпоративна філантропія»). 

Чимало регіональних і соціальних проектів з 1999 р. реалізували «ETP Slovensko», 

Центр філантропії при підтримці оператора «Globtel» (зараз «Orange»). Гуманітарні, 

суспільні програми з неурядовими організаціями здійснювали словацькі 

корпоративні, бізнесові структури («Nadácia Slovenského plynárenského podniku», 

«Nadácia Tatrabanky», «Whirlpool Slovakia», «Shell», «Nadácia U. S. SteelKošice» та 

ін.). Багато словацьких підприємців є членами клубів «Rotary» та «Lions». 

Перспектива поглиблення співпраці бізнесу та некомерційного сектора 

окреслювалася, насамперед, в сфері спонсорства, що супроводжується резонансною 

медіатизацією та іміджевими вигодами для компаній та установ. 

Поступово розширилися можливості для здійснення індивідуальних 

пожертвувань для діяльності ННО, що вимагало від останніх організаційної 

зрілості, професіоналізму, авторитету та прозорої діяльності. Зокрема, 
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застосовуються такі форми приватної підтримки: публічний збір коштів, пожертви 

в церквах, благодійні заходи, SMS-комунікація, телефонні дзвінки тощо.  

Іншим джерелом фінансування діяльності «третього» сектора є державна 

підтримка, яка передбачає прямі дотації на діяльність ННО, пільги в оподаткуванні, 

механізм податкової асигнації та ін. У структурі державного бюджету Словаччини 

були передбачені прямі дотації для громадського сектора. Приміром, у період з 1996 

по 2004 рр. на підтримку громадських об’єднань, фондів і подібних організацій 

виділялося близько 1 млрд корун щорічно, із додатковим зростанням фінансування 

на 400 млн корун у роки проведення парламентських виборів (1998 і 2002 рр.) [445, 

c. 100-101]. Але державний дотаційний механізм виявив низку недоліків, пов’язаних 

з нецільовим і нетранспарентним розподілом, забюрократизованістю участі в 

конкурсі та подальшою звітністю. Чимало державних дотацій отримували 

організації, які важко назвати «громадськими», або об’єднання, наближені до 

урядових кабінетів.  

Для розширення можливостей фінансової підтримки ННО в 2001 р. було 

запроваджено механізм податкової асигнації на рівні 1%, а в 2003 р. – 2% податку з 

доходів фізичних і юридичних осіб. Але це не вирішило проблему фінансування, 

оскільки цей механізм підтримує переважно ті організації, з якими громадяни мають 

прямий контакт – у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту. Тоді як 

маловідомі організації й ті, що працювали в сфері публічної адвокації, соціальних 

досліджень і контролю за владою все частіше поставали перед труднощами 

фінансово-матеріального характеру.  

Отже, різкий спад закордонної підтримки та відсутність достатніх ресурсів 

всередині Словаччини створили додаткові перешкоди в діяльності громадських 

організацій, що змусило їх шукати інші джерела фінансування, змінювати форми 

роботи або припиняти активну діяльність. Маючи в розпорядженні менше 

закордонних ресурсів для діяльності, ННО почали приділяти більше уваги розвитку 

власного потенціалу, можливостям самофінансування, покращенню публічного 

іміджу, надійності роботи, збільшенню ефективності та прозорості діяльності, що 

сприяло їхній професіоналізації загалом. З іншого боку, в умовах пошуку ресурсів 
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зростають ризики комерціалізації діяльності ННО, які можуть псувати їхній імідж в 

громадськості.  

Ця проблемна ситуація поставила на порядок денний потребу вдосконалення 

системи фінансування «третього» сектора в аспекті диверсифікації джерел 

надходжень, зокрема, через отримання підтримки зі структурних фондів ЄС, 

механізм податкової асигнації, розвиток корпоративної філантропії, міжсекторної 

співпраці з органами публічного управління та підприємствами. 

Вступ Словаччини до ЄС у 2004 р. дозволив закріпити європейський формат 

взаємодії держави та неурядових організацій. До позитиву т.зв. «європеїзації» 

взаємовідносин громадського сектора та держави варто віднести ряд аспектів: по-

перше, влада усунула попередні деформації в законодавстві, а інституційний 

розвиток неурядового сектора поступово набув стандартизованого характеру, 

правові новели вносилися у співпраці з ним; по-друге, відбулося часткове 

вдосконалення механізмів у сфері розподілу публічних фінансів – було 

стандартизовано умови отримання дотацій, визначено критерії та правила цього 

процесу; по-третє, посилилася конкуренція за розподіл дотацій і водночас 

збільшилася частка публічних ресурсів у доходах ННО в 2002–2005 рр., чому сприяв 

і новий механізм податкових асигнувань; по-четверте, збільшенню частки 

фінансування «третього» сектора також сприяли структурні фонди ЄС [285, с. 24]. 

З іншого боку, вдалися взнаки й проблемні аспекти «європеїзації», насамперед, 

посилення бюрократизації та адміністративних труднощів, зокрема в аспекті 

фінансування проектів з фондів ЄС, проти чого протестували чимало громадських 

організацій. Змінена структура публічних ресурсів і конкуренція за них 

послаблювала малі ініціативи й посилювала великі організації, які мали кращі 

адміністративні можливості для ефективного використання нових джерел. Ці 

обставини, своєю чергою, загрожували функціонуванню малих ініціатив, які в 

минулому отримували більше підтримки з дрібних грантових програм закордонних 

донорів. Поступово діяльність закордонних структур у країні ослаблювалася, тоді 

як фонди словацьких донорів були ще відносно не розвиненими та тільки 

накопичували свої ресурси.  
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Особливо брак фінансування відчували ННО, які працювали в сфері 

громадської адвокації та публічної політики. Їхня діяльність у цих сферах не 

знаходила достатньої підтримки з боку словацьких спонсорів, а закордонні донори 

суттєво скоротили свої програми фінансування громадського сектора після вступу 

Словаччини до ЄС. 

В аспекті практичної реалізації європеїзація словацького «третього» сектора 

проявлялася в посиленні сервісної діяльності неурядових організацій. Зі сфери 

публічної політики словацькі ННО поступово переорієнтовуються на проекти, які 

спрямовані на надання послуг у різних напрямах соціального забезпечення, охорони 

здоров'я та освіти на місцевому та регіональному рівнях. Отже, з середини 2000-

х рр. словацькі ННО все менше мали можливостей на здійснення громадської 

адвокації, контролю за владою і впливу на публічну політику, оскільки більше уваги 

приділяли сфері надання соціальних послуг відповідно до пріоритетів донорів і умов 

фінансування.  

Позитивні тенденції в інституційному розвитку словацького громадянського 

суспільства в 1999–2004 рр. засвідчили результати рейтингових досліджень. 

Узагальнені результати моніторингу в рамках проекту «Nationsin Transit» Freedom 

House зафіксували суттєве покращення показника якості громадянського 

суспільства в Словаччині після зміни влади у 1998 р.: з 2,25 у 1999–2001 рр. до 1,25 

у 2004 р. (див. дод. В). Також показники Індексу сталості ОГС (USAID) засвідчили 

позитивну динаміку розвитку громадянського суспільства в Словаччині. Так, за 

усіма ключовими індикаторами, окрім фінансової стійкості, неурядові організації в 

1999–2004 рр. подолали поріг консолідації, який становить 3 бали (див. дод. И).  

Роль ННО в процесах консолідації демократії в Словаччині є вкрай важливою, 

оскільки їхня активність у 1998–2004 рр. стимулювала реформи, підтримувала й 

водночас контролювала державні структури. Зміцнивши демократичні позиції в 

Словаччині, чимало громадських організацій перейшли на наднаціональний рівень 

діяльності. 

У процесі комунікації з владою було вироблено інституційний механізм 

взаємодії уряду та ННО. Однак важко його назвати ефективним, оскільки 
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подальший розвиток їхніх взаємовідносин засвідчив нестабільну залученість 

представників громадського сектора в процес прийняття суспільно значущих 

рішень. В даному аспекті проявилися недоліки діяльності не тільки з боку владних 

структур, але й громадських організацій. Адже «третій» сектор зіткнувся з 

організаційними, координаційними та фінансовими проблемами, розв’язання яких 

потребувало як підтримки держави, так і розвитку власного ресурсного потенціалу. 

З огляду на комплекс проблем у розвитку словацького громадянського суспільства 

в кінці 1990-х – на початку 2000-х рр., К. Водічка розглядає перспективи завершення 

його консолідації в проекції щонайменше двадцяти років [668, c. 40]. 

Триваючий процес консолідації демократії в Словаччині зумовив необхідність 

консолідації громадянських сил, орієнтованих на формування і відтворення 

демократичних цінностей і моделей поведінки, захист прав громадян і дотримання 

транспарентної практики політичних відносин. 

 

5.4. Політико-культурний вимір консолідації демократії  

Досягнення суспільного консенсусу щодо системи базових політичних 

цінностей є важливим показником успішності демократичних змін і необхідним 

чинником подальших перетворень. Згідно з підходами В. Меркеля [454] та К. фон 

Бейме [276] завершальна фаза процесу консолідації демократії – це консолідація 

громадянського суспільства, яка є тісно пов’язаною з формуванням громадянської 

політичної культури, зміцненням демократичних цінностей і партисипативних 

моделей поведінки. Політико-культурні аспекти демократичної трансформації 

відображають складні та довготривалі процеси на ціннісно-орієнтаційному та 

поведінковому рівнях словацького суспільства.  

Конфліктний та нестабільний період «мечіаризму» опирався на відповідну 

політико-культурну основу. Патримоніальні риси та провінційно-авторитарне 

мислення громадян як спадщина старого режиму ускладнювали демократичний 

розвиток впродовж 1990-х рр. Емпіричні дослідження IVO, здійснені в 1997 і 

1999 рр., зафіксували низку проблемних характеристик словацького суспільства – 

схильність до авторитарності, егалітаризму, патерналізму та етнічної 
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інтолерантності (див. дод. Р). З часом питома вага авторитарних, егалітарних і 

патерналістських цінностей у суспільстві послабилася, але темпи цих змін були 

повільними, що ставало на заваді консолідації громадянського суспільства як 

складової частини загальної консолідації демократії. 

Трансформаційні процеси позначилися на сприйнятті політики та демократії, 

які інтерпретувалися громадянами доволі неоднозначно, тим самим підкреслюючи 

складність їхніх ціннісних орієнтацій. У додатку С показана динаміка ставлення 

словаків до окремих принципів політичного життя і демократичних цінностей у 

1990-х рр., яка дозволяє простежити як прогресивні, так і амбівалентні 

характеристики політичної свідомості. Як зазначає М. Велшіц, суспільно-

політичний клімат після парламентських виборів 1998 р. характеризувався 

поєднанням відчуття полегшення та реалістичного оптимізму – зменшилось 

відчуття безпорадності, зріс інтерес громадян до політики, знизилося почуття 

сорому за демократію та міжнародний статус Словаччини [661]. Однак 

міжособистісні та міжпартійні конфлікти в середовищі владних партій, прояви 

партійного егоїзму та спроби відродження практики клієнтелізму в урядовій коаліції 

почали загрожувати позитивним тенденціям розвитку, створювали ризики 

політичної дестабілізації та поглиблення суспільної недовіри. 

На початку 2000-х рр. для багатьох словаків політика залишалася 

малозрозумілою і малоцікавою сферою. Сприйнятливість громадян до проблем 

політики та демократії була високою в 1997–1998 рр., коли авторитарні устремління 

владної коаліції на чолі з В. Мечіаром гальмували демократизацію, створювали 

загрози для євроінтеграційного шляху розвитку країни та поляризували суспільні 

настрої. Після перемоги демократичних сил на парламентських виборах 1998 р., а 

також після вступу Словаччини в ЄС і НАТО суспільна гострота цих питань 

послабилася. 

Ставлення громадян до словацьких політичних діячів і політики загалом мало 

переважно негативний характер, що неодноразово підтверджувалося результатами 

емпіричних досліджень. За даними соціологічних досліджень IVO/FOCUS, 

упродовж 1994–2004 рр. понад 75% респондентів були переконаними, що діяльність 
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політиків слабко пов’язана з мораллю та інтересами пересічних громадян, а 

здебільшого орієнтована на власні егоїстичні цілі [292, с. 461].  

Дослідження громадської думки з питань посткомуністичного розвитку 

Словаччини, здійснене Інститутом політичних наук САН у 2003–2005 рр., 

підтвердило високий ступінь суспільного розчарування діяльністю політиків (на 

рівні 82% опитаних). Цей результат продемонстрував не тільки високий ступінь 

фрустрації громадян щодо нової форми політичного життя в Словаччині, але й 

підкреслив той факт, що громадськість чутливо сприйняла непідготовленість 

політичних еліт до трансформаційних процесів у 1990-х рр., а пізніше – їхню 

відстороненість від щоденних проблем громадян [524, с. 345]. Не заперечуючи 

значення системних змін, словаки критично сприймали спосіб їх реалізації 

політиками, що позначилося на персональній та інституційній довірі громадян. 

Результати соціологічних досліджень IVO у 2004 р. підтвердили складні 

тенденції розвитку громадської думки: якщо політика викликала переважно 

негативні асоціації, то поняття демократії для більшості словаків мало позитивний 

зміст. Демократія у відповідях респондентів розумілася як особиста свобода та 

можливість вибору (49%), повага до соціальних прав і гідний рівень життя (27%), 

рівність перед законом і справедливість (12%), активна громадянська участь (10%) 

[292, с. 459–460]. На думку більшості громадян, головним позитивом трансформації 

Словаччини після 1989 р. вважався ліберальний вимір демократії, що охоплює 

свободу слова, свободу пересування тощо. Інші виміри демократії – соціально-

економічний, правовий і партисипативний менше бралися громадянами до уваги, 

або перепліталися в їхній свідомості.  

Аналізуючи громадську думку в Словаччині в 1990-х – 2000-му рр., М. Велшіц 

виокремив низку особливостей у сприйнятті демократичних цінностей [662, с. 103–

104]:  

– Ситуативна обумовленість розуміння принципів демократії в значної частини 

населення під впливом актуального соціально-політичного клімату, що спричиняло 

нестійкість і мінливість їхніх ідеологічних орієнтацій. 
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– Попри те, що до найважливіших цінностей демократії словаки відносили 

свободу, інтерпретація пріоритетів демократичного розвитку засвідчила 

домінування економічних аспектів. 

– В аспекті соціополітичних розмежувань базова ціннісна кристалізація 

відбувалася не за шкалою «лівий – правий», а в площині «владна коаліція – 

політична опозиція». 

– Не тільки позитивний, але й негативний досвід соціально-політичного 

розвитку вплинули на переконання словаків щодо необхідності та вигідності 

дотримання демократичних принципів у політиці. 

– Базова ціннісна диференціація в словацькому суспільстві зумовлена 

соціальними та демографічними параметрами населення (віковими, освітніми, 

етнічними, економічними, територіальними). 

Впродовж посткомуністичного розвитку громадська думка увібрала в себе 

реалізовані та нереалізовані очікування, ідеалістичні уявлення та оцінку індивідами 

реалій повсякдення. Попри те, що більшість словаків не була готова до комплексної 

трансформації суспільства, все-таки, на неї покладались досить високі очікування. 

Результати репрезентативних досліджень Інституту політичних наук САН (2003–

2004 рр.) підтверджують, що в контексті революції 1989 р. найбільш очікуваними 

були зміни у сфері демократії та свободи (зазначили 81,6% респондентів). В нових 

умовах словаки вбачали перспективу зростання їхнього життєвого рівня (76,9%), а 

також надіялись, що поглиблення відносин із Заходом буде стимулювати соціально-

економічний розвиток і допоможе Словаччині досягти рівня життя розвинутих країн 

(69,4%) [524, с. 346–347]. 

Водночас трансформаційні процеси зумовили ряд змін (позитивних і 

негативних), які більшість пересічних громадян не очікували. Зокрема, словаки не 

очікували впровадження оплати медичних послуг (85,1%), росту цін на харчі та 

послуги (71,9%), приватизації державного майна (67,9%), поглиблення соціальної 

диференціації (61,5%), зростання злочинності (59,9%) та ін. [524, с. 347].  

Цікаво, що в розрізі наслідків революції 1989 р. більшість респондентів не 

очікувала створення самостійної Словацької Республіки (64,9%), вступу країни в ЄС 
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(52,1%) і НАТО (66,5% опитаних) [523, с. 12]. Ці зміни по-різному позначилися на 

індивідуальному соціальному та економічному становищі громадян, але 

здебільшого, не так оптимістично як очікувалося.  

Очікувані й неочікувані зміни викликали різне ставлення громадян. Більш 

оптимістично були налаштовані, передусім, молоді люди, фахівці з вищою освітою, 

мешканці великих міст, підприємці та інші верстви, які мали стабільне соціально-

економічне положення або вищі шанси на успіх в нових умовах. Критично 

налаштованими до результатів посткомуністичного розвитку були менш соціально 

захищені прошарки, жителі сільської місцевості та депресивних регіонів, люди 

пенсійного віку та маргінальні елементи суспільства. Але електоральна участь 

«розчарованих» (насамперед, жителів сільських районів і людей старшого віку) 

досить часто була вищою, аніж оптимістів, що зумовлювало важливість їхнього 

впливу на результати виборів. Зокрема, на ці соціальні прошарки опирався й режим 

В. Мечіара в середині 1990-х рр., посилюючи авторитарні складники політичного 

управління. 

Ключовим питанням оцінки успішності трансформаційного процесу країни є 

ставлення громадян до змін. Навіть після десятиліття самостійного розвитку 

громадська думка в Словаччині не була однозначною щодо оцінки політичних 

режимів до та після 1989 року. Результати емпіричних досліджень впродовж 1991–

2005 рр. зафіксували, що обидві моделі суспільно-політичного ладу мали значну 

кількість прибічників (від 32 до 48%), і з часом кількість критиків нового режиму 

суттєво не зменшувалася [22, с. 157]. Крім того, значною була частка тих, які не 

вбачали істотних відмінностей між політичними режимами до і після 1989 року (до 

20%). Частина словацького суспільства недостатньо усвідомила необхідність 

глибоких перетворень, оскільки «більшість не вважала в кінці 1980-х рр. 

комуністичний режим «імперією зла», що не піддається реформуванню і сприяє 

моральному занепаду» [22, с. 158].  

Згідно з результатами досліджень IVO, у 2006 р. необхідність кардинальної 

трансформації комуністичного режиму та економіки ретроспективно вбачали тільки 

45% і 37% респондентів відповідно. Решта громадян вважала, що достатньо було 
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обмежитися незначними змінами політичного режиму та економіки (38 і 42%), або 

взагалі не бачила їхньої необхідності – 8 і 10% відповідно [22, с. 158–159]. Причому 

частка прихильників глибоких економічних реформ в Словаччині була найбільшою 

на початку 1990-х рр. (49%), коли перетворення тільки починалися, і різко знизилася 

в умовах їх інтенсивної реалізації урядом М. Дзурінди в 1999–2000 рр. (28-30%). На 

відміну від Словаччини, в Чехії після 1989 р. більшість громадян дотримувалася 

позиції про необхідність економічної та політичної трансформації. У 2004 р. 

необхідність кардинальних політичних змін і економічних перетворень визнавало 

66% і 57% чехів відповідно [22, с. 158]. 

Недостатнє усвідомлення необхідності глибоких перетворень, слабке 

оновлення політичного класу, порушення соціальної впевненості громадян – це 

основні причини суспільного невдоволення трансформацією. Згідно з результатами 

опитувань агентства «FOCUS» у 1994 р. серед недоліків нового режиму громадяни 

вказували на низький рівень життя (25%), безробіття (20 %), незадовільну соціальну 

політику (13 %). Тоді як серед переваг респонденти називали: демократію і свободу 

(21%), свободу пересування (19%), можливість займатися підприємницькою 

діяльністю (18%), свободу слова (13%) [22, с. 157]. Чутливе сприйняття недоліків 

соціально-економічної трансформації було пов'язане з патерналістськими, 

етатистськими та егалітарними орієнтаціями, характерними для соціальних 

прошарків, які найбільше втратили від зміни політичного режиму. 

В аспекті історичної пам’яті результати дослідження продемонстрували брак 

критичного ставлення до злочинів комуністичного режиму у значної кількості 

громадян. У 2006 р. менше половини опитаних (49%) погодилися з твердженням, 

що комуністичний режим здійснював злочини, які заслуговують покарання, 11% – 

не визначилися і 40% респондентів вважали, що повинна бути підведена остаточна 

риска в цьому питанні [22, с. 159]. В даному контексті словацькі дослідники 

(З. Буторова, Ю. Марушіак) підкреслюють колективну історичну амнезію словаків, 

яка проявилася в легковажній недооцінці негативу комунізму та намаганні швидше 

перегорнути складні сторінки минулого. Значною мірою таке ставлення є 

свідченням того, що «люди швидко звикли до громадянських і політичних свобод, 
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які встановлені після 1989 р., однак, при позитивній оцінці демократичних 

досягнень, вони слабко пам'ятають про жертви й активних противників 

комуністичного тоталітаризму» [22, с. 159]. 

Провина лежить також на політичній еліті (серед якої було чимало вищих 

комуністичних партфункціонерів), яка, по суті, проігнорувала люстраційний процес 

після 1989 р. Спроби повернутися до питання про злочини часів комунізму після 

зміни влади у 1998 р. (наприклад, ініціатива міністра Я. Чарногурського в 1999 р.) 

не завжди знаходили адекватне розуміння і політичну волю. Урядова коаліція 

М. Дзурінди була побудована на широкій ідеологічній основі, а деякі її учасники 

(лівоорієнтовані ПДЛ і ПГП) виступали проти відкриття суперечливих сторінок 

комуністичного минулого [570, с. 67]. Колишні представники партноменклатури 

побоювалися дискредитації, політичної розправи та переслідувань. В період 

активних реформ підтримка з боку ПДЛ і ПГП була вкрай важливою для 

коаліційного уряду М. Дзурінди, тому «транзитивна справедливість» частково 

реалізувалася тільки наприкінці його каденції у 2002 р. – у формі прийняття закону 

«Про пам'ять нації» у 2002 р. і створення Інституту національної пам’яті [694]. 

Однак в даному аспекті мова йшла тільки про документування, оприлюднення 

інформації про злочини нацизму та комунізму в період 1939–1989 рр., але не про 

механізм притягнення до відповідальності злочинців. Разом з тим, подальші 

резонансні скандали в цій площині не оминули Словаччину. Отож, Чехословаччина 

стала першою країною регіону, в якій прийнято люстраційне законодавство, але 

водночас, Словаччина стала однією з останніх країн Центральної Європи, яка 

відкрила доступ громадянам до таємних архівів часів комуністичного режиму.  

Ставлення до комуністичного минулого – це не єдине, що розділяло словацьке 

суспільство. На початку 2000-х рр. у Словаччині існувало чимало й інших 

соцієтальних розмежувань, які не сприяли громадянському згуртуванню. Після 

поразки режиму В. Мечіара головний політичний конфлікт у площині 

«авторитаризм – лібералізм» або «мечіаризм – антимечіаризм» поступово втратив 

свою актуальність, що засвідчили парламентські вибори 2002 р. Консолідація 

демократичного політичного режиму в Словаччині сприяла послабленню суспільно-
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політичної напруги й актуалізувала стандартні суперечності та конфліктні лінії, які 

хоч й не зникали з політичної сцени, але їм бракувало політичної ваги в минулому. 

Водночас знаходилися й політичні сили, які своїми стратегіями та діями, насамперед 

в передвиборчий період, підтримували та загострювали ці розмежування 

(наприклад, СНП, РЗДС, ПУК). 

В. Крівий виокремив три основні осі соціально-політичних розмежувань у 

Словаччині на початку 2000-х рр.: 1) консервативно-ліберальна вісь з суперечками 

щодо ідеологічних, етичних, культурних питань; 2) ліво-права вісь, навколо якої 

загострювалися проблеми соціально-економічного характеру та ставлення до 

комуністичного режиму; 3) етнічна вісь соціальної напруги, яка резонувала між 

неприязню до угорців, з одного боку, і громадянською терпимістю до них – з іншого 

[134, с. 63]. Окреслені соціополітичні розмежування відображали довгострокові 

структурні конфлікти в суспільстві, тому знаходили ситуативне загострення і 

партійну репрезентацію впродовж всього розвитку Словаччини.  

На початку 2000-х рр. у словацькому суспільстві актуальності набуло 

розмежування навколо консервативно-ліберальної осі, що було свідченням 

послаблення нестандартних соціополітичних поділів. Конфліктна лінія 

«консерватизм – лібералізм» загострилася в умовах, коли в рамках владної коаліції 

з 2002 р. співпрацювали три консервативно-орієнтовані суб’єкти (ХДР, СДХС і 

ПУК) і одна ліберальна партія (АНГ). Актуалізація консервативно-ліберальних 

дискусій була зумовлена рядом чинників: завершенням боротьби за демократичну 

форму політичного режиму; вступом Словаччини до Євросоюзу; здобуттям владних 

позицій представниками консервативних і ліберальних партій; загальною 

спрямованістю модернізації суспільства та інтенсивністю трансформаційних 

процесів в окремих сферах; різноманітністю ціннісних орієнтацій громадян і якістю 

інтелектуального дискурсу [460, с. 35–36].  

Слід зазначити, що в період консолідації демократичного режиму ключові 

політичні актори загалом не були орієнтовані на загострення соціополітичних 

розмежувань. Стандартизація ліній соціополітичних розмежувань, послаблення 
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їхньої гостроти свідчило про те, що Словаччина наближається до країн ліберальної 

демократії.  

В умовах консолідації демократії важливе значення має зростання 

міжособистісної довіри як складової частини соціального капіталу та культури 

взаємовідносин між людьми. В даному контексті значний вплив має релігійний 

чинник. В Словаччині традиційний розподіл на католицьку більшість і 

протестантську меншість поступово трансформувався в розподіл між католиками і 

секуляризованим суспільним середовищем. Загалом же католицизм для більшості 

словаків є суспільно консолідуючим чинником.  

В процесі трансформації Словаччина поступово відійшла від державної 

практики, що зводила громадянськість до її соціального виміру з мінімальними 

політичними правами. Водночас соціальна складова залишалася й надалі ключовою 

умовою демократичного розвитку. Як засвідчує досвід посткомуністичних 

трансформацій, демократичні цінності адекватно сприймаються громадянами тих 

країн, які успішно вирішують економічні та соціальні проблеми. Транзитологія 

розглядає демократизацію у тісному зв’язку з соціально-економічним розвитком 

(С. М. Ліпсет, А. Пшеворський). Особливе значення має забезпечення соціально-

економічної динаміки та матеріального добробуту населення на шляху до 

консолідації демократії, оскільки економічна ефективність впливає на підтримку 

демократичних перетворень, а розчарування може призвести до антидемократичної 

динаміки та приходу до влади критиків-популістів.  

У процесі краху соціалістичного табору відбувся розпад економічного 

співробітництва між країнами-членами. Втрата Словаччиною ринків збуту 

викликала значні економічні труднощі в 1990-х рр., а відповідно й соціальне 

невдоволення. У порівнянні з Чехією, для Словаччини процес розпаду був більш 

болючим в економічному та соціальному аспектах. Впродовж 1990-х рр. 

Словаччина перебувала в перехідному стані посткомуністичної трансформації, коли 

економічна субсистема ще не була достатньо автономною від політичної системи, 

що позначалося на загальному ставленні громадян до перетворень. В контексті 

демократичної трансформації пересічні громадяни болюче сприймали процеси 
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різкої соціально-майнової диференціації та соціальної нестабільності. Адже за часів 

комуністичної зрівнялівки словаки значно менше відчували соціальну поляризацію, 

диференціацію рівня життя, нерівність можливостей на ринку праці. В середині 

1990-х рр. збагачення окремих індивідів і груп у масовій свідомості пов’язувалося з 

різними зловживаннями, а процес приватизації розглядався громадянами крізь 

призму патрон-клієнтелізму та корупції.  

Словацьке суспільство в рамках листопадових цілей не було орієнтоване на 

необхідність структурної перебудови економіки в капіталістичному напрямі, і ще 

менше розуміння викликала реалізація глибоких ринкових реформ урядом 

М. Дзурінди. В умовах переходу економіки на ринкові стандарти багато громадян 

відчули себе соціально і економічно менш захищеними, що дало їм підстави вважати 

новий суспільний устрій менш справедливим. У масовій політичній свідомості 

амбівалентно поєдналися цінності ринкової, прагматичної, західної спрямованості та 

патерналістські, етатистські, егалітаристські орієнтації з комуністичного минулого, 

правда, вже в новій інтерпретації.  

В аспекті оцінки соціально-економічної трансформації для словаків були 

характерними непослідовність орієнтацій і когнітивна дезорієнтація в економічній 

свідомості. Усвідомлення необхідності фундаментальної зміни долистопадової 

соціалістичної економіки перебувало в конфронтації зі сприйняттям власної 

економічної ситуації, причому соціальні витрати трансформації сприймалися 

населенням як зависокі [662, с. 138–139]. 

Порівнюючи з іншими постсоціалістичними країнами, в Словаччині 

прослідковується вища пріоритетність принципу соціальної справедливості як 

важливого виміру демократії, зокрема в аспекті розподілу благ і збалансування 

доходів. На думку громадян, в процесі демократичної трансформації Словаччині не 

вдалося досягти соціальної справедливості та рівності перед законом. Зокрема, 

словацьким суспільством чутливо сприймалися процеси поглиблення майнових 

розділів і розширення практик корупції, клієнтелізму та кумівства в 

посткомуністичний період, що контрастувало з очевидними здобутками в сфері 

відновлення демократичних прав і свобод [292, с. 459–460]. Таке сприйняття 
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поглиблювало недовіру громадян до владних партій і політиків. 

Саме тому довготривалою тенденцією в розвитку ціннісних орієнтацій, яка 

почала проявлятися незабаром після зміни політичного режиму в 1989 р., було 

виразне преференціювання прав соціального характеру. Хоча основним бажанням, 

що пов’язувалося зі зміною комуністичного режиму, було відновлення, насамперед, 

політичних прав і свобод, але після досягнення цієї мети наступило розчарування 

«дефіцитом» у сфері соціальних прав. Зокрема, цю тенденцію підтвердили 

результати дослідження CE-KI SAV у листопаді 2003 р. (див. табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Відповідь на питання: «Уявіть, що хтось у Словаччині хотів би обмежити 

політичні та громадянські свободи (свободу слова, зібрань тощо), інший – 

соціальні гарантії. Що сприймали б Ви як загрозу або як більшу загрозу?» 

Варіанти відповідей Результати (у %) 

Такою загрозою була б спроба обмежити політичні та 

громадянські свободи 
29,5 

Такою загрозою була б спроба обмежити соціальні права 53,3 

Інша відповідь 4,9 

Не знаю 12,3 

Джерело: [406, с. 4] 

 

Структурні реформи уряду М. Дзурінди загострили низку соціальних проблем 

у сфері пенсійного забезпечення, зайнятості населення, охорони здоров’я та 

фінансування державних програм. У зв’язку з дотриманням свободи слова та 

діяльності ЗМІ широкий резонанс набули корупційні скандали та практики 

клієнтелізму в правлячій коаліції, що загострило критичне ставлення громадськості 

до влади. Серед гострих проблем, які турбували громадян, домінували саме 

соціальні питання. Згідно з результатами досліджень Інституту публічних питань у 

період 1997–2005 рр. серед найгостріших проблем респонденти назвали: рівень 

життя, соціальну захищеність, безробіття, медицину (див. табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Відповідь на питання: «Які проблеми в Словаччині Ви вважаєте 

найважливішими?» (у%) 

Джерело: [22, с. 162]. 

Примітка. В опитаних була можливість при відповіді вказувати не більше 

трьох проблем. 

 

В середині 1990-х рр. словацьке суспільство слабко ідентифікувало себе з 

власною державою. Результати соціологічних опитувань, проведених у перші місяці 

існування самостійної Словацької Республіки, засвідчили, що більшість словаків не 

була прихильниками поділу ЧСФР. Впродовж десятиліття самостійного розвитку 

Словаччини ставлення її громадян до розпаду ЧСФР змінилося: частка 

прихильників поділу зросла з 27% у 1994 р. до 61 % у 2004 р., а частка противників 

суттєво знизилася с 73 % до 39 % [14, с. 168]. До державної самостійності прихильно 

Проблемні сфери 1997 р. 1999 р. 2001 р. 2003 р. 2005 р. 

Рівень життя, соціальна 

захищеність 
67 56 65 66 76 

Безробіття 39 48 63 58 62 

Охорона здоров'я 14 33 29 46 34 

Мораль, корупція 16 15 27 28 29 

Злочинність 44 36 24 14 18 

Політика, демократія 38 15 18 23 13 

Економіка, приватизація 23 22 19 21 13 

Освіта та просвіта 4 10 10 5 9 

Житло 7 13 7 5 5 

Наркотики, алкоголізм 5 4 2 3 3 

Етнічні проблеми 6 3 5 3 2 

Екологія 3 1 1 1 2 

Зовнішня політика 4 1 1 1 0 
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ставилися здебільшого молоді люди, з вищою освітою, жителі великих міст 

(насамперед Братислави), ліберально орієнтовані громадяни, пов’язані із західною 

культурою. Критиками поділу ЧСФР були найчастіше літні люди, з низьким рівнем 

освіти, сільські жителі, переважно зі сходу Словаччини, а також громадяни 

угорського походження, яким важче було розірвати емоційні зв'язки з колишньою 

чехословацькою батьківщиною. Як підкреслює З. Буторова, соціальний профіль 

прихильників і противників самостійності значною мірою відповідав профілю 

«переможців» і «переможених» у процесі економічної трансформації [22, с. 169]. 

Важливим чинником трансформації ціннісних орієнтацій та ідентичності є 

усвідомлення культурної та цивілізаційної належності суспільства. Впродовж 

історичного розвитку словаки піддавалися різноспрямованим геополітичним 

впливам у межах дихотомії «Захід – Схід», що позначилося на суспільній свідомості. 

Результати дослідження, здійсненого вченими САН у листопаді 2003 р., засвідчили 

неоднозначні орієнтації словаків у ціннісній площині «Захід – Схід». Третина 

респондентів бачили Словаччину в східному культурному ареалі, а ще понад 20% 

вважали, що країна належить як до східної, так і західної культури (див. табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 
Відповідь респондентів на питання: «До якої культури історично 

належить Словаччина: до східної (Візантія, Росія) або західної?» 
Варіанти відповідей Словаки Угорці 

Безумовно до західної культури 4,1 5,6 

Скоріше до західної культури 10,3 8,7 

Є однаково близькою до західної та східної культури 28,0 21,4 

Скоріше до східної культури 28,9 29,4 

Безумовно до східної культури 6,8 6,3 

Інша відповідь 0,3 0,0 

Взагалі не замислююся над такими питаннями  15,9 20,6 

Маю про це уявлення, але не можу однозначно 

вирішити  
5,6 7,9 

Джерело: [406, с. 11]. 
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Зовсім інші результати показала проекція цивілізаційно-культурної належності 

Словаччини в майбутньому відповідно до бачення респондентів (див. табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Відповідь на питання: «До якої культури, на Ваш погляд, повинна 

належати Словаччина в майбутньому?» 

Варіанти відповідей Словаки Угорці 

Безумовно/скоріше до західної культури 27,0 47,6 

Бути однаково близькою до західної та східної 

культури 
41,8 23,0 

Скоріше/безумовно до східної культури 11,5 2,4 

Не замислюся над цим/не можу вирішити 19,7 27,0 

Джерело: [406, с. 11]. 

 

Майбутнє Словаччини в східному культурному ареалі слабко відображено у 

преференціях респондентів, тоді як західний ціннісний вектор здобуває більше 

прихильників серед словаків і ще більше серед представників угорської 

нацменшини. «Повернення до Європи» в контексті демократичної трансформації 

часто інтерпретувалося як повернення Словаччини до русла свого цивілізаційного 

розвитку. В аспекті геополітичних орієнтацій у дихотомічній площині «Схід – 

Захід» більшість словаків задоволена реалізацією саме європейського 

інтеграційного курсу, попри сильні проросійські симпатії. 

Водночас серед словаків поширеною є ідея про проміжне положення 

Словаччини між Сходом і Заходом, яку активно підтримували владні кола в 

середині 1990-х рр. В даному контексті соціолог В. Крівий підкреслює 

ситуативність ціннісного профілю словаків, яка перебуває у тісному зв’язку з 

домінантними геополітичними впливами у певний період. Навесні 1998 р., коли 

зростали ризики віддалення Словаччини від своїх сусідів в аспекті 

євроінтеграційних перспектив, громадяни реагували з побоюваннями на ці 

тенденції, і відповідно, дві третини з них хотіли посилення впливу Заходу 
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[406, с. 11]. Наприклад, згідно з результатами соціологічних досліджень (IVO, 

AISA, MIC, NOC) вступ Словаччини до ЄС і НАТО підтримувало в жовтні 1997 р. 

74% і 52% громадян відповідно, в травні 1998 р. – 79% і 59%, в січні 1999 р. – 62% і 

42% респондентів [403, c. 200–201].  

Після парламентських виборів 1998 р. в інтеграційних орієнтаціях громадян 

простежувався своєрідний парадокс: з одного боку, респонденти відзначали 

збільшення шансів успішної інтеграції Словаччини до європейських і 

євроатлантичних структур; а з іншого – відчутно знизилася кількість громадян, що 

підтримувала вступ країни в ЄС і НАТО. Пояснюючи ці особливості, О. Гіарфашова 

підкреслює вплив на орієнтації виборців критичної риторики опозиційних РЗДС і 

СНП, а також військової кампанії НАТО на Балканах у 1999 р. [403, c. 198].  

Отже, коливання словацького суспільства між східним (проросійським) і 

західним (євроатлантичним) вектором розвитку було досить відчутним у 1990-х рр., 

що додавало транзитивних труднощів. Однак навіть у сучасних умовах посилення 

російського експансіонізму словацьке суспільство відзначається русофільськими 

настроями. Соціологічні дослідження підтверджують, що Словаччина є єдиною 

країною Вишеградської групи, де громадськість вірить більше Росії, аніж США, і 

більшість опитаних висловила специфічне бажання, щоб Словаччина грала роль 

своєрідного «мосту» між Заходом і Сходом [498, с. 91].  

Проросійська (слов’янська) орієнтованість Словаччини, як одна з історично 

зумовлених зовнішньополітичних констант, знаходила підтримку за різних 

політичних констеляцій. В контексті сучасних геополітичних викликів вона є більш 

прагматичною і викликає розбіжності у вищих політичних колах (наприклад, 

питання санкцій) [220, c. 149]. 

Проросійський сентимент як певний «культурний код», поряд з уявленням про 

Словаччину як «міст» між Сходом і Заходом, й сьогодні резонує у значної частини 

словацького суспільства [283, c. 13–14]. У даному аспекті очевидними є паралелі з 

українською ситуацією, де умовний поділ суспільства на проросійський «Схід» та 

проєвропейський «Захід» тривалий час був сприйнятливою темою для політичних 

спекуляцій, а відтак і загострення суспільно-політичних розмежувань. 
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Спекулятивність теми поділу в умовах військові агресії Росії знизилася, але 

ментальне розмежування українців у площині «Схід – Захід» зберігається, як 

власне, і словаків. 

Геополітичне положення Словаччини, традиційні зовнішньополітичні 

орієнтири, суперечлива прихильність словаків як до країн розвинутої демократії, так 

і до гібридних систем має важливий вплив на ціннісні трансформації. Водночас у 

цих питаннях важливе значення відіграє й ситуативний чинник, оскільки мінливість 

внутрішньополітичного клімату в Словаччині призвела до нестабільного ставлення 

суспільства до ключових питань зовнішньої політики. 

На початку 2000-х рр. словацьке суспільство не відзначалося громадською 

активністю, навпаки фіксувалося зниження рівня політичної участі проти 1990-х рр. 

(див. табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Відповіді респондентів на питання: «Існують різні форми політичної 

участі. До яких Ви долучалися?» (частка позитивних відповідей у %) 

Форма політичної участі 1994 р. 2004 р. 

Участь у виборах  84 82 

Підпис петицій 40 49 

Участь у розв’язанні проблем у Вашому місті/селі 40 38 

Звернення до політичного діяча (депутата, старости) 37 35 

Участь у політичному мітингу 42 31 

Членство в політичній партії 13 10 

Виступ на політичну тематику в телерадіоефірі, пресі 13 8 

Висунення кандидатури на посаду 11 6 

Джерело: [22, с. 166]. 

 

Після парламентських виборів 1998 р. постійно знижується електоральна 

участь словаків, що є відображенням пасивного ставлення до політичного життя 

загалом (див. дод. Т).  
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Важливим для консолідації громадянського суспільства є довіра до владних 

інститутів. Попри структурні реформи та адаптацію державної системи Словаччини 

до стандартів ЄС, емпіричні показники не фіксували зростання довіри громадян до 

інститутів влади.  

Згідно з результатами досліджень IVO, впродовж 2002–2005 рр. понад 

половина респондентів висловлювала недовіру до політичних партій (понад 80%), 

уряду (66-80%), парламенту (65-73%) [22, с. 165]. Крізь діяльність політичних 

партій громадяни часто сприймають словацьку політику у всіх її позитивах і 

негативах. Довіра до владних інститутів тісно переплітається з підтримкою 

політичного лідера, партії (коаліції), з якими у громадян асоціюються ці структури 

чи посади. Загалом же більшість словаків з недовірою ставляться до політики, яка 

залишається сферою малозрозумілою, а в контексті корупційних скандалів ще й 

«брудною». Першочергове завдання для політичної еліти, яке стояло в процесі 

подальшої демократичної консолідації – це переконати суспільство у зворотному.  

Отже, аналіз політико-культурних аспектів трансформації засвідчив наявність 

суперечливих характеристик політичної свідомості, які ускладнювали 

демократичну консолідацію. 

Словацький політико-культурний контекст кінця 1990-х – початку 2000-х рр. 

важко назвати сприятливим для консолідації демократії. Попри те, що Словаччина 

досягла значних успіхів у процесі демократизації, переосмислення і формування 

нових цінностей, моделей поведінки відбувалося доволі складно і тривало. 

Проблеми адекватної оцінки трансформаційних процесів, сприйняття ліберальних 

цінностей, довіри до владних інститутів, активної політичної участі ускладнювали 

процес консолідації демократії.  

На підтримку громадянами демократичних перетворень значною мірою 

впливали такі чинники як соціальна та економічна ефективність державної системи. 

З-поміж основних причин невдоволення новим суспільним ладом варто наголосити 

на послабленні соціальної впевненості, яку давав комуністичний режим своєю 

патерналістською опікою.  
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Також розчарування посилювали політичні конфлікти, зловживання владою і 

корупційні скандали, які постійно супроводжували політичну еліту. Підвищена 

чутливість громадян до соціально-економічних проблем у поєднанні із заниженою 

чутливістю до проблем демократії формує визначений соціальний потенціал для 

легітимізації популістських, протестних політичних сил. 

Обмежувальний і гальмуючий вплив мав етнонаціональний чинник, який часто 

популістично використовували в політичних цілях націоналістичні сили, граючи на 

емоціях громадян. К. Водічка вважав етнічну гетерогенність (угорське та ромське 

питання), поряд з політичною розколотістю словацького суспільства, складним 

ризиковим фактором у процесі консолідації демократії на початку ХХІ століття 

[666, с. 87].  

Зазначені проблемні аспекти цінностей, установок, поведінки тісно 

перепліталися, що ускладнювало консолідацію на політико-культурному рівні 

політичної системи Словаччини. В період консолідації демократії ключові політичні 

актори були орієнтовані на подолання соціально-політичних розмежувань і 

формування загальнонаціональної ідентичності, хоча були й політичні сили, які 

черпали електоральні дивіденди із загострення суспільних конфліктів. У середині 

2000-х рр. за ключовими лініями соціополітичних розмежувань та їхньою 

гостротою Словаччина мало відрізнялася від країн з усталеним ліберально-

демократичним режимом.  

 

Висновки до розділу 5 

Еволюційний характер моделі суспільно-політичного розвитку Словаччини 

зафіксувала фаза консолідації демократії, яка зумовила якісні зміни на різних рівнях 

життя суспільства. Форсований перехід до етапу консолідації після виборів 1998 р. 

став результатом впливу комплексу структурних і процедурних чинників. 

По-перше, процедурною основою для консолідації демократії у Словаччині 

стала згуртованість владних еліт та їхній консенсус щодо основних засад 

зовнішньополітичного курсу, демократичних конституційних рамок політичного 

процесу, а також основ ринкової економіки. Рішучість словацької еліти на шляху до 
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демократії та євроінтеграції поєднувалася з компромісними формами взаємодії. В 

умовах браку сприятливого політико-культурного контексту саме посилення 

консенсусності владних еліт зробило істотний вплив на демократичний розвиток.  

По-друге, як і в інших країнах ЦСЄ, консолідація словацької демократії та 

євроінтеграція були складовими частинами одного процесу. Євросоюз варто 

розглядати як один з ключових чинників консолідації демократії в Словаччині. 

Також наявність країн-сусідів з демократичною, прозахідною орієнтацією 

створювала сприятливе зовнішнє оточення, що допомогло перехідному суспільству 

у визначенні власної політико-культурної ідентичності й тим самим сприяло 

формуванню стимулів і умов для консолідації. Інтеграційні процеси в регіоні 

актуалізували європейські прагнення словацького суспільства, посилили його 

намагання не відставати від сусідів по Вишеградській групі на шляху до ЄС. 

По-третє, у процесі здійснення реформ і реалізації євроінтеграційного курсу 

коаліція М. Дзурінди опиралася на підтримку «третього» сектора. Після зміни влади 

в 1998 р. у політикумі сформувалося розуміння, що поступальний розвиток до 

демократії можливий тільки через ефективний діалог між організаціями 

громадянського суспільства та державою. У цей період вкрай важливою була 

пропагандистська, мобілізаційна та інноваційна діяльність «третього» сектора, його 

підтримка демократичних перетворень, євроінтеграційного курсу та складних 

ринкових реформ, які далеко не завжди знаходили розуміння у суспільних верствах. 

Масштабні та інтенсивні реформи, які здійснював уряд М. Дзурінди, сприяли 

демократизації політичної системи, стабілізації державних інститутів, розвитку 

самоврядування, модернізації економіки та системи управління. В результаті 

реформ і активної зовнішньополітичної діяльності відновився продуктивний діалог 

із європейськими країнами і, зрештою, став можливим вступ Словаччини в ЄС і 

НАТО. 

Аналіз інституційних, громадсько-політичних і соціокультурних аспектів 

консолідації демократії крізь розроблену структурно-динамічну призму (з 

методологічною опорою на моделі В. Меркеля, К. фон Бейме, Дж. Прідхема) 
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дозволив зробити висновок, що словацька модель реалізувала свій потенціал на 

консолідаційних рівнях з неоднаковою успішністю. 

Встановлено, що інституційні умови для консолідації демократії були 

сформовані в процесі конституційної модернізації. Внаслідок конституційних змін 

у 1999, 2001 рр. було усунуто законодавчі прогалини та деформації, які залишилися 

з попереднього періоду, запроваджено нові конституційні органи, скориговано роль 

державних структур у механізмі розподілу влади, що сприяло відновленню 

політико-інституційного балансу та зміцненню інституційних запобіжників проти 

рецидивів авторитаризму. В контексті реалізації євроінтеграційної стратегії було 

здійснено адаптацію владних інститутів Словаччини до європейської правової та 

політичної практики. Інші напрями реалізації інституційних змін у 1999–2006 рр.: 

децентралізація і модернізація публічного управління, корекція виборчого, 

антикорупційного та інформаційного законодавства – забезпечили демократичні 

рамки на ключових рівнях політичного процесу.  

Підкреслено, що у процесі конституційно-правової модернізації було створено 

умови для інтегрованості всіх політичних акторів у систему демократії та зниження 

впливу неформальних практик. Неформальні актори (бізнесові, радикальні групи) 

були поставлені в умови, коли діяльність у межах встановлених правил є для них 

найбільш прийнятною, і вони не акумулюють ресурси для досягнення 

антидемократичних цілей. Водночас підприємницькі групи залишилися схильними 

реалізовувати свої інтереси поза формальною інституційною структурою, чому 

сприяла корупція, слабка ефективність управлінської та судової системи 

Словаччини. Такий спосіб діяльності ослаблює легітимність демократичних 

інститутів, знижує ефективність політичної та економічної системи, що створює 

додаткові перешкоди для завершення консолідаційного процесу загалом. 

З огляду на оптимізацію політико-інституційних механізмів, у Словаччині було 

створено сприятливі умови для консолідації на рівні партій і партійної системи. 

Окрім євроінтеграційних цілей, в основі консолідованості владних еліт впродовж 

1997–2004 рр. лежав антиавторитарний консенсус. Правлячі партії функціонували в 

складних умовах, оскільки «мечіарівські» сили не зійшли з політичної арени та 
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намагалися створювати перешкоди на шляху реформ. У результаті парламентських 

виборів 1998 і 2002 рр. було зроблено значний поступ до консолідації партійної 

системи, оскільки головні партії «антимечіарівського» табору (СДХС, ХДР, ПУК) 

двічі поспіль формували владні коаліції, тоді як їхні основні опоненти (РЗДС і СНП) 

опинялися в опозиції. Закріплення демократичного режиму відбулося в результаті 

виборів 2002 р. і вступу Словаччини в НАТО та ЄС у 2004 р., після чого взаємодія 

між партіями на основі критичного ставлення до «мечіаризму» відійшла в минуле. 

Попри нестабільну партійну систему, на початку консолідації словацької демократії 

було забезпечено необхідну консенсусну політичну основу для перетворень. 

Обґрунтовано, що складним завданням у розвитку словацької демократії була 

консолідація громадянського суспільства. Зміна влади внаслідок виборів 1998 р. 

змінила антагоністичний характер відносин між державою і «третім» сектором на 

більш конструктивний формат. Запрацював інституційний механізм взаємодії уряду 

та неурядових організацій. Громадські об’єднання та аналітичні центри розгорнули 

широку діяльність, стимулюючи реформи та підтримуючи ініціативи, направлені на 

інтеграцію Словаччини в європейські та євроатлантичні структури. Але подальший 

розвиток взаємовідносин влади та «третього» сектора не дозволяє говорити про 

стабільну інтегрованість неурядових організацій у процес прийняття суспільно 

значущих рішень.  

З кінця 1990-х рр. у громадському секторі почалися відцентрові, 

фрагментаційні процеси, які ускладнювали діалог з державою. «Третій» сектор 

зіткнувся з організаційними, координаційними, фінансовими проблемами, 

розв’язання яких потребувало як підтримки держави, так і розвитку потенціалу 

громадських організацій, професіоналізації їхньої діяльності.  

Встановлено, що найбільш проблемний рівень консолідації – формування 

громадянської політичної культури, закріплення демократичних цінностей і 

моделей поведінки. Ціннісна перебудова політичної свідомості – складний і 

тривалий процес, тоді як ціннісна чутливість словацьких громадян загострювалася 

на фоні завищених очікувань від трансформації та ускладнення їхнього соціально-

економічного становища внаслідок інтенсивних ринкових реформ у 2000-х рр., які 
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принесли позитивні результати переважно на макроекономічному рівні. Складність 

формування громадянської культури зумовлювалася й історичною слабкістю 

словацьких ліберально-демократичних традицій. Проблеми адекватної оцінки 

трансформаційних процесів, сприйняття ліберальних цінностей, довіри до владних 

інститутів і активної політичної участі ускладнювали процес консолідації 

демократії.  

Підсумовуючи досягнення і орієнтири розвитку словацької консолідованої 

демократії на початку 2000-х рр. крізь аналітичну призму «негативної-позитивної 

консолідації» (Дж. Прідхем), слід заначити, що Словаччина завершила 

демократичний транзит і досягла стадії «негативної» консолідації, в межах якої 

конституційно-правовими та політичними засобами було усунуто демократичні 

«дефіцити» та ризики, посилено стабільність владних інститутів. За таких умов 

значно послабився вплив антидемократичних, антисистемних сил. Важливе 

значення на даному етапі мав процедурний консенсус і політична воля владних еліт, 

який базувався на «антимечіарівській» основі та євроінтеграційних цілях. Але 

проблеми формування громадянської політичної культури та брак консенсусу між 

елітним і масовим рівнями суспільства свідчили, що стадія «позитивної» 

консолідації демократичного режиму залишається відкритою.  

Отже, результатом суспільно-політичних трансформацій у Словаччині кінця 

ХХ – початку ХХІ століття стала консолідація демократії, яка опиралася на 

конституціоналізацію і стабілізацію державно-владних відносин, 

інституціоналізацію демократичних правил політичної конкуренції, початкову 

консолідацію партійної системи, розвиток громадянського суспільства та 

досягнення процедурного консенсусу щодо засад внутрішньої та зовнішньої 

політики.  

У зовнішньополітичному аспекті завершення переходу Словаччини до 

демократії засвідчив її вступ до НАТО та ЄС у 2004 р., який став міжнародним 

визнанням успішності перетворень уряду М. Дзурінди та водночас вираженням 

довіри до прагнень словацького суспільства. Європейські структури через свої 

вимоги та стандарти щодо дотримання політичних свобод, громадянських прав і 
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функціонування політичних інститутів стали стимулами, а згодом і гарантами 

демократичного розвитку Словаччини. 

Викладені у розділі ідеї та положення відображені у публікаціях автора [65; 69; 

74–75; 80–83; 85; 95–96; 101–102; 105–106; 116–119; 121–122]. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

СЛОВАЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

6.1. Партійно-політичні процеси в контексті парламентських виборів 2006–

2016 рр. 

У процесі здійснення реформ і стабілізації демократичних інститутів 

Словаччина зіткнулася з проблемами стійкості урядових коаліцій. Попри значні 

здобутки у внутрішній і зовнішній політиці, правляча коаліція М. Дзурінди 

потерпала від ендогенних чвар, розколів і скандалів. Політичне суперництво між 

СДХС і ХДР часто призводило до гострих конфліктів і протистоянь в урядовій 

коаліції, наприклад, з проблемних питань релігійної політики (преференціювання 

інтересів католицької церкви), пріоритетів зовнішньополітичної орієнтації 

[176, c. 235–236]. Парламентські вибори, які відбулися 19 червня 2006 р., були 

позачерговими внаслідок кризи та розпаду правоцентристської коаліції. Вибори вже 

не розглядалися в контексті можливих ризиків для розвитку демократії, проте 

збереження курсу неоліберальних реформ було сумнівним через електоральне та 

організаційне ослаблення правоцентристського табору. 

Результати парламентських виборів 2006 р. зафіксували кілька особливостей 

партійно-політичного розвитку. Вибори підтвердили тенденцію до стабілізації 

партійної системи, оскільки жодна нова партія не здобула представництво в 

парламенті. Водночас результати виборів дзеркально змінили формат влади та 

опозиції: три політичні сили, що перебували при владі в 2002–2006 рр. (СДХС, ПУК, 

ХДР) перейшли в опозицію, а три колишні опозиційні сили (Напрям-СД, НП-РЗДС 

і СНП) сформували правлячу коаліцію (див. табл. 6.1). 

Вибори 2006 р. зафіксували значну електоральну підтримку Напряму – СД на 

чолі з Р. Фіцо (29,1% голосів), викристалізувавши нового лідера в партійній системі. 

Перемога партії Р. Фіцо значною мірою відобразила зміну пріоритетності 

електоральних уподобань, оскільки соціально-економічні проблеми почали 

турбувати виборців більше, аніж питання демократії чи національної політики.  
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Таблиця 6.1 

Результати виборів до Національної Ради СР у 2006 р. 

Політична сила 
Частка отриманих 

голосів 
Кількість мандатів 

Напрям-СД 29,1% 50 

СДХС-ДП 18,3% 31 

СНП 11,7% 20 

ПУК 11,7% 20 

НП-РЗДС 8,8% 15 

ХДР 8,3% 14 

Джерело: [575; 607]. 

 

На другому місці зі значним низхідним відривом від лідера опинився СДХС-

ДП на чолі з тодішнім прем'єр-міністром М. Дзуріндою (18,3% голосів). Загалом 

результат СДХС-ДП виявився істотно вище, а Напряму-СД – нижче, ніж 

прогнозували соціологічні дослідження. Під поразкою СДХС-ДП розуміється, 

скоріше, суспільне несприйняття курсу реформ та їхніх соціальних наслідків. Попри 

значне зниження довіри до уряду М. Дзурінди, важливу роль у кампанії відіграв 

його особистий авторитет. Відтак частина виборців, яка заздалегідь політично не 

визначилася, в останній момент проголосувала за чинного прем’єра [17]. 

Політичне суперництво двох найбільших конкурентів (СХДС-ДП і Напряму-

СД) посилило профілювання партій за соціально-економічною віссю. З одного боку, 

апелювали до необхідності підтримки курсу неоліберальних реформ, з іншого – 

обіцяли посилити соціальну спрямованість держави та скоригувати вже реалізовані 

реформи. Громадяни зробили вибір на користь Напряму-СД, в якому бачили не 

тільки опозиційну альтернативу, але й гарантію розв’язання проблем соціальної 

політики – підвищення рівня життя, покращення системи охорони здоров’я, 

зниження бідності та безробіття [397, с. 143].  
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Внаслідок зростання конкуренції на ринку популістичних гасел результат НП-

РЗДС став найнижчим за весь час її участі у виборах (8,8%). Легіслативний цикл 

2006–2010 рр. став завершальним для колись наймогутнішої політичної сили, яка, 

починаючи з 1992 р., була лідером усіх виборчих перегонів у Словаччині.  

Результати парламентських виборів 2006 р. мали неоднозначний вплив на 

подальший демократичний розвиток Словаччини. Поразка «проєвропейської» 

ліберально орієнтованої еліти та успіхи популістів і націоналістів засвідчили, що 

процес демократичних перетворень ще далекий від свого завершення. Всупереч 

суспільним очікуванням неоліберальні реформи уряду М. Дзурінди та вступ 

Словаччини в ЄС не призвели до швидкого розв’язання складних економічних і 

соціальних проблем пересічних словаків, оскільки дали позитивні результати 

переважно на макроекономічному рівні.  

Впродовж 2000–2006 рр. зросли темпи економічного розвитку, активно 

надходили іноземні інвестиції, активізувався малий і середній бізнес, поступово 

збільшувалася чисельність середнього класу, – що сприяло послабленню впливу 

економічних чинників соціальної конфліктності. Попри виразний тренд до 

стандартизації соціальної структури, словацький середній клас як основа 

ліберальних реформ і демократичного розвитку залишався все ще слабо 

розвинутим. У цих умовах розширилося електоральне поле для популістських сил, 

які акумулювали протестний потенціал і ретранслювали своєю риторикою соціальне 

незадоволення найнижчих прошарків. 

Після виборів Р. Фіцо сформував нову парламентсько-урядову коаліцію у 

провокативному складі: Напрям-СД, СНП і НП-РЗДС. Занепокоєння у 

громадськості, в т.ч. і міжнародної, викликав той факт, що до влади знову 

долучилися політичні партії з проблемних часів «мечіаризму». Закономірно постало 

питання – чи не будуть СНП і РЗДС знову провадити політику, яка мало сумісна з 

демократичними стандартами? 

Невіддільною частиною ідейно-політичного профілю СНП, РЗДС і Напряму-

СД був національний популізм, тому сумарний результат цих партій і утворення 

владної коаліції варто розглядати в контексті націонал-популістської політики як 
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інструменту мобілізації виборців і культурно-політичного єднання частини 

словацької партійної еліти [470, c. 7]. Виникнення владної коаліції в такому складі 

показало, наскільки близькими та взаємопов’язаними були позиції посткомуністів, 

націоналістів і соціал-популістів. Причому Напрям-СД перетягнув на свій бік 

значну частину електорату і тактичних месиджів РЗДС і СНП. Як підкреслює 

Ю. Бузалка, національний популізм, найуспішнішими репрезентантами якого після 

1989 р. були В. Мечіар і Я. Слота, був успішно замінений на більш «європейський» 

популізм Р. Фіцо, який базувався на комбінуванні ідей націоналізму та ностальгії за 

комуністичними часами [502, с. 165].  

В поствиборчому контексті зросла напруженість у площині соціополітичного 

розмежування «словаки – угорці». Словаччину не обійшов «популістсько-

націоналістичний вірус», який поширився і в інших країнах після вступу в ЄС [586, 

c. 83]. До складу правлячої коаліції увійшли словацькі націоналісти на чолі зі 

скандальним Я. Слотою, а ПУК після двох урядових каденцій опинилася в опозиції, 

що викликало фрустраційну реакцію угорців. Застереження щодо участі СНП у 

владній коаліції також надходили з-за кордону, тому прем'єр-міністр Р. Фіцо 

публічно запевнив, що всі права угорської нацменшини будуть гарантовані 

[420, с. 82]. Однак з приходом до влади нової коаліції спостерігалося зростання 

конфліктності між словаками та угорцями на політико-владному, легіслативному, 

побутовому рівнях, а також відбулося погіршення двосторонніх відносин між 

Словаччиною та Угорщиною [597, с. 17].  

Побоювання громадськості не були безпідставними, оскільки деякі підходи 

правлячої коаліції до здійснення влади важко узгоджувалися з демократичними 

стандартами. Г. Месежніков виокремив такі ризикові тенденції, які вказували на 

зниження якості демократичного управління в 2006–2010 рр.: спрощений підхід 

парламентської коаліції до застосування «принципу більшості» в демократичній 

системі, насамперед, в законодавчому процесі та здійсненні контрольних процедур 

за урядом; конфронтаційний політичний стиль і недостатня готовність правлячих 

партій до консенсусної взаємодії з іншими політичними силами; інспірування 

владою звинувачень у злочинах окремих опозиційних політиків; партократія, 
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непрозорість, схильність до корупції та «кумівства» у процесі розподілу державних 

коштів; використання елементів етнічного націоналізму для електоральної та 

політичної мобілізації; тиск на судову гілку влади [219, с. 44–45].  

Попри побоювання і критику громадськості, зміна влади в Словаччині 

відбулася легітимно, відповідно до конституційних норм. Владна коаліція була 

змушена працювати в інституційних умовах консенсусної моделі згідно з 

законодавством. Багато партій у передвиборчих програмах пропонували внесення 

окремих змін до Конституції СР, але жодна політична сила не виступала за 

ухвалення нового Основного закону або істотну ревізію його тексту [673, c. 33]. 

Попри конфлікти і протистояння у відносинах політичних акторів, інституційний 

механізм взаємодії вищих органів державної влади у 2006–2010 рр. був стабільним 

і функціональним, що підтвердило консолідованість конституційної системи.  

У зовнішньополітичному аспекті період урядування Р. Фіцо характеризують як 

неоднозначну «суміш позивного континуїтету і проблематичних змін» [281, с. 209]. 

Новий уряд підтвердив свої зобов’язання, які випливають із членства країни в ЄС і 

НАТО. Словаччина продовжила інтеграційний поступ і з 1 січня 2009 р. стала 

членом «зони євро». Водночас Р. Фіцо намагався поглиблювати відносини з Росією. 

Несприятливими для міжнародного іміджу Словаччини були й деякі 

внутрішньополітичні біфуркації, пов’язані з провокативним складом правлячої 

коаліції, антиугорською риторикою СНП і тенденціями до концентрації влади. 

Урядова коаліція на чолі з Р. Фіцо проголосила необхідність перегляду 

реформістської політики уряду М. Дзурінди. З-поміж програмних пріоритетів 

Напряму-СД, які забезпечили йому потужну електоральну підтримку, варто 

виокремити обіцянки щодо посилення державного регулювання та поліпшення 

становища соціально вразливих верств населення. Але конкретні кроки уряду 

довели, що соціальний популізм передвиборчих програм – це не більше, ніж 

агітаційний маневр. Соціальну та економічну політику уряду можна означити як 

доволі стриману та прагматичну, хоча й було здійснено низку соціально 

орієнтованих заходів (наприклад, підвищено мінімальну заробітну плату, посилено 

соціальну допомогу, скасовано плату за візит до лікаря та ін.)[31, с. 518]. 
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Отже, попри занепокоєння громадськості та перестороги міжнародної 

спільноти, Словаччина в новому урядовому форматі продовжила розвиток у 

встановлених демократичних рамках, як держава з консолідованим демократичним 

режимом та інтегрованістю в європейські та євроатлантичні структури. 

У 2006–2010 рр. владний потенціал уряду та особисто прем’єра Фіцо 

посилювала підтримка словацького президента І. Гашпаровича. Вперше з часу 

виникнення Словаччини між президентом і урядовою коаліцією були встановлені 

довготривалі партнерські відносини, за яких глава держави підтримував діяльність 

уряду, а владні партії (за винятком РЗДС) схвалювали політику президента. 

Проурядова лояльність І. Гашпаровича дала йому змогу заручитися підтримкою 

правлячих партій Напряму-СД і СНП на чергових президентських виборах у 2009 р. 

і здобути переконливу перевагу в другому колі з 55,5% голосів над конкуренткою 

від консервативно-ліберальних сил І. Радічовою (44,5%)[607].  

Прикметно, що після двадцяти років демократичної трансформації Словаччина 

вже вчетверте поспіль обрала президентом особу, яка в минулому була членом 

комуністичної партії. Сам же президент І. Гашпарович не бачив у виборі словаків 

нічого «ненормального», але при цьому максимально дистанціювався від 

компрометувального комуністичного режиму, тісно пов’язуючи своє партійне 

минуле з бажанням долучитися до реалізації реформного курсу А. Дубчека [430, 

c. 87–88]. В гендерному аспекті вибори 2009 р. були для словацького суспільства не 

тільки традиційним тестом на інтерес до політики та визначення рівня легітимності 

владних сил, але й перевіркою на ставлення до участі жінок у політиці [592, с. 191]. 

Впродовж другої каденції президент І. Гашпарович відкрито підтримував правлячу 

партію Напрям-СД, за що неодноразово наражався на суспільну критику 

(наприклад, резонансна «справа Чентеша» в 2011 р.). 

Владний тандем прем’єра Р. Фіцо та президента І. Гашпаровича був 

перерваний черговими парламентськими виборами 2010 р. Негативні наслідки 

глобальної економічної кризи та резонансні корупційні скандали створили 

специфічний електоральний контекст напередодні виборів. За результатами виборів 

2010 р. у парламенті було представлено шість політичних суб’єктів (див. табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

 Результати виборів до Національної Ради СР у 2010 р. 

Партія Частка голосів виборців Кількість мандатів 

Напрям-СД 34,8% 62 

СДХС / ДП 15,4% 28 

СіС 12,1% 22 

ХДР 8,5% 15 

Міст 8,1% 14 

СНП 5,1% 9 

Джерело: [508; 577]. 

 

Найбільшу кількість мандатів знову здобув Напрям-СД, однак успіх не дав 

змогу Р. Фіцо сформувати проурядову більшість у парламенті. Попри розширення 

парламентського представництва (62 мандати), за результатами виборів у партії 

«Напрям-СД» звузився коаліційний потенціал. Колишні коаліційні партнери Р. Фіцо 

(СНП і НП-РЗДС) зазнали поразки, а правоцентристські партії відмовилися від 

співпраці з Напрямом-СД. У даному контексті успіх Напряму-СД аналітики 

порівнювали з найбільшою «Пірровою перемогою» за двадцятилітню історію 

словацької політичної сцени [459, с. 1]. Оскільки сам Напрям-СД своєю масивною 

пропагандистською кампанією мобілізував на свою користь потенційних виборців 

СНП і НП-РЗДС, тим самим знищивши передумови для продовження діяльності 

коаліції. Саме у минулій і перспективній коаліційній співпраці з Напрямом-СД 

політологи вбачали причини неуспіху СНП і НП-РЗДС [536].  

Склад урядової коаліції сформували чотири правоцентристські партії – СДХС-

ДП, СіС, ХДР, Міст, які представляли консервативну, ліберальну, християнсько-

демократичну ідеології та інтереси угорської нацменшини. Прем’єр-міністром стала 

І. Радічова, яка очолювала виборчу кампанію СДХС-ДП. Християнські демократи 

вже мали досвід урядової діяльності в 1998–2006 рр., коли реформи під їхнім 

проводом прискорили демократичні зміни, стимулювали економічний розвиток 

Словаччини і в підсумку пришвидшили вступ країни в ЄС. 
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У 2010 р. до парламенту пройшли дві нові політичні сили – «Свобода і 

Солідарність» і «Міст», які здобули разом понад 20% голосів виборців. Обидві партії 

виявилися політично життєздатними, подолавши прохідний бар’єр і на наступних 

виборах. Успіх партії «Свобода і солідарність» (словац. SaS) на чолі з економістом 

Р. Суліком виявився доволі переконливим як для новачка словацької політики. 

Партія була заснована в березні 2009 р., а вже через рік здобула 12,1% голосів 

виборців, тим самим продемонструвавши феноменальний ріст електоральної 

підтримки. Передвиборча кампанія СіС опиралася на інноваційні маркетингові 

технології, активну комунікацію в соціальних мережах, актуалізацію 

контраверсійних тем (наприклад, декриміналізація марихуани) [254, c. 116–119]. 

Електоральний сегмент партії – це молодь, жителі великих міст, бізнесмени, 

студенти, члени Інтернет-спільноти. Ідеологічні принципи СіС сформовані в руслі 

правого лібералізму та ліберталізму. 

Окремо слід відзначити електоральний результат нової партії «Міст» (словац. 

MOST – HÍD), утвореної в червні 2009 р. Партію очолив Б. Буґар – колишній лідер 

впливової серед угорців Партії угорської коаліції. Партія «Міст» виступала за 

міжетнічну співпрацю, налагодження відносин між словаками та угорцями, і 

загалом, дотримувалася поміркованих позицій на противагу більш радикальній 

ПУК. Поряд з ідеями етнічної толерантності, партія репрезентувала інтереси 

угорської нацменшини, тому регіональний вимір електоральних здобутків партії на 

виборах 2010 р. був відображений районами компактного проживання угорської 

нацменшини – південь Словаччини (зокрема, в Нітрянському краї – 17,3%, в 

Трнавському – 18,2% голосів [526]). Слід зазначити, що за партію «Міст» 

проголосувало і чимало етнічних словаків. Загалом на виборах 2010 р. партія 

здобула 8,1% голосів, тоді як ПУК не змогла подолати 5 %-вий бар’єр. У результаті 

партія «Міст» стала єдиним репрезентантом угорської нацменшини в парламенті.  

Успіх нових партій вніс елементи політичної нестійкості та волатильності на 

противагу тенденціям до стабілізації парламентського представництва партій, що 

намітилися в результаті виборів 2002, 2006 рр. В аспекті аналізу причин успіху 

нових партій, слід підкреслити ту особливість, що вибори 2010 р. проходили в 
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умовах світової економічної кризи та валютних негараздів в країнах «зони євро». Ця 

обставина доволі специфічно позначилася на результатах волевиявлення: виборці 

проголосували не за ліві чи лівоцентристські партії з лозунгами об’ємних 

соціальних програм, а за правоцентристські сили, попри їхні плани жорсткої 

економії державних коштів [90, с. 79].  

Вперше поза стінами парламенту залишилася могутня в минулому політична 

сила НП-РЗДС. Заступник голови партії М. Кленко патетично підсумував 

результати голосування в 2010 р.: «НП-РЗДС на цих виборах не програла, програла 

Словаччина» [599]. Парламентські вибори 2010 р. остаточно підвели риску під 

багаторічною політичною діяльністю В. Мечіара та його партії. Парламент 

позбавився представництва ще одного свого постійного члена – Партії угорської 

коаліції. Електоральний ресурс ПУК послабився внаслідок агресивної виборчої 

кампанії, яка, подібно до технологічної лінії СНП, була орієнтована на 

розпалювання міжетнічної напруженості. В цьому зв’язку політолог М. Горски 

вказує на поразку т.зв. «політики орбанізму», якої дотримувалася ПУК. «Ніхто 

інший, а тільки громадяни угорської національності в Словаччині… дали чітку 

відповідь політичній еліті Словаччини і політичній еліті в Будапешті, що без них 

їхню долю ніхто вирішувати не може», – підсумовує М. Горски [536]. Отже, 

словацькі угорці висловися за послаблення напруженості на національному ґрунті, 

надавши перевагу поміркованій партії «Міст». 

Дзеркально послабився електоральний потенціал націоналістів на виборах 

2010 р. СНП ледве подолала 5 %-вий бар’єр (5,07% голосів) і втратила у порівнянні 

з попередніми виборами більше половини електорату (в 2006 р. – 11,7% голосів). 

Технологічна ставка на т.зв. «угорську карту» не спрацювала на словацькому 

електоральному полі, незважаючи на тодішню напруженість у відносинах між 

Будапештом і Братиславою [93, c. 106]. Антиугорська риторика СНП мала 

відносний успіх тільки на півночі, де частина населення ще не втомилася від 

спекуляції на словацько-угорських суперечностях. Зокрема, у Жилінському краї 

партія здобула 9,07% голосів, а у Тренчинському – 7,11% [526]. 

Результати виборів 2010 р. відобразили прагнення виборців оновити склад 
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політичної еліти, зафіксували зміну ідеологічного вектора електоральних симпатій 

і несприйняття в суспільстві націоналістичних гасел. Вибори призвели не тільки до 

зміни урядової коаліції в країні, але й значною мірою зумовили реорганізацію в 

партійній системі, змінивши склад і політичний вплив її учасників. 

Парламентський і урядовий формати взаємодії партій внаслідок виборів 2010 р. 

не були стабільними та довготривалими. З самого початку між урядовими партіями 

точилося чимало суперечок, з-поміж яких ключовими були конфлікти між ХДР і 

СіС щодо консервативного чи ліберального спрямування урядової політики. Також 

загострилися суперечності у ставленні партій до політики ЄС, зокрема до заходів зі 

збереження єврозони. В результаті виникла своєрідна трицентрова конфігурація 

партійної конкуренції, яка, окрім традиційної схеми «правий центр – лівий центр», 

включала самостійний полюс неоліберальної правиці [420, с. 84]. Упродовж своєї 

півторарічної діяльності коаліція правоцентристських партій так і не змогла 

узгоджено і стабільно функціонувати. Прагнення партій бути при владі не 

переважили їхні внутрішні суперечності, і вже восени 2011 р. парламентсько-

урядова криза зумовила необхідність проведення позачергових виборів. 

Підставою для дочасних парламентських виборів була відмова парламенту 

висловити вотум довіри уряду І. Радічової 11 жовтня 2011 р. Розгляд питання про 

довіру було ініційовано самим урядом, оскільки прем’єр-міністр І. Радічова 

тактично пов’язала його з голосуванням за ратифікацію плану реформування 

Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF). Але в той день 

загальноєвропейський документ не знайшов підтримки не тільки серед опозиції, але 

й частини депутатів коаліції (представників СіС), навіть під загрозою відставки 

уряду. У такий спосіб, відкинувши урядову програму, депутати одночасно 

висловили й недовіру кабінету І. Радічової. Виконання Словаччиною зобов’язань, 

пов’язаних із членством у ЄС, вперше зумовило глибоку внутрішньополітичну 

кризу, відставку уряду та дострокові вибори. Хоча в даному питанні присутня 

виражена політико-тактична складова, оскільки суперечностями між коаліційними 

партнерами вдало скористалася опозиція. Про це свідчить той факт, що вже через 

два дні при повторному голосуванні план розширення повноважень EFSF все-таки 
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був підтриманий парламентом. Зокрема, план підтримали депутати від опозиційної 

партії «Напрям-СД» за умови проведення дострокових виборів. 13 жовтня депутати 

схвалили Конституційний закон про скорочення легіслативного періоду НРСР і 

призначення дострокових виборів на 10 березня 2012 р. [640].  

Виборча кампанія 2012 р. проводилася в умовах доволі напруженої соціальної 

атмосфери та вважалася експертами однією з найбрудніших за всю історію виборів 

у Словаччині. Корупційні скандали, порушення правил виборчої конкуренції, акції 

громадського протесту трусили довиборче політичне життя Словаччини. Однак 

саме голосування 10 березня 2012 р. відбулося в доволі соціально-спокійній 

ситуації, без серйозних організаційних проблем [91, c. 124]. 

У позачергових виборах до НРСР 2012 р. взяла участь рекордна кількість 

суб’єктів – 26, однак п’ятивідсотковий бар’єр подолали тільки 6 (див. табл. 6.3).  

Таблиця 6.3 

Результати виборів до Національної Ради СР у 2012 р. 

Політична сила Частка голосів виборців Кількість мандатів 

Напрям-СД 44,4% 83 

ХДР  8,8% 16 

ЗЛіНО 8,6% 16 

Міст 6,9% 13 

СДХС-ДП 6,1% 11 

СіС 5,9% 11 

Джерело: [578; 607]. 

 

Безпрецедентним, хоча й очікуваним, був успіх партії «Напрям-СД». Тенденція 

до зростання її електорального потенціалу від виборів до виборів була очевидною, 

але вперше за час проведення вільних виборів у Словаччині одна партія зуміла 

здобути більш ніж половину місць у парламенті (83) і самостійно сформувати уряд, 

претендуючи на статус домінуючої сили в партійній системі. У минулому до такого 

результату наближався РЗДС, який на парламентських виборах 1992 р. зумів 
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здобути 37% голосів і майже половину депутатських мандатів (74 зі 150 мандатів). 

Але тоді однопартійний уряд В. Мечіару сформувати не вдалося. Успіх Напряму-

СД підтвердив, що у словацькій політиці й надалі зберігаються традиції сильної 

партії [159, с. 36]. Слід зазначити, що партія Р. Фіцо здобула більшість голосів у всіх 

виборчих округах, за винятком трьох південних округів, де компактно проживає 

угорська нацменшина. 

Попри те, що Напрям-СД неодноразово проходив до парламенту та лідирував 

за результатами голосування, не завжди його перемога конвертувалася в урядові 

портфелі: у 2002 р. партія здобула третє місце за кількістю голосів (13,5%), але 

залишилася в опозиції; у 2006 р. з результатом у 29,1% голосів Напрям-СД очолив 

владну коаліцію; у 2010 р., попри електоральне лідерство (34,8%), партія Р. Фіцо не 

стала правлячою через обмежений коаліційний потенціал. У 2012 р. Напрям-СД 

переміг як електорально (здобув найбільшу кількість голосів), так і політично (став 

одноправлячою партією). Крім того, посиленню політико-владного впливу прем’єра 

Р. Фіцо сприяла прихильність президента І. Гашпаровича.  

В контексті парламентських виборів 2012 р. проявилася виразна фрагментація 

правоцентристського табору та асиметрія партійно-політичного ландшафту на 

користь лівоцентристського суб’єкта. Одна лівоорієнтована партія (Напрям-СД) 

здобула на виборах 2012 р. більше голосів, ніж увесь ліберально-консервативний 

табір (СДХС-ДП, ХДР, Міст, СіС, ЗЛіНО). Асиметрія спектра була особливо 

відчутною з огляду на те, що Напрям-СД позиціонувався як відносно згуртований 

політичний суб’єкт, тоді як правоцентристський табір, по-перше, втратив свого 

лідера – СДХС, по-друге, залишався фрагментованим [123, c. 151]. 

Правоцентристський сегмент партійної системи був диференційованим як 

програмно-ідеологічно, так і кількісно: європейсько-орієнтовані (СДХС, ХДР, Міст) 

і частково європоскептичні партії (СіС, ЗЛіНО), етнічно орієнтовані групи 

(словацькі/угорські) в етаблованих партіях (СДХС, ХДР) і молодіжних об’єднаннях 

(ЗЛіНО, частково СіС) [416, с. 4–5]. Попри фрагментацію правоцентристського 

табору та асиметрію політичного спектра, на думку Г. Месежнікова, ідеологічні 

вподобання виборців у межах «ліво-правої» шкали залишилися й надалі 
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збалансованими і стабільними, враховуючи також результати інших учасників 

виборів 2012 р. Однак на виборах Напряму-СД вдалося мобілізувати свій електорат, 

тоді як майже деморалізована правиця не змогла привести на дільниці своїх 

традиційних виборців [467]. 

З-поміж причин і чинників перемоги опозиційного Напряму-СД і поразки 

колишніх владних партій варто виокремити: по-перше, незадоволеність словаків 

економічною та соціальною політикою уряду І. Радічової в умовах кризи єврозони; 

по-друге, відставку уряду та корупційні скандали в середовищі політиків та 

урядовців, політичні наслідки яких торкнулися, насамперед СДХС і СіС, зумовивши 

втрату до половини їхніх виборців [495]; по-третє, надмірна фрагментація 

правоцентристського сегменту розпорошила електоральний потенціал партій в 

умовах доволі високого 5%-го прохідного бар’єру. 

Попри здобуття більшості місць у парламенті, відразу після виборів Р. Фіцо 

заявив про готовність до коаліційної співпраці, але політики і аналітики розцінили 

такі заяви як формальні жести, орієнтовані, насамперед, на громадськість [364]. У 

квітні 2012 р. було утворено однопартійний уряд на чолі з Р. Фіцо. З одного боку, 

відсутність коаліційного партнера не стримувало «Напрям-СД» на шляху до 

реалізації проголошених реформ, а з іншого – вся відповідальність за їх 

результативність також покладалася на одну політичну силу. Парламентські вибори 

2012 р. засвідчили домінування соціально-економічної конфліктної лінії, пов’язаної 

з кризою єврозони, необхідністю стабілізації державного бюджету та посиленням 

соціальних гарантій в умовах економічних негараздів. 

За результатами виборів 2012 р. зберігся притаманний словацькій політиці 

тренд нових партій і об’єднань, які вперше здобувають парламентське 

представництво. Зокрема, в 2012 р. до парламенту увійшла нова партія «Звичайні 

люди і незалежні особистості» (словац. OĽaNO), яка здобула 8,55% голосів 

виборців, орієнтованих на правоцентристські цінності та протестну діяльність. 

ЗЛіНО – це не стандартна партія, а виборчий проект І. Матовіча, що базувався на 

вільному об'єднанні учасників у списку кандидатів і відносній автономії кожного 
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члена. Політична платформа партії є популістичною та ідеологічно аморфною, 

поєднуючи консервативні, ліберальні позиції та антисистемні гасла. 

Тенденція до оновлення партійної системи проявлялася паралельно з медіально 

відомим правилом «партії на разове використання», статус якої здобували в 1994 р. 

АРС, в 1998 р. ПГП, у 2002 р. АНГ. Попри те, що електоральний потенціал партій 

СіС і Міст на виборах 2012 р. послабився у порівнянні з виборами 2010 р., своїм 

повторним вступом до парламенту ці партії довели безпідставність прогнозів про 

їхнє коротке політичне життя. Що стосується ЗЛіНО, то, попри скепсис щодо 

майбутньої долі цього електорального проекту, на наступних виборах він довів свою 

політичну повноцінність. 

Незначне оновлення парламентського представництва, відсутність у 

парламенті антисистемних і радикальних партій, помірний характер конкуренції в 

контексті виборів 2010, 2012 рр. свідчили про те, що партійна система стала 

ближчою до типу «поміркованого плюралізму» за підходом Дж. Сарторі. Якщо ж 

глянути на партійну систему крізь аналітичну призму Ж. Блонделя [278], то в 2010–

2012 рр. прослідковувалися тенденції до формування багатопартійної системи з 

домінуючою партією в лівій частині спектру. Також слід зазначити, що контури 

партійної системи Словаччини за результатами парламентських виборів 2012 р. 

суттєво відрізнялися від «вишеградського» партійно-політичного контексту, 

насамперед, очевидним домінуванням лівоцентристського суб’єкта і значним 

ослабленням ліберально-консервативного табору. 

В контексті визначення політичного формату в країні важливе значення мали 

чергові президентські вибори в березні 2014 р. У першому турі президентських 

виборів брала участь рекордна кількість кандидатів – 14, але основна увага 

громадськості була зосереджена на електоральному маркетингу прем’єр-міністра 

Р. Фіцо та його незалежних конкурентів (А. Кіска, Р. Прохазка, М. Княжко). Попри 

відносну «слабкість» президентських повноважень у порівнянні з прем’єрськими, 

Р. Фіцо прийняв рішення брати участь у виборах 2014 р., пов’язавши їх зі 

своєрідним вотумом довіри до уряду. Неординарність виборів 2014 р. полягала в 

тому, що у разі перемоги Р. Фіцо президентську й урядову владу було б 
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сконцентровано у руках однієї партії (Напрям-СД), яка на той час володіла також 

одноосібною більшістю в словацькому парламенті (83 зі 150 мандатів). Але 

історичних прецедентів президентські вибори 2014 р. не створили, в другому турі з 

результатом 59,38% голосів переміг безпартійний кандидат А. Кіска [607]. В аспекті 

демократичного розвитку перемогу незалежного кандидата та подальшу діяльність 

президента А. Кіски експерти оцінювали позитивно. За даними соціологічних 

досліджень INEKO, президент А. Кіска в 2016 р. очолив рейтинг 

інституціалізованих суб’єктів, діяльність яких сприяє розвитку демократії, тоді як 

функціонування словацького уряду на чолі з Р. Фіцо визначено експертами найменш 

демократичним [348, с. 120, 179]. Відносини, які склалися між президентом А. 

Кіскою та прем’єром Р. Фіцо, важко було конструктивними, оскільки впродовж 

каденції розділ між їхніми поглядами на зовнішню та внутрішню політику тільки 

поглиблювався, а в згодом доповнився і особистими звинуваченнями. Зрештою, 

напружені взаємовідносини між президентом і прем’єр-міністром є складниками 

словацької політики, починаючи з 1993 р., що негативно позначається на 

стабільності, ефективності державних інституцій і довірі до них з боку громадян. 

Чергові парламентські вибори 2016 р. засвідчили, що партійна система 

Словаччини динамічно розвивається в світлі сучасних викликів і віддзеркалює ті 

ключові проблеми, які хвилюють громадян-виборців. Партійна система – це 

динамічна цілісність, контури якої змінюються від виборів до виборів. Складнішою 

є ситуація, коли змінюються не тільки контури, але й структурні елементи партійної 

системи, від стійкості яких вона залежна, стабільна взаємодія яких і породжує саму 

систему. За таких умов знижується рівень інституціоналізації партійної системи, що 

не є сприятливим, особливо для розвитку «молодих демократій».  

Важливе значення має наявність т.зв. «структурного ядра» партійної системи, 

яке впродовж кількох електоральних циклів фіксує стабільне парламентське 

представництво тих партій, що визначають основний формат політичного процесу 

в умовах ліберальної демократії. Г. Сміт до «ядра» партійної системи включає: 

партії, які тривалий час займають лідируючі позиції; партії, які мають особливий 

вплив на її функціонування; домінуючий характер взаємовідносин між партіями, 
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особливо в рамках коаліцій [598, с. 161]. За результатами виборів 2016 р. розпалося 

«структурне ядро» партійної системи, яке впродовж двох десятиліть було основою 

її стабільності та прогнозованості розвитку. Ядро складали три політичні сили – 

Напрям-СД, СДХС-ДП, ХДР, які ідеологічно презентували лівий і правий центр, 

мали значний досвід як урядової, так і опозиційної діяльності. В 2016 р. СДХС-ДП 

з результатом 0,26% і ХДР з 4,94% голосів не пройшли до парламенту, а 

електоральний показник Напряму-СД послабився на 16 % голосів (34 мандати) у 

порівнянні з виборами 2012 р. [607]. Тривале ослаблення традиційних партій 

символізує зміну моделі функціонування партійної системи, оскільки звільнився 

електоральний простір для нових, т.зв. «нетрадиційних» партій без досвіду 

політичної діяльності, без чітких і обґрунтованих програмно-ідеологічних позицій. 

Не сприяє стабільності словацької парламентсько-урядової системи подальша 

плюралізація парламентського представництва партій. За результатами виборів 

2016 р. вперше в НРСР представлено вісім політичних суб’єктів (див. табл. 6.4).  

Таблиця 6.4 

Результати виборів до Національної Ради СР у 2016 р.  

Політична сила Частка голосів  Кількість мандатів 

Напрям – СД 28,3% 49 

СіС 12,1% 21 

ЗЛіНО – НОВА 11,0% 19 

СНП 8,6% 15 

Котлеба – НП НС 8,0% 14 

Ми родина – Борис Коллар 6,6% 11 

Міст 6,5% 11 

Мережа 5,6% 10 

Джерело: [607]. 

 

Характерною особливістю словацької партійної системи є динамічність 

розвитку, постійне оновлення її складу. Вже на рівні закономірності з 1990 р. (за 
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винятком виборів 2006 р.) працює правило вступу до парламенту щонайменше 

однієї нової партії, а за результатами виборів 2016 р. – відразу трьох нових суб’єктів 

(«Ми родина – Борис Коллар», «Мережа», «Котлеба – НП НС»). З 2010 по 2016 рр. 

партійна система оновилася на 75%, оскільки 6 з 8 парламентських партій до 2010 р. 

не мали досвіду діяльності в НРСР [607]. Вступ до парламенту нових суб’єктів 

вносить у партійну систему елементи нестійкості на противагу стабілізаційним 

тенденціям, які забезпечують традиційні партії [73, c. 152]. 

В контексті постійного оновлення партійної системи й надалі працює відоме 

правило «партії для разового використання». Саме така доля спіткала нову партію 

«Мережа», яка опинилася на межі розпаду вже після року парламентської та 

урядової діяльності, а її електоральний рейтинг катастрофічно знизився з 14 % у 

лютому 2016 р. до 0,7% у вересні 2017 р. [261].  

Інша нова партія «Ми родина – Борис Коллар» (словац. Sme rodina – Boris 

Kollár) – це маркетинговим проект бізнесмена Б. Коллара. Політична сила не має 

чіткого ідеологічного ядра (суміш лівої риторики, євроскептицизму, соціального і 

національного консерватизму), орієнтується на популярні тренди громадської 

думки і нестандартні підходи до розв’язання актуальних проблем. 

Ступінь персоніфікації словацьких партій є доволі високим, що, з одного боку, 

посилює їхню електоральну ідентифікацію з популярними лідерами (Р. Фіцо, 

М. Котлеба, Б. Коллар), а з іншого – послаблює інституційну та ідеологічну основу 

їхньої діяльності, створює загрози для існування партій без свого «обличчя», 

перешкоджає інституціоналізації партійної системи загалом.  

В аспекті оцінки ідеологічної складової, слід зазначити, що партійний 

ландшафт Словаччини представлений як програмними партіями з виразною ідейно-

політичною орієнтацією, так і партіями з нечітким ідеологічним профілем. Але на 

сучасному етапі в партійній системі домінують ідейно різнорідні, прагматично 

налаштовані партії з розпливчатим коаліційним потенціалом, що підкреслює 

умовність застосування ідеологічного принципу їх класифікації. 

В проекції двомірної ідеологічної шкали «ліві – праві» фіксується асиметрія 

партійної системи. За результатами виборів 2016 р. парламентське представництво 
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отримали шість репрезентантів правої (правоцентристської) частини ідеологічного 

спектра (СіС, СНП, ЗЛіНО – НОВА, Міст, Мережа, Ми родина – Борис Коллар), 

одна крайня права політична сила (Котлеба – НП НС) і один лівоцентристський 

суб’єкт – Напрям-СД. Причому, фрагментація правої частини спектру посилюється 

від виборів до виборів. Правоцентристський табір є розщеплений не тільки 

кількісно, але й диференційований програмно-ідеологічно, як у розрізі традиційних 

ідеологій (лібералізм, консерватизм, націоналізм), так і ключових тем (ЄС, США, 

НАТО, мігранти, нацменшини). Ідеологічна неоднорідність і амбівалентність 

фіксується й на рівні окремих політичних суб’єктів (наприклад, ЗЛіНО як 

словацький різновид «електоральної партії» поєднав у виборчому списку лібералів, 

консерваторів, християнських демократів та ідеологічно невизначених політиків). 

На даний момент у Словаччині немає політичного суб’єкта-лідера, який зміг би 

консолідувати весь правий спектр. Водночас регіональні вибори 2017 р. засвідчили 

здатність правоцентристських сил об’єднуватися в успішні широкі коаліції (ХДР, 

ЗЛіНО, НОВА, ГКП), і ймовірно, ця співпраця продовжиться в контексті наступних 

виборів [384, c. 98]. 

Ідеологічна асиметрія партійної системи та фрагментованість правого спектру 

йде на користь лівоцентристській партії «Напрям-СД». Політична сила традиційно 

знаходить можливості для співпраці з правими і правоцентристськими партіями, 

яким складно домовитись між собою. У 2016 р. Словаччина вже не вперше 

продемонструвала цікаві варіанти владного «симбіозу» лівоцентристських сил з 

правими, націонал-популістськими партіями. На парламентсько-урядовому рівні 

було утворено ідеологічно неоднорідну, «мінімально виграшну» коаліцію з 

чотирьох політичних сил: Напрям-СД, СНП, Міст і Мережа. При цьому Р. Фіцо 

вдалося скласти доволі непростий коаліційно-урядовий пасьянс, залучивши до 

співпраці своїх критиків (партії «Мережа» і «Міст») і об’єднавши націоналістів з 

СНП із захисниками угорської меншини з партії «Міст». Такий формат коаліції мав 

відчутний брак суспільної легітимності і, як показав час, внутрішні проблеми при 

реалізації державної політики. Через внутрішньопартійну кризу в серпні 2016 р. 

коаліцію покинула партія «Мережа». Але, попри урядові незгоди, політична 
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гнучкість Р. Фіцо та владні амбіції коаліційних партій дозволяли партнерам 

тривалий час працювати разом.  

У даному контексті варто підкреслити й ослаблення націонал-радикалізму 

СНП, що посилює її коаліційний потенціал. Впродовж тривалого періоду (1994–

1999, 2003–2012 рр.) успіхи та поразки партії були пов’язані з її ексцентричним 

очільником Я. Слотою. Під його проводом партія наповнила образ крайньої правої 

сили з опорою, насамперед, на націоналістичну лінію. В політичній риториці партії 

простежувався антиугорський і антиромський шовінізм, ксенофобія, антисемітизм і 

гомофобія. Водночас у програмних документах партія уникала положень 

правоекстремістського плану, які могли б привести до обмеження її діяльності чи 

заборони. В 2012 р. партію очолив А. Данко, який взяв курс на зниження градусу 

націоналістичної риторики, радикальних гасел і перетворення СНП у націонал-

консервативну силу. Програма партії на виборах 2016 р. не містила антиугорських 

чи антиромських гасел, водночас наголос робився на охороні національної держави 

та хибності політики мультикультуралізму. Однією з ключових тез визначено 

протидію нелегальній імміграції, яка може становити загрозу для безпеки держави 

та порушити соціальну, культурну, етнічну та релігійну інтегрованість словацького 

суспільства [600, с. 11]. Значну увагу в програмі приділено критиці ЄС, необхідності 

його реформування, посилення суверенності країн-членів. Отже, націоналістична 

лінія, яка була в основі формування ідеологічного профілю партії в 1990-х рр., все-

таки, зберігає своє значення і доповнюється євроскептицизмом на сучасному етапі. 

Деструктивною тенденцією, що наростає з кожним електоральним циклом, є 

зростання популізму в передвиборчих кампаніях партій. Необґрунтовані обіцянки, 

демагогічні гасла задля поширення популярності – складові частини риторики 

словацької політичної еліти. Соціальний і національний популізм – це електорально 

сприйнятливі теми, які беруть на вістря виборчих кампаній як опозиційні, так і 

владні партії в Словаччині. Від владного чи опозиційного статусу Напряму-СД 

залежала тільки інтенсивність використання популістичних гасел. Причому лідерам 

Напряму-СД вдається унікально поєднувати в своїй риториці демократичні цінності 

та антимігрантські, націоналістичні гасла, прозахідні та проросійські заклики.  
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Ще більш деструктивним є поєднання популістичних гасел і протесту «проти 

всіх», що демонструють політичні суб’єкти «Ми родина – Борис Коллар», «ЗЛіНО» 

і «Котлеба – НП НС». Використовуючи протестний потенціал незадоволення 

мейнстрімними партіями, ці політичні сили разом здобули чверть голосів на виборах 

2016 р. Стратегія популістів базувалася на необмеженій критиці владного 

істеблішменту без пропозиції конкретної обґрунтованої альтернативи для 

розв’язання економічних і соціальних проблем. Водночас до антидемократичного 

популізму вдавалася тільки одна парламентська партія – «Котлеба – НП НС». 

Саме з успіхом ультраправої сили «Котлеба – НП НС» на виборах 2016 р. був 

викликаний негативний резонанс, який вийшов далеко за межі Словаччини. Вперше 

в історії посткомуністичної Словаччини в парламенті присутня політична сила, 

діяльність якої має правоекстремістські ознаки. На парламентських виборах 2016 р. 

партія «Котлеба – НП НС», попри соціологічні прогнози, подолала 5%-ий прохідний 

бар’єр. Успіх «котлебівців» є відчутним і в регіональному масштабі, оскільки 

виборчий бар’єр вони подолали у всіх краях, окрім Братиславського (4,7%). Партія 

зареєстрована в 2010 р. і брала участь у трьох парламентських виборах, постійно 

нарощуючи свій електоральний потенціал: 2010 р. – 1,33%, 2012 р. – 1,58%, 2016 р. 

– 8,04% голосів і 14 мандатів (див. табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

Результати участі партії «Котлеба – Народна партія Наша Словаччина» у 

виборах до Національної Ради СР 

Рік виборів 2010 р. 2012 р. 2016 р. 

Кількість голосів  33724 40460 209779 

Частка голосів (у %) 1,33 1,58 8,04 

Кількість мандатів  0 0 14 

Джерело: [607]. 

 

Результати виборів 2016 р. і успіх партії «Котлеба – НП НС» стали 

несподіванкою і своєрідним шоком для словацького суспільства. У цьому зв’язку 

словацькі мас-медіа, політики, вчені не обмежували себе в політичній коректності, 
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прямо означуючи партію як неонацистську та неофашистську [464, с. 3]. 

Ідеологічний профіль партії – це суміш ультранаціоналізму, популізму, 

євроскептицизму та антиглобалізму. Акумулюючи протестний потенціал, партія 

Котлеби в передвиборчій програмі «10 пунктів за Нашу Словаччину» [253] 

зосередила свою радикальну критику на трьох ключових напрямах: національному 

(роми та мусульманські іммігранти), державно-владному (мейнстрімні партії та 

політики) та міжнародному (ЄС, США і НАТО). Партія стоїть на позиціях 

історичного ревізіонізму, захоплюючись діяльністю Й. Тісо і режимом Словацької 

республіки 1939–1945 рр. «Котлебівці» вважають себе правонаступниками 

Глінкової словацької народної парії, адаптувавши її символіку, стиль і риторику до 

сучасних умов. Також варто підкреслити, що М. Котлеба підтримує неоімперську 

політику В. Путіна. 

В практичній площині екстремізм партії проявляється в організації протестних 

антимігрантських, антиромських політичних акцій і демонстрацій. Приміром, під 

лозунгами забезпечення громадської безпеки «котлебівці» здійснювали антиромські 

рейди, організовували громадські патрулі, створювали напіввоєнізовані структури, 

які були оголошені поза законом. Вступивши до парламенту, партія «Котлеба – НП 

НС» пріоритетним вважає парламентський спосіб впливу на владу, що значно 

послаблює радикалізм її гасел і діяльності. На сучасному етапі партія мало впливає 

на державну політику, оскільки знаходиться в політичній ізоляції. У травні 2017 р. 

Генеральний прокурор СР зробив подання до Верховного суду щодо розпуску 

партії, але в квітні 2019 р. суд виніс рішення проти заборони партії через 

недостатність доказової бази. 

На виборах до самоврядних органів країв у листопаді 2017 р. партія зробила 

спробу закріпитися на регіональному рівні, збільшивши кількість своїх кандидатів 

у більш ніж сім разів (335), у порівнянні з минулими виборами у 2013 р. (45 

кандидатів) [475]. Але масований наступ праворадикалів не вдався, результат партії 

виявився провальним – два депутати і жодного жупана самоврядного краю. На 

думку Г. Месежнікова, неуспішність партії «Котлеба – НП НС» на крайових 

виборах 2017 р. зумовлена двома взаємопов’язаними чинниками: дією 
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мажоритарної виборчої системи, яка фаворитизує кандидатів від великих партій і 

коаліцій, та мобілізацією електорату демократичних політичних сил [466, с. 9–10]. 

Після успіху «Котлеба – НП НС» у 2016 р. словацькі медіа, громадські організації, 

партії, учені почали приділяти посилену увагу проблемі правого екстремізму, 

антиекстремістським інформаційним кампаніям, що позначилося на електоральній 

активності противників ультраправих сил. Попри сподівання, що представництво в 

парламенті правих екстремістів буде обмежено тільки однією каденцією, підтримка 

крайніх правих у Словаччині все ще зростає. Так, дослідження агенції «FOKUS» 

засвідчили, що підтримка партії Котлеби у вересні 2017 р. перевищувала 10 % [261]. 

Зростання популярності гасел правих екстремістів, популістів, протестних 

партій зумовлено комплексом причин і чинників, серед яких: низька довіра частини 

словаків до політичної еліти та мейнстрімних партій; незадоволеність індивідів 

своїм соціально-економічним становищем; ісламофобія і негативна реакція на 

наплив до ЄС мігрантів з мусульманських країн; традиційні антиромські настрої в 

окремих районах Словаччини; страх втрати національних, культурних цінностей 

внаслідок посилення глобалізаційних, інтеграційних процесів та ін.  

Критично оцінюючи етап політичної трансформації Словаччини після виборів 

2016 р., Д. Малова вказує на проблеми корупції, клієнтелізму як джерела суспільної 

недовіри та конструювання конфліктної лінії «мейнстрімні партії – партії 

парламентські популістські сили як ЗЛіНО, «Ми – сім’я», Котлеба – НПНС, а в 

форматі мейнстріму функціонують, насамперед, владні партії на чолі з Напрямом-

СД. Водночас в контексті політичного розвитку Словаччини слід наголосити на 

інверсійності системності та популізму. Специфічною рисою Словаччини є те, що 

використовують популістську риторику, а популісти, отримавши доступ до влади, 

послаблюють свій радикалізм. Популістським партіям доводиться стикатися з 

дилемою: як залишатися частиною владної системи, маючи вигоду від цього, і 

водночас отримувати підтримку від тієї частини електорату, який критично 

ставиться до системи. Впродовж партійно-політичного розвитку в Словаччині 
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склалася парадоксальна ситуація: популістські сили, риторика яких мала визначену 

антиелітарну та антисистемну спрямованість, одночасно функціонували як частини 

політичного істеблішменту, зокрема і його персональної складової частини – 

владної еліти [456]. З-поміж найбільш типових носіїв цих суперечностей варто 

виокремити Напрям-СД, РЗДС, СНП. 

Формування у 2016 р. ліво-правої коаліції на чолі Напрямом-СД, в рамках якої 

вперше партнерами стали націоналістична СНП і партія угорців «Міст», є 

свідченням не стільки послаблення напруги в розрізі традиційних розмежувань, 

скільки намагання владної еліти згуртовано протистояти новим викликам з боку 

популістів в умовах посилення протестних настроїв. Електоральний потенціал 

Напряму-СД ослаб і в результаті останніх регіональних (2017 р.) і комунальних 

(2018 р.) виборів, але разом з тим, дав змогу стримати хвилю кардинального 

політичного оновлення і антисистемного популізму на місцевому рівні. 

Тенденції до посилення фрагментації, деконцентрації та дестабілізації 

партійної системи Словаччини після виборів 2016 р. підтверджують також деякі 

емпіричні заміри щодо її конфігурації. Зокрема, «індекс ефективної кількості 

партій», що фіксує ступінь фрагментації партійної системи та кількість релевантних 

партій, за результатами розподілу місць у парламенті 2016 р. становив один з 

найвищих показників в історії Словаччини – 5,7 (див. табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Показники індексу ефективної кількості парламентських партії (ENPS), 

індексу агрегації (А) і кількість політичних суб’єктів в словацькому 

парламенті (N) за результатами виборів 1990–2016 рр. 

Індекс 1990р. 1992р. 1994р. 1998р. 2002р. 2006р. 2010р. 2012р. 2016р. 
ENPS 4,98 3,19 4,41 4,75 6,12 4,81 4,01 2,85 5,67 

А 4,6 9,9 5,8 4,8 3,4 5,6 6,9 9,3 3,5 
N 7 5 7 6 7 6 6 6 8 
 

Індекс агрегації, який фіксує концентрованість партійної системи, за 

результатами парламентських виборів 2016 р. є одним з найнижчих впродовж усіх 

електоральних циклів у Словаччині, починаючи з 1990 р. (див. табл. 6.6). Показник 
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агрегації у 2016 р. становив показник 3,5 (приміром, у 2012 р. – 9,3), що підтверджує 

ослаблення позицій домінуючої партії «Напрям-СД» і зниження стабільності 

парламентсько-урядової коаліції. Значне оновлення парламентського 

представництва, наявність у парламенті політичних сил антисистемної та 

екстремістської спрямованості, гострий характер партійної конкуренції в контексті 

виборів 2016 р. – ці характеристики свідчать про те, що словацька партійна система 

є ближчою до типу «поляризованого плюралізму» (за класифікацією Дж. Сарторі). 

А послаблення істотності партії «Напрям-СД» через зниження відносної частки 

голосів до 28% вказує на повернення Словаччини до типу «багатопартійної системи 

без домінуючої партії» (за типологією Ж. Блонделя). За таких умов може 

знижуватись стабільність парламентсько-урядової системи. 

Отже, парламентські вибори зафіксували низку складних тенденцій партійно-

політичного розвитку, частина з яких прослідковувалася в рамках кількох 

електоральних циклів, а частина – проявилася тільки в 2016 р. З-поміж основних 

деструктивних тенденцій у розвитку сучасної партійної системи Словаччини слід 

виокремити: розпад її структурного ядра, яке тривалий час визначало основне русло 

політичного процесу та було основою стабільності, прогнозованості розвитку 

партійної системи; подальша плюралізація парламентського представництва партій, 

нестабільність партійної системи та різке оновлення її складу в 2016 р., що не сприяє 

стабільності парламентсько-урядової системи; асиметрія партійної системи в 

проекції двомірної шкали «ліві-праві» та надмірна фрагментованість 

правоцентристського спектра, що ускладнює формування коаліцій; посилення 

електорального впливу політичних суб’єктів популістичної, антисистемної 

спрямованості; зростання популярності та представництво в парламенті політичної 

сили, діяльність якої має правоекстремістські ознаки. Окреслена політична ситуація 

вимагає як інституційного вдосконалення умов діяльності партій (насамперед, 

запобігання проявам екстремізму), так і посилення відповідальності еліти, партій і 

громадян, їхньої взаємної налаштованості щодо подолання суперечностей і 

продовження демократичного розвитку. 
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Попри кризу довіри до стандартних партій і посилення впливу популістських, 

праворадикальних сил, більша частина словацького суспільства не підтримує 

антисистемні заклики і не відмовляється від демократичного курсу розвитку. 

Переконлива перемога на президентських виборах у березні 2019 р. громадської 

активістки З. Чапутової (члена соціально-ліберального руху «Прогресивна 

Словаччина») та лідерство проєвропейської ліберальної коаліції «Прогресивна 

Словаччина – Разом» на виборах до Європарламенту в травні 2019 р. є свідченням 

того, що значна частина суспільства остерігається екстремізму (артикулює НПНС), 

не хоче жити по-старому (пропонує Напрям-СД) і прагне подальших ліберально-

демократичних змін (СіС, «Прогресивна Словаччина», «Разом»). Перемога 

ліберальних сил має важливе значення в центральноєвропейському контексті, 

зважаючи на посилення неліберальних тенденцій розвитку в Угорщині та Польщі. 

Отже, у посткомуністичний період відбулися дев’ять парламентських виборчих 

циклів, які визначили конфігурацію та основні тенденції розвитку партійно-

політичної системи Словаччини на відповідному етапі. В контексті демократичних 

трансформацій партійна система пройшла шість етапів розвитку. 

І-й етап початкової багатопартійності (1990–1992 рр.), який окреслився у ході 

демократизаційних перетворень і дезінтеграційних процесів у Чехословаччині. 

Партійний розвиток у цей період можна означити як плюралістичний, динамічний з 

поступовою кристалізацією основних політичних суб’єктів. 

ІІ-й етап двополярної партійної системи з домінуванням РЗДС (1992–1998 рр.). 

Правляча коаліція на чолі з РЗДС була орієнтована на концентрацію державної 

влади в своїх руках, що викликало єднання й опір опозиційних партій. У цей період 

спостерігалося зростання ступеня політичної поляризації суспільства в умовах 

посилення авторитарних тенденцій розвитку, що призвело до формування двох 

антагоністичних блоків партій. Якщо опиратися на співвідношення політичних сил 

у результаті виборів, то варто розглядати цей період крізь призму «багатопартійної 

системи з домінуючою партією» (за підходом Ж. Блонделя). 

ІІІ-й етап двоблокової плюралізованої партійної системи (1998–2002 рр.). Після 

парламентських виборів 1998 р. зберігся двоблоковий формат партійної системи, 
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який базувався на антагоністичному розмежуванні «мечіаризм – антимечіаризм». 

Попри ідеологічні розбіжності та внутрішньопартійні конфлікти, демократичні сили 

зуміли створити широку коаліцію і зберегти достатній рівень згуртованості, 

необхідний для реалізації ключових реформ. У цей період динамічний процес 

розпаду партій супроводжувався творенням нових політичних об’єднань, що не 

сприяло стабілізації партійної системи. 

ІV-й етап стандартизації політичної сцени та формування двоцентрової 

партійної системи (2002–2010 рр.). Після парламентських виборів 2002 р. політична 

взаємодія між партіями на основі критичного ставлення до «мечіаризму» поступово 

відійшла в минуле, поступаючись місцем конкуренції партійних моделей правого та 

лівого центрів, а також консервативного і ліберального спрямування. В цей період 

з’явилися початкові ознаки консолідації політичних партій і партійної системи 

загалом. У розвитку словацької партійної системи викристалізовується тенденція до 

утвердження формату «поміркованого плюралізму» за типологією Дж. Сарторі. 

V-й етап двоцентрової партійної системи з домінуючою партією у лівій частині 

спектру (2010–2016 рр.). Фрагментація правоцентристського табору та домінування 

Напряму-СД призводить до асиметрії партійної системи в площині «ліві – праві». В 

результаті виборів 2010 і 2012 рр. у партійній системі проявилися ознаки, властиві 

типу «поміркованого плюралізму». Створення однопартійної парламентської 

більшості Напряму-СД внаслідок виборів 2012 р. окреслило тенденцію до 

формування типу «багатопартійної системи з домінуючою партією», але вона не 

підтвердилася результатами виборів 2016 р. 

VІ. Етап плюралізованої партійної системи з домінуючою партією в лівій 

частині спектру з 2016 р. Для цього етапу характерне значне оновлення 

парламентського представництва, присутність у парламенті політичних сил 

антисистемної та екстремістської спрямованості, гострий характер партійної 

конкуренції. Попри ослаблення парламентського представництва в результаті 

виборів 2016 р., Напрям-СД й надалі зберігає домінуюче положення в партійній 

системі. На сучасному етапі партійна система Словаччини відображає ключові 

характеристики типу «поляризованого плюралізму». 
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Емпіричні вимірювання не підтверджують зниження кількості парламентських 

партій, послаблення фрагментації, що свідчило б про консолідацію партійної 

системи Словаччини. Впродовж електоральних циклів 1990–2016 рр. 

спостерігалися різкі коливання індексу ефективної кількості партій у межах 

показників 2,85–6,12, що зумовлено політичною кон’юнктурою і мінливістю 

вподобань виборців (див. табл. 6.6). Також нестійкою є концентрованість партійної 

системи Словаччини, на що вказують коливання показників індексу агрегації (від 

9,9 до 3,4). Вибори 2016 р. окреслили тенденції до посилення фрагментації, 

деконцентрації та дестабілізації партійної системи. 

Аналіз успішності політичних партій у ліво-правому континуумі засвідчує 

відносну збалансованість ідеологічного потенціалу словацьких партій, оскільки 

перемогу на виборах після 1990 р. здобували як правоцентристські, так і 

лівоцентристські партії. Якщо не брати до уваги суперечливі тенденції останніх 

років, то впродовж усього посткомуністичного розвитку партійна система 

Словаччини все більше наближалася до збалансованої європейської багатопартійної 

моделі правого та лівого центрів (див. дод. У).  

Іншою важливою характеристикою партійно-політичної системи Словаччини є 

її коаліційність, що сприяє демократичному розвитку. Пропорційна виборча 

система та фрагментація партійної системи ускладнюють однопартійну 

концентрацію влади і спонукають політичних гравців до формування урядових 

коаліцій. Післявиборчий формат словацьких урядів (окрім виборів 2012 р.) був 

коаліційним, причому ідеологічна неоднорідність не була перешкодою для 

парламентсько-урядових коаліцій (див. дод. Ф). Для словацьких партій реалізація 

коаліційних стратегій стала невіддільною частиною їхньої діяльності, адже 

більшість впливових партій нагромадили практичний досвід співробітництва в 

рамках владних коаліцій.  

Важливим чинником структурування партійно-політичного простору є 

соціально-політичні розмежування, які віддзеркалюють глибинні суспільні розколи 

та специфіку ціннісних орієнтацій на різних етапах словацького переходу до 

демократії. Партійно-політичний розвиток засвідчив наявність численних 
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соціополітичних розмежувань, які можна розглядати в розрізі як традиційних 

кліважних типів, так і нестандартних конфліктних ліній, властивих суто 

словацькому суспільству. В структурно-динамічному аспекті можемо виокремити 

такі кліважні структури: історичні кліважі успадковані від комуністичного та 

докомуністичного періоду («комунізм –антикомунізм», «чеський центр – словацька 

периферія», «держава – церква», «словаки – угорці»); перехідні, які з'являються і 

зникають впродовж транзиту («радикальна – градуалістська економічна реформа», 

«мечіаризм – антимечіаризм»); потенційні – відображають ключові проблеми в 

суспільстві та можуть актуалізуватися в нових системах («праця – капітал», 

«єврооптимізм – євроскептицизм»); актуальні розмежування, які виникають у 

процесі розвитку посткомуністичного суспільства («держава – ринок», 

«консерватизм – лібералізм»). Наявність традиційних і нестандартних конфліктних 

суспільних ліній, їхня ситуативна актуалізація створюють перешкоди для 

стабілізації партійної системи Словаччини. 

 

6.2. Політико-інституційні проблеми організації державної влади 

Словацька Республіка пройшла доволі складним шляхом інституційних 

реформ, які дозволили витворити раціонально організовану систему державного 

правління. Водночас розвиток демократичних інститутів не обмежувався лінійною 

траєкторією, а супроводжувався політичними кризами, недемократичними 

практиками, протистоянням між органами державної влади, що змушувало 

політичні еліти шукати консенсусу щодо основних параметрів організації державної 

влади. На сучасному етапі для Словаччини не втрачають актуальності питання щодо 

недопущення конфліктів між владними структурами та підвищення ефективності 

системи державного управління. Процес реальної, а не формальної 

інституціоналізації є основою політичної стабільності в ліберальних демократіях. У 

перехідних суспільствах інституційна стабілізація потребує часу, легітимності та 

усвідомлення невідворотності гри за спільно визнаними правилами [127, с. 136]. 

Система державного правління Словаччини базується на нормах і принципах, 

які відображають національні державотворчі традиції та світові демократичні 
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досягнення, і загалом, сприяють її раціональному функціонуванню. Пряма і непряма 

форма народовладдя, структурована система вищих органів державної влади, 

функціональний розподіл повноважень між ними, розбудований механізм 

стримувань і противаг – це ті елементи, які формують засади організації державної 

влади в сучасній Словаччині і є, водночас, базовими параметрами аналізу її 

функціонування. Форматні характеристики системи правління визначаються 

формуванням і компетенційними взаємовідносинами парламенту, уряду і 

президента. Безпосередньо громадянами обираються два вищі органи державної 

влади – парламент і президент, що зумовлює високу легітимізацію їхніх рішень, а 

також комбінацію колективної та персоніфікованої політичної відповідальності. 

Словацький парламент володіє широким спектром законодавчих, контрольних 

і установчих повноважень, але його центральна роль у системі розподілу влади 

проявляється у взаємодії з іншими вищими органами державної влади. Парламент 

бере безпосередню участь у формуванні уряду, легітимізуючи його склад і подальшу 

діяльність. Конституційним механізмом стримувань і противаг передбачено 

процедуру інвеститури, колективну та індивідуальну відповідальність уряду перед 

парламентом, що ставить уряд у залежність від розстановки партійно-політичних 

сил. Але водночас, в умовах формування уряду на партійній основі з політичною 

підтримкою стабільної парламентської більшості, інститут відповідальності уряду 

перед парламентом набуває формального характеру й уряд концентрує реальну 

повноту влади. В цьому зв’язку Л. Орос констатує, що йдеться про фактичну 

еволюцію парламентської форми правління, при якій основна риса 

парламентаризму – політична відповідальність уряду перед парламентом – нерідко 

змінюється на протилежну [509, с. 2]. В умовах т.зв. «м’якого» поділу влади 

протиставлення з площини «уряд – парламент» перемістилося у формат «правлячі 

партії – опозиція» і набуває в Словаччині доволі гострих форм. Окрім 

відповідальності уряду перед парламентом на тісний зв'язок між виконавчою та 

законодавчою гілкою влади також вказує прив’язка терміну повноважень уряду до 

каденції парламенту. 
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Формування урядових коаліцій, контроль і підтримка їхньої діяльності – це 

ключові напрями діяльності словацького парламенту, які впливають на стабільність 

і ефективність всієї державної системи. Всі позачергові вибори в історії самостійної 

Словацької Республіки (1994, 2006, 2012 рр.) мали в своїй основі кризи 

парламентсько-урядових коаліцій, які спричиняли ідеологічна різнорідність і 

організаційна слабкість коаліційних суб’єктів, владні амбіції політичних лідерів і 

слабка партійна дисципліна.  

Словацькому парламенту з його фрагментованою та нестійкою політичною 

структурою часто бракує внутрішньої єдності, наслідком чого є розпад коаліцій, 

формування нестабільних урядів меншості, проведення позачергових виборів. У той 

же час, наявність у парламенту права висловити недовіру уряду, а також закріплена 

за президентом можливість дочасного розпуску парламенту, зокрема у разі 

незатвердження у визначений строк програмної заяви уряду (ст. 102 КСР), 

зумовлюють взаємопов’язаність законодавчої та виконавчої влади, що спонукає їх 

до активного пошуку варіантів співпраці за різної констеляції політичних сил. Як 

засвідчила практика 1993–2016 рр., уряди в своїй діяльності опиралися переважно 

на прагматичний, «мінімально виграшний» формат коаліційної більшості 

(див. дод. Ф-Х). 

Коаліційність є вихідною характеристикою словацької парламентсько-урядової 

системи. За винятком однопартійного уряду Р. Фіцо в 2012–2016 рр., усі інші уряди 

були коаліційними. Коаліційний формат правління є відображенням 

багатоскладовості словацької консенсусної демократії та фрагментованості 

партійної системи: уряди залежні від підтримки, балансу та співпраці політичних 

сил у парламенті. Водночас коаліційний характер правління не позбавляє загрози 

встановлення антидемократичних варіацій на кшталт «тиранія парламентської 

більшості» та «переможець отримує все», як це мало місце в період «мечіаризму». З 

іншого боку, концентрація парламентсько-урядової влади в руках однієї партії 

«Напрям-СД» і партократичний стиль правління прем’єра Р. Фіцо не зупинили 

демократичний розвиток Словаччини в 2012–2016 рр. 
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В політико-інституційних умовах, коли центр тяжіння в системі поділу влади 

зміщений у бік уряду, зростає політична роль прем’єр-міністра, посаду якого займає, 

зазвичай, лідер партії-переможниці виборів. Конституція відводить прем’єр-

міністру домінуюче положення всередині кабінету, оскільки: по-перше, 

персональний склад уряду визначається прем’єр-міністром (ст. 111); по-друге, якщо 

прем’єр-міністр подає у відставку або йому висловили недовіру, то у відставку йде 

весь уряд (ст. 116 КСР). Також політичний вплив прем’єра обумовлений 

особистісним потенціалом, персоніфікованими відносинами з главою держави, 

представниками урядової коаліції та парламентської опозиції [639, с. 242]. 

Приміром, політична вага та тактична гнучкість прем’єра Р. Фіцо дозволяла йому 

залучати до коаліційної співпраці не тільки ідейно близькі політичні сили, але й 

своїх критиків з ідеологічно різнорідних партій. 

Перехід до консолідованої демократії, адаптація до європейських правових 

стандартів додали стабільності словацькій парламентській демократії. Але на 

сучасному етапі потребують подальшого політичного та правового вдосконалення 

ряд проблемних аспектів функціонування парламентаризму. Політична історія 

Словаччини засвідчує доволі складні взаємовідносини у площині «парламентсько-

урядова більшість – президент». Попри відносно «слабкі» повноваження 

президента, його сила проявляється в політичній практиці. Президенти М. Ковач, 

Р. Шустер, І. Гашпарович, А. Кіска неодноразово виступали дієвим чинником 

корекції політики владних коаліцій. Попри декларування партійної нейтральності, 

президенти вдавалися до впливу через такі інституційні механізми як кадрові 

призначення, право «вето», політичні заяви і критичні доповіді в парламенті. 

Приміром, законодавчий процес у 1998–2002 рр. і 2002–2006 рр. відзначився 

значною кількістю «ветованих» президентом законів – 72 і 60 відповідно [485].  

Іншим суперечливим аспектом законотворчого процесу в НРСР, є 

невідповідність між формальним визнанням значення парламентських комітетів та 

їхньою реальною роллю в ухваленні законів. Дослідники наголошують на 

парадоксальній ситуації, коли Конституція встановлює відносно сильний статус 

комітетів, але їх реальний вплив обмежується діяльністю клубів партій і поточною 
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політичною констеляцією [438, с. 120; 442, с. 58]. Практика законодавчого процесу 

засвідчує, що частка законопроектів, ухвалених за ініціативою парламентських 

комітетів, є незначною, у порівнянні з урядом і депутатами (див. табл. 6.7). 

Детермінуючий вплив партій (клубів) і динамічне оновлення депутатського 

корпусу ускладнюють участь комітетів у законодавчому процесі. В парламентській 

практиці комітети слабко користуються правом внесення законопроектів (ст. 87), 

більше зосереджуючись на ініціативних і контрольних функціях (ст. 92 КСР). 

Таблиця 6.7 

Кількість ухвалених законопроектів НРСР IV-VII-го скликання 

Суб’єкт законодавчої 

ініціативи  

IV (2006–

2010 рр.) 

V (2010– 

2012 рр.) 

VI (2012–

2016 рр.) 

VII (2016–

06.2019 рр.) 

Уряд 478 130 411 268 

Депутати 478 229 956 89 

Комітети 7 5 4 1 

Загальна кількість 963 364 172 358 

Джерело: [485] 

 

Однією з основних проблем інституціоналізації парламентаризму є високий 

ступінь фрагментації та флуктації політичної структури НРСР, що ускладнює 

делегаційний зв'язок між виборцями та партіями/депутатами/урядом. Часто 

політичні суб’єкти, які проходять до парламенту, є фрагментовані на доволі 

самостійні групи, умовно об’єднані необхідністю подолання 5%-го прохідного 

бар’єра. Фрагментація і нестійкість парламентських клубів є результатом 

інтенсивної внутрішньопартійної динаміки – розколів і виникненням нових партій, 

що супроводжуються гострими конфліктами між політиками. Попри пропорційний 

принцип обрання депутатів і намагання партій контролювати своїх депутатів, 

парламентарі часто користуються правом вільного мандата, змінюючи 

парламентський клуб чи залишаючись політично незалежними. Наприклад, на 

кінець відповідної каденції парламенту кількість незалежних депутатів становила в 

2006–2010 рр. – 15, 2010–2012 рр. – 7, 2012–2016 рр. – 25 [485].  
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Не сприяє стабільності постійне оновлення парламентського представництва 

партій. Як зазначає Д. Малова, низький рівень партійної інституціоналізації не 

тільки стимулює оновлення і флексибільні зміни в партіях, але й може мати вплив 

на модифікацію політичних інститутів, а також сприяти ескалації соціальних 

конфліктів, тим самим загрожуючи стабільності демократії [438, c. 128]. 

У процесі свого розвитку словацька парламентська демократія виробила 

недостатньо ефективні інституційні запобіжники щодо вступу до парламенту 

екстремістських, антисистемних політичних сил. Деструктивною особливістю 

нинішнього складу НРСР є представництво політичної сили, діяльність якої має 

правоекстремістські ознаки (Котлеба – НПНС). Водночас на сучасному етапі партія 

М. Котлеби мало впливає на державну політику, оскільки знаходиться в політичній 

ізоляції та володіє нульовим коаліційним потенціалом. 

Формалізовані методики аналізу партійного представництва в парламенті 

фіксують значну динамічність показників впродовж 1990–2016 рр. з різким 

посиленням фрагментації, деконцентрації та плюралізації партійної системи після 

виборів 2016 р., що свідчить про ризики для стабільності парламентсько-урядової 

системи (див. табл. 6.6).  

Роль словацького президента (конституційного глави держави) в системі 

розподілу влади є відносно «слабкою», зважаючи на те, що чимало його функцій 

носять формальний і представницький характер, а в багатьох своїх компетенціях він 

обмежений повноваженнями парламенту та уряду. В аспекті оцінки повноважень 

президента, слід більше зважати на його сильний політичний статус, що 

віддзеркалює «реальність його парадигмального включення в парламентський 

режим (у парламентську форму правління), при якому президент не має 

вирішального владного положення» [639, с. 232]. Найвищим джерелом політичного 

впливу президента є його легітимація через обрання безпосередньо народом. 

Впродовж існування самостійної Словаччини посади президентів впродовж шести 

термінів обіймало п’ятеро осіб, які обиралися парламентським і всенародним 

голосуванням (див. дод. Ц). 
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Структура глави 6 Конституції формально репрезентує дуалізм виконавчої 

влади, оскільки президент і уряд віднесені до виконавчої гілки влади. Водночас 

конституційно уряд визначено верховним органом виконавчої влади з відповідним 

обсягом повноважень, тоді як більшість повноважень президента мають 

номінальний характер. У стабільних політичних умовах президент не відповідає за 

здійснення виконавчої влади. Наявність інституту контрасигнації свідчить про 

певну залежність президента від уряду, але сфера контрасигнування є відносно 

вузькою (дипломатичні місії, амністування, збройні сили). Водночас обидва 

державні органи мають ряд установчих і кадрових повноважень, пов’язаних з 

механізмом стримувань і противаг, які несуть ризики зростання політичної напруги. 

Приміром, політичний і правовий резонанс мала відмова президента І. Гашпаровича 

призначити в 2006 р. В. Тварошку на посаду заступника керівника Національного 

банку Словаччини, а в 2011 р. – Й. Чентеша на посаду Генерального прокурора, 

обраного правлячою коаліцією. 

Крім того, формально визначений дуалізм виконавчої влади політично 

ретранслюється в площину «президент – парламент», оскільки уряд і парламентську 

більшість представляють ті самі політичні сили [359, с. 53]. У новітній історії 

Словаччини були періоди політичного загострення відносин президента, з одного 

боку, та прем’єра і парламентської більшості – з іншого. Наприклад, опозиційністю 

з прихованих партійно-політичних мотивів відзначалася діяльність президентів 

Р. Шустера в 2002–2004 рр. та І. Гашпаровича в 2004–2006, 2010–2012 рр. 

Можливості для політичного впливу президента відкриті через такі інституційні 

механізми, як-от: кадрові призначення, політичні заяви, доповіді в парламенті, 

суспензивне вето, звернення до КССР та ін. Запровадження в 1999 р. прямих виборів 

глави держави додало легітимності, а відтак і політичної впевненості президентам у 

своїх діях, інколи й сумнівних з конституційної точки зору. Зокрема, в аспекті 

оцінки політичної неупередженості президента та якості словацької демократії 

негативний резонанс мала т.зв. «справа Чентеша» [348, с. 41]. У 2011 р. президент 

І. Гашпарович з політичних мотивів відмовився призначати на посаду Генпрокурора 

легітимно обраного кандидата Й. Чентеша, який був суперником Д. Трнки – 
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номінанта від Напряму-СД. Контроверсійна поведінка І. Гашпаровича викликала 

конституційно-правову полеміку щодо повноважень президента, і Конституційний 

суд СР у 2014 р. все-таки знайшов порушення в діях президента [482].  

У 2011 р. у зв’язку з парламентсько-урядовою кризою були внесені зміни до 

Конституції СР щодо врегулювання ситуації зі здійсненням посадових повноважень 

у разі відставки уряду. Зокрема, було посилено повноваження президента щодо 

призначення і функціонування тимчасового (уповноваженого) уряду, і водночас, 

обмежено обсяг компетенцій останнього (ст. 115) [637].  

Це положення викликало жваві дискусії серед словацьких політиків: одні 

стверджували, що тимчасовий уряд абсолютно втрачає свої повноваження, тоді як 

інші переконували, що новела не впливає на обсяг повноважень уряду [359, с. 57].  

В науково-теоретичному розрізі новела також оцінюється неоднозначно. На 

думку політолога П. Горвата, посилення повноважень президента обмежується 

тільки коротким періодом, тому твердження про запровадження 

напівпрезиденталізму не має достатніх аргументів, Словаччина й надалі 

залишається парламентською республікою [359, с. 57]. Проте, як стверджує 

конституціоналіст Л. Орос, поправка «нетактовно» втрутилися в складний механізм 

функціонування парламентської форми правління і, все-таки, наблизила словацьку 

конституційну модель до гібридної (напівпрезидентської) форми правління 

[508, с. 45]. Отже, новелізація викликала неоднозначну, здебільшого критичну 

оцінку в фаховому середовищі. Словацькі дослідники сходяться на думці, що ці 

зміни ставлять питання про необхідність подальшого вдосконалення 

конституційного статусу президента [306, c. 116]. 

Апробація цих конституційних новел здійснювалася навесні 2018 р., коли 

президент А. Кіска прийняв відставку прем’єра Р. Фіцо та доручив віце-прем'єру 

П. Пеллегріні формувати новий уряд. У цьому зв’язку також варто підкреслити 

арбітражну та стабілізуючу функцію президента, яка покладена на нього 

Конституцією. Під час суспільних, політичних криз, президент виступає у статусі 

вищої посадової особи, яка сприяє збереженню наступності влади, підтримці 

конституційного порядку в країні. В даному аспекті можна вважати показово 
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адекватною і соціально-стабілізуючою реакцію президента А. Кіски на масові акції 

громадського протесту в березні 2018 р. у зв’язку з вбивством журналіста 

Я. Куціака, який розслідував факти корупції у владі та можливі зв’язки словацьких 

посадовців з олігархічними, мафіозними структурами.  

Упродовж всього розвитку Словаччини простежується політичний зв'язок між 

партіями та президентами: М. Ковач обирався в 1993 р. як партійний кандидат від 

РЗДС; Р. Шустер на виборах 1999 р. опирався на підтримку ним створеної ПГП, яка 

була суб’єктом владної коаліції; І. Гашпарович впродовж двох каденцій заручався 

тривалою підтримкою партії «Напрям-СД»; на виборах 2019 р. З. Чапутова була 

номінована від соціал-ліберальної партії «Прогресивна Словаччина»; тільки 

А. Кіска був обраний у 2014 р. як позапартійний кандидат і опозиційний до владної 

партії «Напрям-СД» (див. дод. У).  

Партійно-політичний чинник відіграє ключову роль в організації та 

функціонуванні законодавчої та виконавчої державної влади в Словаччині, попри 

мінімальну увагу до інституту політичних партій у тексті Конституції. Інституційні 

можливості для впливу партій на парламент відриті через партійні списки 

пропорційної виборчої системи, партійні клуби (фракції) як елементи політичної 

структуризації парламенту, формування і функціонування парламентсько-урядових 

коаліцій та ін. Саме політичні партії через своїх представників, по суті, визначають 

і реалізують законодавчу й урядову політику.   

Якщо зв'язок більшості словацьких партій з виборцями обмежується періодами 

виборчих кампаній, то союз партій і держави має більш тривалий характер. 

Політико-правове регулювання діяльності партій у Словаччині створює 

інституційні умови, що сприяють виникненню «картельних партій» (Р. Кац, 

П. Меір [373]), ключові характеристики яких дефіновані «ззовні» через механізми 

державного фінансування, міжпартійні відносини на рівні еліт та більшу 

закріпленість партій у державних, а не громадянських структурах [505 , c. 198]. 

Громадяни мало зацікавлені в членстві в партії, а рядові члени мають мінімальний 

вплив на партійну політику. В умовах скорочення суспільної підтримки партії все 

більше орієнтуються на державу. Як зазначає М. Рибар, шляхом «колонізації» 
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державної адміністрації та завдяки фінансуванню з державного бюджету словацькі 

партії отримують ресурси, необхідні для їхньої діяльності [560, с. 140]. За цих умов 

на політичній сцені бракує акторів, які б могли суттєво послабити домінантне 

положення партій.  

З огляду на значний вплив партій на державно-владну систему, словацьку 

парламентську демократію можна було б означити як партократичну [346]. Але 

нестійкість партійної структури та парламентських клубів, надмірна персоналізація 

і нестабільність діяльності партій, послаблення їхніх репрезентативних функцій і 

високий рівень суспільної недовіри, більша залежність партій від держави, ніж від 

суспільства – всі ці характеристики свідчать про слабку інституціоналізацію партій, 

що ускладнює і обмежує «владу партій» у Словаччині [441, с. 18–20; 608, с. 48]. 

Суспільне несприйняття і недовіра до «стандартних» політичних партій покликала 

до життя протестні, «антипартійні» політичні сили на кшталт ЗЛіНО. 

На формат словацької партійної системи вирішальним чином впливає виборча 

модель, яка є механізмом формування складу представницьких інститутів влади та 

здійснення демократії. На виборах до парламенту запроваджена пропорційна 

виборча система з елементами преференційного голосування, що дозволяє виборцю 

впливати не тільки на представництво партій, але й на персональний склад 

депутатського корпусу. Запроваджена в 1990 р. пропорційна виборча модель у своїх 

базових параметрах функціонує і на сучасному етапі, що, загалом, доводить її 

дієвість у формуванні легітимного представницького органу. Водночас кожна 

виборча модель має переваги і недоліки, які зумовлені її пов’язаністю з політичними 

інститутами та процесами. Для виборчої системи Словаччини також властиві ряд 

проблемних характеристик, які потребують зважених підходів до їх розв’язання.  

В контексті функціонування єдиного виборчого округу важливим є питання 

збалансованості репрезентації регіонів у національному парламенті. Приміром, 

згідно з результатами виборів 2016 р. 67 (44,7%) зі 150 депутатів походять з 

Братиславського краю, тоді як східні регіони – Кошицький і Пряшівський краї – 

разом презентують тільки 20 (13,3%) парламентарів [434, с. 161]. Актуальними є 

дискусії стосовно повернення до чотирьох виборчих округів, які були діючими до 



364 
 
законодавчих змін у 1998 р., або ж запровадження восьми округів відповідно до 

сучасного адміністративно-територіального поділу. Очікується, що впровадження 

кількох виборчих округів позитивно вплине не тільки на територіальне 

представництво в парламенті, але й покращить зв’язок депутатів і виборців, 

обмежить централізм при складанні списків у провідних партіях і ослабить 

партократію загалом. Але ідея кількох виборчих округів, попри риторику та 

декларативну підтримку впливових партій, не реалізується на рівні законодавчих 

змін. Політична дійсність доводить, що організація голосування у межах єдиного 

виборчого округу вигідна впливовим партіям, особливо тим, які є організаційно 

централізованими чи персоналізованими в особі одного лідера [674, с. 258]. 

Позитивним елементом виборчої системи є наявність преференційного 

голосування за кандидатів у партійному списку, що дає можливість виборцю 

впливати на персоніфіковане представництво у парламенті. Водночас у наукових 

дискусіях часто ставиться під сумнів ефективність системи преференційного 

голосування. Як засвідчує практика словацьких виборів, дуже мало кандидатів 

стають депутатами завдяки зміні черговості в списку (див. дод. Ч). Під тиском 

громадськості та медіа в 2004 р. законотворцями було суттєво знижено внутрішній 

прохідний бар’єр для зміни позиції кандидата в списку партії при розподілі мандатів 

(з 10% до 3% голосів виборців), що дало відчутний ефект вже на наступних виборах. 

Але проблема залишається відкритою: виборець має обмежені можливості впливати 

на персоніфіковане представництво у парламенті, оскільки абсолютну більшість 

преференційних голосів акумулюють лідери та перша десятка кандидатів у списку, 

для решти претендентів 3% голосів є зависоким бар’єром. Водночас політолог 

П. Спач висловив цікаву думку, що навіть не стільки прохідний бар’єр, скільки 

велика чисельність партійного списку (до 150 кандидатів) призводить до 

фрагментації преференційних голосів і знижує їхню роль у виборчій системі [603, 

c. 71]. Отже, словацька модифікація системи напіввідкритих виборчих списків і 

преференційного голосування певною мірою нівелює функцію персоніфікованого 

представництва партіями інтересів виборців, оскільки громадяни слабко впливають 

на якісне наповнення виборчих списків. 
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Іншою проблемою функціонування словацької виборчої системи є «ефект 

втрачених голосів», частка яких є досить значною при 5%-ому бар’єрі для партій 

(7% і 10% для коаліцій з кількох суб’єктів). Середній показник «втрачених голосів» 

на парламентських виборах за період 1990–2016 рр. становив 14,3% (див. дод. Ч). 

Неврахування електоральної волі та політичних симпатій посилює розчарування 

громадян у самому інституті парламентських виборів. В даному контексті словацькі 

дослідники пропонують варіанти модифікації виборчої системи шляхом 

запровадження, приміром, альтернативного голосування, при якому виборці 

вказують порядок своїх переваг щодо політичних партій і, тим самим, мінімізується 

втрата голосів [266, с. 108]. 

З ефектом «втрачених голосів» пов’язана й проблема легітимації політичного 

представництва та управління. Приміром, на парламентських виборах 2012 р. частка 

втрачених голосів склала 19,3%, що значно підсилило позиції партій-переможниць 

при розподілі мандатів. Партія «Напрям-СД» здобула тільки 44,4% дійсних голосів 

або 25,8% усіх громадян з правом голосу, але це не завадило їй отримати більшість 

депутатських мандатів – 83 (55,3%), сформувати однопартійний уряд і впродовж 

чотирьох років керувати країною. В даному контексті на увагу заслуговує 

аргументація щодо зниження висоти прохідного бар’єра, але зростає ризик 

фрагментації партійної системи та недієздатності парламентсько-урядових коаліцій. 

Фрагментація партійної системи Словаччини фіксується вже в значній кількості 

суб’єктів виборчого процесу і, попри високий прохідний бар’єр, в останні роки 

посилюється в парламенті (див. дод. Ч). 

Додатковою підставою для пошуку можливостей вдосконалення виборчих 

правил є відносно низький рівень електоральної участі, яка впродовж 

парламентських виборів 2006–2016 рр. не перевищувала межу в 60% (див. дод. Ч). 

Попри традиційне загострення міжпартійної передвиборчої боротьби, у сучасній 

Словаччині є доволі слабким мобілізаційний потенціал інституту виборів, який 

може спорадично зростати за наявності важливих тем чи проблем, що розділяють 

суспільство, як це було в 1990 і 1998 рр. У країнах «нової демократії» низька 
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електоральна активність створює додаткові ризики для легітимації влади правлячих 

сил і стабільності політичної системи. 

Вказані проблеми та дискусійні моменти зумовлюють необхідність подальшого 

вдосконалення виборчої системи. Слід зазначити, що після 1989 р. новелізація 

словацького виборчого законодавства здійснювалася понад два десятки разів, але 

абсолютна більшість змін не торкалася структурних елементів виборчої системи та 

носила переважно функціонально-організаційний характер. Навіть т.зв. «нові 

виборчі кодекси» 2014 р., попри реформні амбіції законотворців і актуальні 

суспільні запити, на думку Л. Ороса, не внесли якісних змін у функціонування 

виборчої системи Словаччини [266, с. 30–31]. 

Отже, впродовж своєї електоральної історії словацьке суспільство не 

експериментувало з різними типами виборчих систем. Пропорційна виборча модель 

у базових параметрах доводить свою функціональність у формуванні легітимного 

представницького органу. Як засвідчує електоральна історія Словаччини 

ініціаторами реформування виборчих правил були політичні еліти, які вдавалися до 

виборчої інженерії залежно від політичної констеляції та очікуваної вигоди [303, 

c. 12–13]. Виборча система з високим прохідним бар’єром сприяє великим і середнім 

партіям, вирішальним чином впливаючи на формат партійної системи країни. Однак, ні 

відносно високий прохідний бар’єр, ні загальнонаціональні партійні списки не 

запобігають значній фрагментації та флуктації політичної структури НРСР, що 

ускладнює делегаційний зв'язок виборців з партіями і депутатами, а також знижує 

стабільність і ефективність словацької парламентсько-урядової системи загалом. 

Словаччина як парламентська республіка опирається на конституційно 

закріплені інститути представницької та прямої демократії. Формуючою основою 

інституціоналізації механізмів партисипативної демократії є нормативно-правове 

закріплення основних форм участі громадян. Словацьке законодавство передбачає 

різні інституційні форми участі громадян в управлінні державою. Стаття 30 

Конституції СР зазначає, що громадяни мають право брати участь в управлінні 

публічними справами безпосередньо або шляхом вільного обрання їхніх 

представників [638]. Це право уточнено в рішенні Конституційного суду СР: «Під 



367 
 
управлінням публічними справами необхідно розуміти участь громадянина у 

політичному житті держави, управлінні державою та публічними справами в 

муніципалітетах» [481, с. 9]. В ст. 30 Конституції зафіксовано, що «громадяни на 

рівних умовах мають доступ до виборних та інших публічних функцій» [638]. 

Зазначені конституційні положення заклали вихідні позиції для участі громадян у 

рамках визначених механізмів прямої та представницької демократії. 

Можливості для реалізації громадянами своєї політичної волі з обрання 

представницьких органів влади передбачені в рамках комунальних, регіональних, 

парламентських, президентських виборів і виборів до Європейського парламенту. У 

статті 30 Конституції зазначено, що виборче право є загальним, рівним, прямим і 

здійснюється таємним голосуванням [638]. У Конституції СР також закріплено 

положення, які формують засади та гарантії політичної участі. У розділі 3 

(«Політичні права») гарантується свобода слова та право на інформацію (ст. 26), 

право на петиції (ст. 27), право на зібрання (ст. 28), право вільно об’єднуватись 

(ст. 29) та ін. Також залучення громадськості з формального погляду врегульоване 

низкою законів («Про муніципальний устрій» [730], «Про вільний доступ до 

інформації» [724], «Про підтримку регіонального розвитку»[692] та ін. 

Центральним інститутом прямої демократії визначено загальнодержавний 

референдум, якому відведено окремий розділ в главі 5 («Законодавча влада») 

Конституції [638]. Пряма демократія на рівні територіального самоврядування 

закріплена в ст. 67, відповідно до якої інституціалізованими формами участі на 

місцевому рівні є збори мешканців муніципалітету, місцевий референдум і 

референдум у межах вищої територіальної одиниці. В Конституції СР врегульовані 

основні аспекти організації та проведення загальнонаціонального референдуму: 

порядок призначення, час проведення, умови визнання результатів дійсними, 

суб’єкти ініціювання, предмет референдуму та коло питань, які заборонено 

виносити на всенародне голосування.  

Предметна сфера загальнодержавного референдуму визначена в Конституції 

доволі нечітко, що створює можливості для різних інтерпретаційних проблем 

[304, с. 1073]. Окрім затвердження конституційного закону про вступ до союзу з 
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іншими державами або про вихід з такого союзу, шляхом референдуму можуть 

вирішуватися й інші важливі питання, які становлять публічний інтерес (без 

конкретизації предметної сфери) (ст. 93 КСР). Кількість і предметне коло питань, 

які виносилися на загальнодержавні референдуми в 1994–2015 рр., було різним: від 

одного стратегічного питання про вступ Словаччини до ЄС у 2003 р. до шести 

різнопланових питань у 2010 р., серед яких, приміром, цінові обмеження щодо 

придбання автомобілів органами державної влади. Останній референдум у 2015 р. 

підіймав доволі специфічні питання про одностатеві шлюби, одностатеве 

усиновлення та сексуальне виховання дітей. 

 Конституційно зафіксовано, що влада походить від громадян, які можуть її 

здійснювати прямо чи опосередковано (ст. 2, 30 КСР). Попри те, що референдум є 

особливим виявом прямої волі громадян, парламент може змінити чи скасувати 

рішення, прийняте на референдумі, якщо минуло понад три роки після його вступу 

в силу (ст. 99 КСР). Стосовно даного положення науковці ставлять резонне питання 

– наскільки вказані повноваження парламенту, обраного народом, узгоджуються з 

суверенним правом народу безпосередньо приймати рішення [304, с. 1073]. В 

даному аспекті підкреслюється домінування принципів представницької демократії, 

тим більше, що за такий короткий період проведення референдуму та скасування 

його рішень можуть відбутися в межах однієї парламентської легіслатури та 

відповідної розстановки партійно-політичних сил. 

Конституція визначає умови легітимності референдуму, оскільки «результати 

референдуму вважаються дійсними, якщо в ньому взяло участь більш ніж половина 

виборців, які мають право голосу, і якщо рішення було прийнято більшістю 

громадян, які взяли участь у референдумі» (ст. 98 КСР) [638]. Високий поріг 

мінімальної явки виборців на референдумі (50 %) значною мірою зумовлює його 

дисфункціональність як інституту прямої демократії в умовах відносно низької 

електоральної фреквенції словаків, що простежується на виборах до 

представницьких структур національного, регіонального та європейського рівнів.  

З огляду на ці обставини, ряд фахівців (Е. Лаштіц, П. Спач, П. Горват) 

пропонують знизити або взагалі ліквідувати поріг участі в референдумі, оскільки 
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інші типи виборів до представницьких структур не містять цієї вимоги, але це не 

позначається на їхній легітимності [360; 417, с. 7; 603]. Водночас раціональним є 

посилення правових запобіжників щодо зловживання інститутом референдуму у 

вузьких політичних цілях (як це відбувалося в Словаччині в 1997, 2000, 2004 рр.) і з 

метою згортання демократичних процесів загалом. 

В політичній площині наявність порогу явки виборців ставить перед акторами 

вимогу щодо мобілізації (чи немобілізації) громадян для участі в голосуванні, в т.ч. 

з іншого політичного табору. Високий поріг явки відкриває можливості для 

тактичного підходу з боку словацьких виборців (партій), які не підтримують 

питання референдуму, – їм достатньо проігнорувати голосування і тим самим 

вплинути на визнання його недійсним. Практика проведення словацьких 

референдумів засвідчила вкрай низьку явку виборців, що стало на заваді визнанню 

рішень референдумів дійсними. З восьми референдумів, які відбулися на 

загальнодержавному рівні, тільки голосування в 2003 р. щодо вступу Словаччини 

до ЄС зібрало більш ніж половину зареєстрованих виборців (52,15%).  

Отже, у змістовому плані інститут референдуму не є результативним, але в 

політичному аспекті через його ініціювання і проведення переслідуються визначені 

цілі. З іншого боку, з огляду на те, що окрім референдуму в 2003 р., всі інші були 

визнані недійсними, їхні результати не стали предметом подальших суперечок. В 

даному контексті слід зважити також і на фінансовий бік питання. Фінансові 

витрати на проведення референдуму є доволі значними, з огляду на те, що більшість 

з них визнано недійсними. Приміром, на проведення «недійсного» референдуму в 

2010 р. було виділено рекордну суму в 7,2 млн євро. Зважаючи на значну витратність 

організації всенародного волевиявлення, раціональними видаються пропозиції 

щодо синхронізації проведення референдумів з іншими загальнонаціональними 

голосуваннями (наприклад, з парламентськими чи президентськими) [417]. 

У Словаччині право ініціювати загальнонаціональний референдум надано не 

тільки органам державної влади, але й безпосередньо громадянам. Референдум 

призначається президентом, якщо цього вимагають в петиції не менше 350000 

громадян, або за постановою парламенту. Пропозиції щодо ухвалення відповідної 
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постанови парламентом можуть вносити депутати або уряд (ст. 95–96 КСР). У 

політичному контексті прямий і опосередкований вплив на ініціювання і 

проведення референдуму має широке коло суб’єктів: партії, громадяни, групи 

інтересів, парламент, президент, уряд. Але, як засвідчує практика, ключову роль в 

ініціюванні референдуму відіграють політичні партії, незалежно від того, чи 

формально ініційований референдум за петицією громадян чи за рішенням 

парламенту. Для розуміння проблем функціонування загальнонаціональних 

механізмів прямої демократії в Словаччині важливе значення має ідентифікація 

справжніх політичних мотивів і цілей ініціаторів референдуму. Адже досить часто 

змістова зацікавленість у позитивних результатах того чи іншого голосування є 

другорядною, що доводить більшість словацьких референдумів [603, с. 255].  

Для функціонування інституту референдуму характерний значний ступінь його 

політизації, що зумовлено намаганням словацьких партій інструменталізувати 

референдум для досягнення вузьких політичних цілей і посилення власних позицій. 

В умовах політичного конфлікту партії часто використовували референдум як засіб 

залучення до нього громадян (прихильників чи противників), попри те, що існували 

можливості для його врегулювання в рамках механізмів представницької 

демократії. Найвищий ступінь політизації референдуму простежується в площині 

відносин «влада – опозиція». В більшості випадків саме опозиція ініціювала 

проведення референдумів (в 1994, 1997, 2000, 2004 і 2010 рр.). 

В контексті взаємодії політичних акторів Е. Лаштіц виокремлює кілька 

ступенів політизації референдумів у Словаччині [418, с. 119–120]. Найнижчий 

ступінь політизації був характерний для референдуму 2003 р., оскільки сформувався 

визначений консенсус між основними політичними акторами щодо вступу 

Словаччини до ЄС. Значний ступінь політизації мали ті референдуми, проведення 

яких ініціювали партії для кристалізації і посилення власних політичних позицій у 

контексті майбутніх парламентських виборів (1994, 1998, 2010 рр.). Зокрема, 

ініціюючи загальнодержавний референдум, зазначені цілі переслідували АРС у 

1994 р., РЗДС у 1998 р., СіС у 2010 р. Високий рівень політизації характерний для 

референдумів у 2000 і 2004 рр., які були ініційовані опозиційними силами з метою 
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домогтися відставки уряду М. Дзурінди та проведення дочасних парламентських 

виборів. Політичну опору петиційної кампанії та референдуму 2000 р. склали 

опозиційні РЗДС і СНП, а референдум 2004 р. був ініційований Конфедерацією 

профспілок Словаччини за підтримки опозиційних сил на чолі з партією «Напрям». 

Однак найвищим рівнем політизації і конфліктності відзначився референдум 

1997 р., який відбувався в умовах жорсткої боротьби за форму політичного режиму 

(див. розділ 4). Зрив загальнодержавного референдуму 1997 р. мав негативні 

наслідки для правлячої коаліції на чолі з В. Мечіаром, як у внутрішньополітичному, 

так і міжнародному аспектах. Також негативно позначилася ця ситуація на 

сприйнятті словацькими громадянами референдуму як інструменту прямої 

демократії. Отже, організація і проведення загальнонаціональних референдумів у 

Словаччині мала різною мірою виражений партійно-політичний контекст.  

В аспекті ініціювання референдуму та реалізації інших механізмів прямої 

демократії важливим є інститут петицій, що знайшов своє конституційне 

закріплення і політичне застосування. Громадянам надано право індивідуально або 

колективно звертатися до державних структур та органів територіального 

самоврядування з проханнями, пропозиціями та скаргами з питань, що становлять 

суспільний інтерес (ст. 27 КСР). На загальнодержавному рівні інститут петицій є 

важливий для ініціювання референдуму, у разі якщо петицію підтримають не менше 

350000 громадян (ст. 95 КСР) [638]. Більшості словацьких референдумів передували 

масштабні петиційні кампанії, які ініціювали партії з визначеними цілями. 

В конституційній системі передбачена можливість дострокового відкликання 

президента з посади всенародним голосуванням (ст. 106 КСР), що підкреслює 

політичну відповідальність глави держави перед безпосереднім джерелом влади – 

народом. Рішення про проведення голосування ухвалює парламент більшістю в три 

п’ятих голосів [638]. Механізм відкликання президента з посади на основі 

всенародного голосування займає важливе місце в системі стримувань і противаг, 

оскільки посилює політичну відповідальність не тільки президента, але й 

парламенту. У разі відхилення питання про дострокове припинення президентських 

повноважень на всенародному голосуванні, президент достроково припиняє 
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повноваження парламенту (т.зв. «ефект бумеранга»). Такий спосіб позбавлення 

повноважень глави держави, поки що, не знайшов своє застосування в практичній 

площині словацької політики. 

Конституційно передбачено функціонування інститутів прямої демократії на 

рівні територіального самоуправління – збори жителів громади, місцевий 

референдум і референдум у рамках ВТО (ст. 67 КСР). На відміну від 

загальнонаціонального референдуму, місцевий і регіональний референдуми не є 

предметом детального конституційного регулювання, оскільки визначення порядку 

їхнього проведення спрямовано на окремі закони [729–730]. Ступінь політизації 

регіональних і місцевих референдумів є значно нижчим, ніж загальнонаціональних, 

але ключовою проблемою залишається забезпечення мінімальної явки виборців (не 

нижче 50%) для визнання референдумів дійсними. Особливо важливим є 

врегулювання порогу явки для референдумів на регіональному рівні, зважаючи на 

те, що на виборах до представницьких органів самоврядних країв у 2001–2017 рр. 

участь виборців жодного разу не перевищила 30% . 

Місцеві референдуми також слабко використовуються жителями населених 

пунктів для розв’язання поточних проблем. За даними досліджень Асоціації міст і 

сіл Словаччини за період 2005–2015 рр. тільки 7% місцевих самоврядних одиниць 

реалізовували референдуми, з яких близько 60% визнано дійсними. Більшість 

населених пунктів Словаччини обирають інші форми прийняття публічних рішень 

– збори жителів громади, громадські слухання, обговорення на рівні комісій, які є 

організаційно і фінансово більш доступними та швидкими механізмами розв’язання 

проблем [371]. Крім того, питання виникають щодо правової сили рішень місцевих 

референдумів. Приміром, у 2015 р. у с. Габчіково проводився референдум щодо 

розміщення в селі табору біженців, про спорудження якого прийняв рішення уряд. 

У референдумі взяло участь понад 58% жителів і 97% з них проголосувало проти 

рішення уряду. Однак всупереч волі місцевої громади табір був побудований 

[360, с. 43–44]. Цей приклад наочно ілюструє правову слабкість місцевих 

референдумів супроти рішень державних органів влади. 
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В контексті ідентифікації проблем і причин слабкого суспільного зацікавлення 

в реалізації механізмів прямої демократії, насамперед референдуму, дослідники 

вказують не тільки на нормативно-регулятивні недоліки, але й на зниження інтересу 

громадян до прямої участі у прийнятті рішень, недовіру до носіїв публічної влади та 

незрілість політичної культури загалом [304; 360; 603]. Історія референдумів у 

незалежній Словаччині засвідчує слабку ідентифікацію громадян з предметом 

голосування та його ініціаторами (партіями, депутатами, політиками). Можливості 

державних структур змінювати, скасувати чи не реалізовувати рішення 

референдумів ще більше поглиблюють сумнів громадян у можливостях впливати на 

політику. Також слід зважити на слабкість і суперечливість чехословацьких 

політичних традицій у питанні референдумів, а відтак і прямої демократії 

[603, с. 187]. Специфічністю і амбівалентністю відзначається й ставлення словаків 

до політичної участі на місцевому рівні, хоча повсякденні проблеми локального 

рівня мали б бути ближчими, аніж події загальнодержавної політики [360, с. 44]. 

Вказані вище особливості та проблеми підкреслюють триваючі трансформаційні 

процеси в словацькому суспільстві. 

На врегулювання проблем місцевого рівня спрямовані реформи 

територіального публічного управління, які вже тривалий час є ключовим напрямом 

інституційної модернізації в Словаччині. Важливий вектор адміністративно-

територіальних реформ – це оптимізація структури та функцій територіального 

державного управління. Відповідно до закону «Про ліквідацію крайових управлінь» 

від 15.05.2007 р. [687] відбувся перерозподіл повноважень на рівні місцевого 

державного управління (компетенції розпущених крайових управлінь передані 

районним адміністраціям із загальною компетенцією).  

В липні 2009 р. уряд Р. Фіцо схвалив «Концепцію модернізації територіального 

самоврядування», метою якої було окреслити шляхи підвищення ефективності 

виконання органами місцевого самоврядування повноважень, переданих державою, 

посилення їхньої економізації, інформатизації, запровадження системи моніторингу 

та розвиток людських ресурсів [388]. Але пропозиції щодо реалізації заходів були 
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відкладені на період після парламентських виборів 2010 р., які, однак, завершились 

перемогою опозиції на чолі з І. Радічовою. 

Повернувшись до влади, уряд Р. Фіцо в 2012–2013 рр. розпочав масштабну 

реформу державного управління в рамках програми ESO (Ефективне, надійне і 

відкрите державне управління) [334]. Відповідно до урядової програми та законів 

«Про деякі заходи в місцевому державному управлінні» (від 18.10.2012 р.) [693] і 

«Про організацію місцевого державного управління» (від 9.06.2013 р.) [696] було 

реформовано структуру органів місцевого державного управління. Зокрема, в ході 

реформ було ліквідовано визначені спеціалізовані державні відділення на рівні країв 

і запроваджено новостворені районні адміністрації як інтегровані місцеві органи 

державної влади, які повинні полегшити комунікацію громадян з державою, 

покращити надання сервісних послуг, посилити транспарентність і ефективність 

використання публічних фінансів. 

Попри оптимістичні цілі та досягнення, слід зазначити, що думки експертів і 

політиків щодо глибини та результативності реформ різняться. Стосовно реформи 

ESO лунало чимало критичних зауважень, особливо з боку політичної опозиції, 

щодо посилення функцій держави та наростання централізаторських тенденцій. 

Словацькі дослідники І. Дудінска і М. Цірнер підкреслюють, що поряд з 

гальмуванням комунальної реформи, слабкістю інформатизації управління та 

складністю сприйняття громадянами системи регіонального самоврядування, 

найважливішою проблемою реформування державного управління СР є його 

перманентний характер [309, с. 21–22]. 

Підсумовуючи розгляд політико-інституційних проблем і особливостей 

організації державної влади в Словаччині, слід наголосити на кількох аспектах. 

Словацька модель організації державної влади містить комбінацію інституційних 

елементів, які ускладнюють її чітку ідентифікацію в межах парламентської або 

напівпрезидентської системи правління. В аспекті розподілу влади, організації 

взаємодії уряду, парламенту та президента конституційна формула опирається на 

концепт парламентської системи правління з певними особливостями. 

Конституційні зміни 2011 р. привнесли до парламентської моделі елементи, які в 
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нестандартній (кризовій) ситуації посилюють повноваження президента у 

відносинах з тимчасовим урядом і, відповідно, наближають Словаччину до 

напівпрезиденталізму. Легітимація уряду з боку парламенту, коаліційний формат 

правління, партійно-політична пов’язаність уряду та парламентської більшості, 

ситуативний дуалізм виконавчої влади, обмежені повноваження всенародно 

обраного президента, наявність інституту контрасигнації, механізм відкликання 

президента – це ті характеристики, що кристалізують політико-інституційні 

особливості організації державної влади в Словаччині. В рамках функціонуючої 

інституційної структури президент, уряд і парламент демонструють різні форми 

політичної взаємодії: від протистояння до єдності.  

Партійно-політичний чинник відіграє ключову роль у функціонуванні 

парламентсько-урядової системи Словаччини. Вплив партій на державно-владну 

систему, з одного боку, оптимізує взаємодію уряду та парламенту, а з іншого – 

нівелює/модифікує конституційний розподіл влади. В умовах нестабільної та 

фрагментованої партійної системи загострюється проблема стабільності 

парламентсько-урядової системи, що підкреслює необхідність подальшого 

інституційного вдосконалення словацької парламентської демократії. 

Ключова роль на всіх етапах демократичної трансформації Словаччини 

відводилася парламенту, який її зберігає і в умовах стабілізації консолідованої 

демократії. Інституціоналізація парламентської демократії в Словаччині 

відбувалася в умовах стрімких політичних трансформацій і конституювання 

державності, що ускладнювало вибір оптимальної конфігурації інституційного 

дизайну. У середині 1990-х рр. апробація специфічної конструкції парламентської 

системи правління у поєднанні з авторитарними устремліннями правлячих 

політичних сил призвела до дестабілізації державно-владної системи і кризи 

словацької демократії. Після 1998 р. демократичні перетворення, адаптація до 

європейських правових стандартів, наближення Словаччини до 

напівпрезиденталізму додали стабільності системі державно-владних відносин, але 

проблема вдосконалення парламентської демократії залишається відкритою.  
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Розвиток інституту президентства в Словаччині був тісно пов’язаний з 

політичною боротьбою, пошуком рівноваги в системі поділу влади та 

трансформацією політичної системи загалом. Модель президентства, яка була 

закладена конституцією 1992 р., містила чимало нечітких положень, що в поєднанні 

з гострим політичним конфліктом між президентом і прем’єром у 1993–1998 рр. 

дестабілізувало систему державно-владних відносин. Конституційна новелізація 

інституту президентства у 1999, 2001 рр. частково відновила інституційну рівновагу 

в системі владних відносин, але не позбавила впливу партійно-політичного чинника 

в умовах парламентської демократії. Під впливом політичних, особистісних і 

ситуативних чинників взаємовідносини між президентами та прем’єрами 

(урядовими коаліціями) мали в Словаччині різний характер: від гострого 

протистояння в 1994–1998 рр. до партнерської підтримки у 2006–2010 рр. Попри 

слабкі конституційні повноваження президента, його сила проявляється в 

політичній практиці, що неодноразово засвідчували своєю діяльністю М. Ковач, 

Р. Шустер, І. Гашпарович, А. Кіска. У 1994–1998 рр. саме опозиційність президента 

М. Ковача стала однією з основних перешкод на шляху формування авторитарного 

режиму. Підсумовуючи, зазначимо, що інститут президентства зіграв важливу роль 

у демократичній трансформації та інституційній консолідації політичної системи. 

Впродовж своєї електоральної історії словацьке суспільство не 

експериментувало з різними типами виборчих систем, як це відбувалося в Україні. 

Пропорційна виборча модель, яка була запроваджена в 1990 р., у своїх базових 

параметрах функціонує в Словаччині й сьогодні. Її розвиток обумовлений 

комплексом чинників і політичних цілей, які стояли перед країною на відповідному 

етапі. Окремі законодавчі новели (наприклад, у 1998 р.) вносили правлячі сили 

кон’юнктурно та маніпулятивно з метою ускладнити вільну конкуренцію на 

виборах. Функціонування словацької виборчої системи на сучасному етапі 

засвідчило низку проблем і труднощів в окремих аспектах преференційного 

голосування, розподілу депутатських мандатів, репрезентації регіонів, 

електоральної участі та політичної фрагментації парламенту, що зумовлює 

необхідність подальшого інституційного вдосконалення. 
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Окремо варто наголосити на «генетичній» проблемі управлінської системи 

Словаччини – неформальній інституціоналізації, яка успішно еволюціонувала від 

«родинної моделі» за часів комуністичного режиму через партійний клієтелізм 

«мечіаризму» до спроби «захоплення держави» в період урядування Р. Фіцо. 

Формально не заперечуючи ліберально-демократичні стандарти розвитку країни, в 

Словаччині розбудовувалась тіньова система корупційних зв’язків влади та окремих 

груп бізнесу, які важко довести в силу їх неформального характеру. Тривалий час ці 

зв’язки були предметом розслідувань, переважно, журналістів, але в світлі останніх 

подій, пов’язаних з вбивством Я. Куціака, є реальна перспектива їх висвітлення в 

судовому процесі.  

Наявність визначених проблем у розвитку інститутів демократії у Словаччині 

підтверджують також результати емпіричних досліджень. За результатами 

моніторингу «Nations in Transit» в 2006–2018 рр. зафіксовано поступове зниження 

індексу демократичності за усіма індикаторами (див. дод. В). За оцінками експертів 

найбільш проблемними сферами функціонування словацької демократії 

залишаються центральне управління, судова система, ЗМІ та протидія корупції, 

показники яких знижують статус країни до напівконсолідованої демократії. Основні 

показники консолідованого демократичного режиму забезпечують вільні вибори, 

громадянське суспільство та місцеве самоврядування. 

На сучасному етапі активно артикулюється окремими політичними силами 

запит суспільства на політичні та інституційні зміни, які не пов’язуються з 

традиційними партіями та ліберально-демократичними стандартами, відображаючи 

тим самим ризикові тенденції розвитку країн «нової демократії» ЦСЄ. Разом з тим, 

в сучасній Словаччині не спостерігаються відкриті спроби з інституціоналізації 

моделі неліберальної демократії, на кшталт Польщі чи Угорщини. Навіть за 

прем’єрства Р. Фіцо, попри зниження якості демократичного управління та 

однопартійну концентрацію парламентсько-урядової влади в 2012–2016 рр., 

Словаччина не вдавалася до інституційних змін, спрямованих на відмову від 

стандартів ліберальної демократії. Сумнівно, що при президентці З. Чапутовій, 

представниці соціально-ліберальних сил, є можливою відмова Словаччини від 
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розбудови ліберально-демократичної проєвропейської моделі суспільно-

політичного розвитку. В центральноєвропейському контексті оптимістичні надії 

вселяє те, що словацька демократія вже зробила «вакцинацію» від авторитаризму, 

подолавши в 1998 р. «мечіаризм» і виробивши політико-інституційні запобіжники 

проти неліберальних загроз. 

 

6.3. Розвиток взаємовідносин держави та громадського сектора 

В умовах консолідації демократичного режиму словацький громадський сектор 

зберігав чутливість до резонансних суспільно-політичних проблем і змін у 

державній політиці. Діяльність уряду засвідчила різні підходи до розбудови 

відносин з «третім» сектором і розуміння ролі громадянського суспільства. 

Непростими склалися відносини громадського сектора з урядом Р. Фіцо 

впродовж 2006–2010 рр. Вже сам факт залучення до владної коаліції партій 

В. Мечіара та Я. Слоти, які в 1990-х рр. відзначилися наступом на «третій» сектор 

та політичну опозицію, був негативно сприйнятий активною громадськістю.  

Уряд Р. Фіцо провадив неоднозначну політику щодо «третього» сектора. У 

своїй програмній заяві 2006 р. уряд декларував, що «вважає «третій» сектор 

важливою соціальною опорою і частиною вільного громадянського суспільства» та 

«буде вести партнерський діалог з різними елементами платформи громадянського 

суспільства» [542, с. 44]. Але на практиці з боку влади здійснювалися спроби 

обмежити діяльність неурядових організацій і посилити контроль за ними (зокрема, 

були спроби змінити положення закону «Про вільний доступ до інформації» [724]). 

Новий уряд меншою мірою, ніж попередній, приділяв увагу діалоговим формам 

роботи з представниками ННО, менше зважав на їхню позицію з важливих питань 

суспільного розвитку, що відповідно загострювало взаємовідносини. Деякі 

громадські діячі говорили про «повзучу етатизацію з боку ворогів відкритого 

суспільства» та сприймали кроки державної бюрократії як регресивні [285, с. 30]. 

«Третій» сектор, своєю чергою, посилював контроль за діями державного 

апарату, критикував суперечливі урядові рішення, висвітлював факти клієнтелізму, 

непрозорості урядування, корупції при виділенні державних коштів. 
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Імпульс до масштабної мобілізації організацій громадського сектора викликали 

пропозиції уряду скасувати 2%-ву податкову асигнацію для юридичних осіб, що 

ставило під загрозу фінансові джерела діяльності багатьох ННО. У відповідь 

«третій» сектор провів восени 2006 р. масштабну кампанію «Ľudia ľuďom», яка 

показала, що під тиском обставин, попри роздрібненість, ННО можуть швидко 

мобілізуватися. У ході цієї кампанії влада вчергове пересвідчилася в 

багатоскладовості громадського сектора, його широкому соціальному потенціалі та 

політичних ризиках у разі недосягнення згоди з цим активним елементом 

суспільства. В підсумку вдалося зберегти податкову асигнацію для фінансування 

ННО. Загалом період 2006–2010 рр. важко назвати партнерським і прогресивним у 

розвитку відносин між державою і неурядовим сектором. 

Більш конструктивним підходом до взаємодії з громадськими організаціями 

впродовж 2010–2012 рр. відзначився правоцентристський уряд І. Радічової. 

Прем’єр-міністр І. Радічова раніше працювала в структурі «третього» сектора, тому 

краще розуміла його проблеми, ніж її попередники. У програмній заяві 2010 р. уряд 

проголосив курс на активну співпрацю з представниками громадянського 

суспільства на принципах партнерства влади та неурядового сектора з метою 

залучення громадських організацій до процесу прийняття рішень, створення 

адекватних механізмів для посилення стійкості неурядових організацій, аналітичних 

центрів і структур громадської адвокації [499, с. 23–24, 48]. 

 Уряд І. Радічової здійснив ряд кроків для покращення співпраці з ННО, 

зокрема, вдосконалив інституційну базу та рамкові умови для ефективної 

комунікації організацій громадянського суспільства з державними структурами. У 

2011 р. був створений інститут Уповноваженого уряду з питань розвитку 

громадянського суспільства, який має статус дорадчого, консультаційного органу 

уряду СР. З березня 2011 р. до жовтня 2013 р. функції Уповноваженого уряду 

виконував Ф. Вагач, який зробив вагомий внесок у активізацію діалогу та співпраці 

між ННО та державними структурами. У листопаді 2014 р. на цю посаду був 

призначений правозахисник М. Гертл. 
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У 2011–2012 рр. працював Комітет з питань неурядових некомерційних 

організацій, який був постійним експертним органом Ради уряду СР з прав людини, 

національних меншин і гендерної рівності у сфері підтримки діяльності неурядових 

організацій. У серпні 2012 р. був створений новий фаховий дорадчий орган уряду – 

Рада уряду з питань неурядових неприбуткових організацій, яка замінила 

вищевказаний комітет [657]. Рада співпрацює з владними структурами різного 

рівня, органами місцевого самоврядування, академічними установами, подає уряду 

пропозиції та висновки щодо актуальних питань розвитку громадянського 

суспільства та неурядових організацій. 

В лютому 2012 р. парламент схвалив «Концепцію розвитку громадянського 

суспільства в Словаччині» (далі Концепція) [389], яка була результатом співпраці 

між представниками влади та «третього» сектора. Концепція містить бачення 

пріоритетних напрямів розвитку громадянського суспільства, щодо яких повинна 

бути активною держава. Документ також включає «Стратегічні цілі розвитку 

громадянського суспільства до 2020 року» та «План дій на 2012-2013 роки» [389]. 

На думку експертів, взаємодія держави та ННО має ряд труднощів: по-перше, їхня 

співпраця не виходить, зазвичай, на рівень усталених правил, і часто залежить від 

налаштованості окремих посадових осіб та інституцій; по-друге, принцип 

партнерства з ННО та принцип громадянської участі не реалізуються в середовищі 

державної адміністрації; по-третє, в цих умовах немає гарантій, що навіть кращі 

практики міжсекторної співпраці та партнерства збережуться після зміни влади чи 

політичного клімату в країні [389, с. 7]. На основі Концепції були поставлені 

завдання щодо активізації співпраці з «третім» сектором на рівні окремих 

міністерств, відповідні декларації були ухвалені вже при наступному уряді Р. Фіцо. 

Тобто, з огляду на вказані вище кроки, можна говорити про контури нового 

рівня взаємодії (партнерства) держави та ННО. Але через внутрішньокоаліційні 

неузгодження, політичну кризу і, як наслідок, відставку уряду І. Радічової в 2012 р. 

не вдалося в повній мірі реалізувати позитивний тренд щодо поглиблення 

партнерства влади та «третього» сектора.  
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Нові імпульси для масової мобілізації та активізації громадянського 

середовища зумовили т.зв. «афера Горила», а пізніше скандал «Sasanka», що 

стосувалися корупційних зв’язків словацьких партій та державних діячів з 

олігархічними групами [345, c. 43]. В кінці 2011 р. – на початку 2012 р. 

Словаччиною прокотилися багатотисячні хвилі протестів громадян.  

При наступному уряді позитивна динаміка взаємовідносин влади та 

неурядового сектора сповільнилася та інколи конкурувала зі стагнацією. В 

результаті дострокових парламентських виборів у березні 2012 р. був сформований 

однопартійний уряд на чолі з Р. Фіцо, що додало останньому впевненості в 

здійсненні політики «сильної соціальної держави», але водночас викликало 

прискіпливий інтерес ННО до урядової діяльності.  

У своїй програмі уряд Р. Фіцо декларував підтримку активного діалогу з 

громадянським суспільством і представниками неприбуткового сектора [543, с. 31]. 

Особливий наголос робився на підтримці соціального партнерства в корпоративній 

формі трипартизму. На думку Г. Месежнікова, такий підхід уряду створив більш 

сприятливі умови для окремих профспілкових організацій. Насамперед, це 

стосується Конфедерації профспілкових союзів, яка була не лише частиною 

тристороннього механізму переговорів, але й політичним партнером партії 

«Напрям-СД» [465, с. 22].  

Уряд Р. Фіцо здійснив у 2014 р. непопулярні кроки з ускладнення 

функціонування механізму податкового асигнування як фінансового джерела 

діяльності «третього» сектора, що відповідно загострило відносини з ННО. Разом з 

тим, засновані попередниками урядові інститути в сфері взаємодії з громадянським 

суспільством продовжували функціонувати. Відомство Уповноваженого уряду з 

питань розвитку громадянського суспільства презентувало в квітні 2014 р. 

«Загальнодержавну стратегію захисту та підтримки прав людини в Словацькій 

Республіці» [299], а в січні 2016 р. «План реалізації Концепції розвитку 

громадянського суспільства в Словаччині на 2016-2018 роки» [264]. Громадський 

сектор у Словаччині є тим суспільним чинником, який важко ігнорувати, зважаючи, 
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як на його якісні характеристики, так і кількість, яка становила в 2014 р. 62700 

організацій [269, с. 37]. 

Після парламентських виборів 2016 р. політика нового уряду Р. Фіцо щодо 

громадянського суспільства базувалася на амбівалентних тенденціях минулих років. 

З одного боку, в своїй програмі уряд заявляв про підтримку громадянського 

суспільства й готовність до поглиблення співпраці з неурядовими організаціями 

[544]. Відомство Уповноваженого уряду з питань розвитку громадянського 

суспільства в березні 2017 р. затвердило «План реалізації Концепції розвитку 

громадянського суспільства на 2017-2018 роки» [265]. 

З іншого боку, в практичній площині уряд не поспішав з реалізацією 

декларованого. Прем'єр-міністр неодноразово демонстрував критичну та 

неконструктивну позицію щодо діяльності окремих неурядових організацій і 

проведення масових акцій протесту, що дало підстави для звинувачень у партійно-

політичній упередженості Р. Фіцо та Напряму-СД [469, с. 28]. 

Зрештою, громадянське суспільство «віддячило» Р. Фіцо, змобілізувавшись у 

багатотисячних акціях протесту в березні 2018 р. у зв’язку з вбивством журналіста 

Я. Куціака, внаслідок яких прем’єр був змушений піти у відставку. Тим самим, 

словацьке громадянське суспільство вчергове довело свою силу та 

функціональність у ролі охоронця демократичного режиму, що вирізняє 

Словаччину у «вишеградському» контексті. Однак, попри громадські протести та 

тиск опозиції, у 2018 р. не були прийняті рішення про зміну політичних сил при 

владі та проведення позачергових парламентських виборів. Громадянське 

суспільство пристало на відставку Р. Фіцо, погодившись, по суті, з косметичними 

змінами в уряді. 

Отже, розвиток словацького «третього» сектора тісно пов'язаний з 

трансформаційними процесами в суспільстві. На сучасному етапі варто виокремити 

низку проблемних тенденцій розвитку громадянського суспільства та «третього» 

сектора в Словаччині. 

Важливим у розбудові громадянського суспільства є функціонування 

ефективного інституційного механізму взаємодії з державою, який забезпечений 
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спеціалізованими структурами, нормами та практиками. Робота в цьому напрямі в 

Словаччині ведеться з 1990-х рр., але ННО, на відміну від політичних партій, 

залишаються слабко інтегрованими в систему прийняття суспільно значущих 

рішень. Посилюють вплив громадських організацій інститут Уповноваженого уряду 

з питань розвитку громадянського суспільства та Рада уряду з питань неурядових 

неприбуткових організацій, які є дорадчими органами уряду СР. Зазначені урядові 

структури співпрацюють з ННО, владними інституціями різного рівня, органами 

місцевого самоврядування та академічними установами, а також розробляють 

концептуальні документи, подають уряду пропозиції та висновки щодо актуальних 

питань розвитку громадянського суспільства.  

Попри нормативне й організаційне вдосконалення діяльності «третього» 

сектора, в умовах консолідації демократичного режиму в Словаччині все ще не 

завершено будівництво інституційної системи для забезпечення автономного 

існування структур громадянського суспільства. Розбудова інституційної системи є 

вкрай важливою для захисту суб’єктів громадянського суспільства від негативних 

наслідків зміни конфігурації політичних сил, до яких призводять коливання 

електоральних симпатій словацьких громадян [498, с. 29]. 

В багатьох суспільних сферах взаємодія держави та «третього» сектора носить 

нестійкий і формальний характер, що підкреслює необхідність підвищення реальної 

ваги громадських організацій у процесі розробки державних рішень у Словаччині. 

Співпрацю ускладнює фрагментованість громадських ініціатив і неурядових 

організацій, відсутність єдиного представницького координаційного органу, який 

би вступав у публічні дискусії та відносини з державними структурами. В 1990-х рр. 

цю роль виконував «Греміум третього сектора». На сучасному етапі у різних сферах 

сформувалися спеціалізовані платформи ННО, які представляють інтереси своїх 

членів у відносинах з державою і є певною мірою репрезентативними органами для 

відповідних відомств (напр., Асоціація фондів громад Словаччини, Рада молоді 

Словаччини, Платформа волонтерських центрів та організацій, Форум донорів, 

Екофорум, Соціофорум та ін.) [389, с. 6].  
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В сучасній Словаччині простежуються складні та амбівалентні тенденції у 

функціонуванні громадянського суспільства. З одного боку, у країні діють багато 

різноспрямованих громадських організацій, об’єднань за інтересами, які беруть 

участь у соціальному діалозі, мають значний досвід масової мобілізації. А з іншого 

боку, в сучасних умовах громадські структури все менше єднаються для організації 

впливових колективних акцій, їм бракує фінансування та підтримки з боку 

корпоративних структур, політичних партій. 

Громадські організації в Словаччині охоплюють своєю діяльністю різні сфери 

та рівні суспільного життя, як у локальному, так і міжнародному масштабі. 

М. Бутора, З. Буторова та Б. Стречанский виокремлюють п’ять профілів діяльності 

неурядових організацій, які викристалізувалися в контексті демократичної 

трансформації Словаччини: 1) значна частина громадського сектора спрофільована 

як механізм контролю за владою, який відіграв ключову роль бар'єра для 

авторитарних тенденцій у 1993–1998 рр.; 2) інша складова продемонструвала свій 

експертний потенціал у ролі джерела критичного аналізу та альтернативних 

підходів до публічної політики; 3) ряд організацій орієнтовані на надання сервісних 

послуг у різних соціальних сферах; 4) частину організацій можна віднести до 

експериментальних лабораторій соціальних інновацій, які відзначаються 

плюралізмом форм, гнучкістю й адаптивністю до ситуацій; 5) діяльність ряду 

організацій носить наднаціональний характер, оскільки вони долучаються до 

демократизаційного процесу та гуманітарних акцій закордоном [285, с. 31–32].  

В сучасних умовах особливі труднощі (фінансові) відчувають, насамперед, ті 

організації, які задіяні у сфері громадської адвокації та контролю за публічною 

політикою. Попри їхній значний внесок у демократизацію Словаччини та 

покращення якості надання публічних послуг, вони не знаходять достатньої 

підтримки з боку держави та вітчизняних філантропів, тоді як багато закордонних 

донорів завершили свої програми фінансування після вступу Словаччини в ЄС. 

Окремий напрям діяльності громадських організацій – захист інтересів 

національних меншин, серед яких найчисельнішими є угорська (8,5%) та ромська 

громади (2%) (див. дод. М). Угорська національна меншина, крім впливових 
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політичних партій, представлена чисельними громадськими об’єднаннями 

(CSEMADOK, JuGyIK), які є активними в соціальному та регіональному розрізі. 

Чимало громадських організацій представляють також ромську національну 

меншину (Центр соціальної допомоги молоді KARI, Рада недержавних організацій 

ромських громад, «Новий шлях», «EDUKACIA – AMARO DROM», «За 

співіснування», Інститут ромології) [51, c. 124]. На рівні громадянського 

суспільства про себе заявили й ромські політичні партії, які намагаються здобути 

владне представництво в Словаччині. Як підкреслює М. Зан, велика кількість 

громадсько-політичних організацій ромів, амбіції їхніх лідерів фактично 

розпорошують їхній електорат, що зумовлює неуспішність ромських партій на 

виборах [51, c. 124]. 

Відповідно до організаційно-правової форми словацькі неприбуткові 

організації класифікують на громадські об’єднання, фонди, неінвестиційні фонди, 

організації з міжнародною складовою, організаційні підрозділи громадських 

об'єднань і неприбуткові організації, що надають загальнокорисні послуги. В 

кількісному співвідношенні найбільш представленими є громадські об’єднання 

(понад 70% ННО). В неприбутковому секторі задіяні близько 34 тис. працівників і 

більш як 260 тис. волонтерів (станом на 2014 р.) [498, с. 42].  

Динамічний розвиток ННО підтверджують, передусім, їхні кількісні 

характеристики. Відповідно до статистичних даних у 1996 р. нараховувалося 17819, 

в 2002 р. – 30232, а в 2014 р. – 62700 неприбуткових організацій [375, с.79; 

498, с. 37]. Однак слід взяти до уваги, що словацькі неприбуткові організації не є 

однозначно класифіковані, існують різні методичні підходи до обліку цього 

динамічного елемента громадського життя, що проблематизує адекватну кількісну 

характеристику «третього» сектора. Зареєстровані некомерційні організації 

складають близько п'ятої частини всіх юридичних осіб у Словаччині, але крім того 

існує значний пласт неформальних взаємодій та ініціатив громадян, які теж 

відображають активність громадянського суспільства [72, c. 76]. Також слід взяти 

до уваги, що чимало зареєстрованих організацій проявляли тільки короткострокову 

активність і на певному етапі фактично припинили свою діяльність. Станом на 
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2011 р. зі 40292 неурядових організацій 1055 (2,5 %) перебували в процесі ліквідації 

[447, с. 72]. Загалом кількісні характеристики словацьких ННО співвідносяться з 

ключовими тенденціями громадського розвитку країн Вишеградської групи. Але 

кількість ННО є лише одним із показників розвитку демократії та інституціалізації 

громадянського суспільства, якість діяльності громадського сектора залежить від 

цілого ряду чинників. У цьому зв’язку сталий та автономний характер 

функціонування неурядових організацій слугує підтвердженням позитивної 

динаміки розвитку громадянського суспільства. 

На діяльність організацій громадянського суспільства впливає, передусім, 

наявність стабільних джерел фінансування. Якщо в 1990-х рр. діяльність «третього» 

сектора всебічно підтримували іноземні фонди, то на початку ХХІ ст. фінансова 

підтримка з-за кордону різко впала в силу ряду чинників, насамперед, через 

успішний демократичний перехід Словаччини, її вступ до ЄС і НАТО, а також у 

зв’язку зі зміною зовнішньополітичних пріоритетів закордонних донорів. Словацькі 

ННО зіткнулися з проблемою пошуку ресурсів для функціонування, що зумовило 

необхідність диверсифікації джерел фінансування з опорою на державний механізм, 

внутрішніх філантропів, власну діяльність і структурні фонди ЄС. На сучасному 

етапі механізм фінансування неурядових організацій базується на трьох основних 

джерелах: державний бюджет, приватні пожертви та власні доходи організацій. 

Наприклад, у 2013 р. структура доходів ННО мала такий вигляд: власні доходи 

організацій – 255 млн євро; державні ресурси (дотації, трансфери) – 226 млн євро; 

податкове асигнування – 46,7 млн євро; пожертви та внески від приватних осіб – 

95,9 млн, від корпоративних суб’єктів – 63,2 млн і з-за кордону – 42,8 млн євро 

[498, с. 44].  

Державний дотаційний механізм має низку обмежень і недоліків, які пов’язані 

з нецільовим розподілом, недостатньою транспарентністю і забюрократизованістю 

процедур. У сучасних умовах словацький «третій» сектор почав приділяти більше 

уваги диверсифікації джерел фінансування, розвитку власного потенціалу, 

покращенню свого іміджу. Водночас за таких умов зростають ризики 

комерціалізації діяльності громадських організацій, що негативно сприймається 
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суспільством. Ю. Марушіак вказує на проблему фактичної приватизації «третього» 

сектора, коли комерційні суб’єкти, особливо великі компанії, спонсорують ті види 

діяльності ННО, які відповідають їх власним інтересам [447, с. 72]. Відносно слабка 

фінансова підтримка з боку держави та вітчизняних благодійників стосується, 

насамперед, тих організацій, які задіяні в сфері громадської адвокації, контролю 

влади та охорони демократії. ННО мали б зберегти високий ступінь незалежності в 

діяльності, орієнтованій на моніторинг державної політики, викриття корупції та 

інших владних зловживань. Непоодинокими є випадки зловживання неурядовими 

організаціями як в індивідуальних, комерційних цілях, так і для просування 

корпоративних, політичних інтересів, що позначається на їхньому авторитеті в 

словацькому суспільстві.  

Окрім зазначених вище проблемних аспектів, громадянське суспільство 

зіткнулося ще з рядом негативних тенденцій, що потребують адекватного та 

своєчасного реагування. В суспільстві зростає розчарування і невдоволення 

політичними елітами, мейнстрімними партіями, функціонуванням демократії 

загалом, що пов’язано як з резонансними фактами корупції, зловживанням владою, 

так і нездатністю держави розв’язати важливі суспільні проблеми.  

В умовах зростаючого політичного відчуження відбувається активізація 

суб’єктів «негромадянського» суспільства (радикалів і екстремістів), які виступають 

проти цінностей і механізмів ліберальної демократії. Попри три десятиліття 

демократичного розвитку, в словацькому суспільстві знаходять значну підтримку 

антисистемні, антиліберальні, антиєвропейські гасла, і в цьому загрозливому тренді 

Словаччина не є винятком серед країн Вишеградської групи. Успіхи правих 

екстремістів на чолі М. Котлебою на парламентських і регіональних виборах 

переконують, що вкрай необхідним є єднання зусиль держави та громадського 

сектора для нейтралізації ризикових тенденцій суспільно-політичного розвитку.  

Зростання активності екстремістських сил відбувається на тлі довготривалого 

тренду зниження громадянського активізму в Словаччині. Впродовж 2000-х рр. 

соціологічні дослідження фіксують значне зниження участі словаків у виборах, 

політичних мітингах, петиційних кампаніях, благодійних акціях і заходах, 
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спрямованих на розв’язання проблем місцевого рівня [292, c. 454; 501, с. 144–146]. 

Згідно з результатами опитувань IVO, якщо у 2008 р. 13% респондентів не мали 

досвіду громадянської участі, то в 2016 р. кількість таких склала вже 25%. Але 

водночас мотивація респондентів до майбутньої участі за цей період не знизилася 

[498, с. 76–77]. Більший потенціал громадянської участі демонструють ті суспільні 

групи, які переймаються проблемами корупції, розтратою державного майна, 

порушенням прав меншин, проявами екстремізму, проблемами ЄС та ін. Зниження 

інтересу до громадянської участі обумовлено, насамперед, загальними тенденціями 

деполітизації суспільного життя, зокрема, і внаслідок вилучення значного сегмента 

соціально-економічних питань з демократичного дискурсу [447, с. 73]. Водночас 

словацьке суспільство залишається й надалі чутливим до резонансних суспільно-

політичних проблем. У цьому контексті важливою є мобілізаційна роль громадських 

організацій, які залучають активних громадян до своєї діяльності. 

Загалом словаки з прихильністю і розумінням ставляться до діяльності ННО, 

але співвідношення громадян, які довіряють чи недовіряють неурядовим 

організаціям, є майже однаковим. Згідно з соціологічними замірами впродовж 2003–

2016 рр. у рейтингу довіри до державних і громадських інститутів неурядові 

організації поступаються президенту та місцевому самоврядуванню, але 

випереджають партії, парламент, уряд, поліцію та ін. [498, с. 80–81]. Підозру та 

критику громадян викликає, передусім, фінансова складова діяльності неурядових 

організацій, зокрема в аспекті її недостатньої транспарентності та контрольованості, 

що відкриває можливості для зловживання державними та європейськими 

ресурсами. Тоді як позитивно сприймається суспільством діяльність громадського 

сектора в сфері благодійництва та соціального сервісу. 

З думками пересічних громадян корелюються й оцінки фахівців. Експертні 

опитування INEKO в 2016 р. підтверджують, що до найбільш функціональних 

атрибутів демократії в Словаччині належать неурядові організації та медіа, а 

найменш демократичною визнана діяльність політиків і державно-владних 

інститутів (за винятком президента). Також низьку оцінку в розрізі демократичної 

функціональності дали експерти загальному рівню громадянської участі словаків 
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[348, с. 13–14]. Зростаюча недовіра до партій і державно-владних структур, 

політичне відчуження і заперечення ліберальних цінностей, поширення радикалізму 

та екстремізму зумовлюють соціальну і політичну поляризацію в словацькому 

суспільстві, тим самим, стаючи на заваді його консолідації. Внутрішні проблеми 

доповнюються зовнішніми викликами на кшталт економічної та міграційної криз у 

ЄС, інформаційних воєн, кліматичних змін тощо, створюючи додаткове 

навантаження на суспільство. 

Погіршення динаміки розвитку громадянського суспільства в Словаччині 

впродовж останнього десятиліття фіксують рейтингові моніторинги міжнародних 

дослідницьких організацій. Результати дослідження в межах проекту «Nations in 

Transit» Freedom House зафіксували поступове зниження показника якості 

громадянського суспільства в Словаччині після зміни влади у 2006 р., починаючи з 

1,25 у 2006 р. до 2,0 балів у 2018 р. (див. дод. В). 

За даними дослідження Індексу сталості ОГС (USAID) динаміка розвитку 

словацького громадянського суспільства демонструє низхідну динаміку, попри те, 

що Словаччина все ще належить до групи країн з найвищим рівнем сталості ОГС 

(1–3,0 бали). З-поміж посткомуністичних країн ЦСЄ за індексом сталості ОГС 

Словаччину в 2017 р. випередили Чехія, Польща та прибалтійські країни. Сумарний 

індекс сталості ОГС впродовж 2014–2017 рр. становив найгірший показник за 

останні двадцять років – 2,9 балів, відповідно, максимально наблизившись до 

нижньої межі консолідованості (3,0 балів) [635, с. 249; 636]. Зокрема, найслабшими 

складниками сталості неурядових організацій є фінансова стійкість, правове 

середовище, інфраструктура та організаційний потенціал, а найсильнішими – 

адвокаційна діяльність і надання послуг (див. дод. И). 

Важливим чинником громадянської участі є ставлення влади до активності 

суспільства та комунікації з громадськими структурами. Попри проголошення 

курсу на розбудову демократії та створення умов для розвитку громадянського 

суспільства, урядові підходи різнилися в цьому питанні. За часів прем’єрства 

В. Мечіара відносини влади з громадським сектором були ворожими та 

конфліктними; конструктивністю і приязністю не відзначалися відносини з 
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активними громадянами і при урядуванні Р. Фіцо. Кроки до підтримки та співпраці 

з «третім» сектором активно здійснювались за урядування М. Дзурінди та 

І. Радічової, що загалом сприяло розвитку структур громадянського суспільства. 

Після згортання закордонних програм фінансування брак ресурсів утруднює 

діяльність неурядових організацій, насамперед тих, які задіяні в сфері громадської 

адвокації та контролю за публічною політикою. У Словаччині все ще не завершено 

побудову інституційної системи для забезпечення автономного існування структур 

громадянського суспільства та надійного їхнього захисту від негативних наслідків 

зміни конфігурації політичних сил.  

У процесі посткомуністичного розвитку організації «третього» сектора 

долучилися до глибоких суспільних змін у напрямі демократичної модернізації 

Словаччини. Як підсумовують М. Бутора, З. Буторова та Б. Стречанский, своєю 

діяльністю неурядові організації формували, поширювали і відтворювали три види 

соціального багатства – когнітивне багатство, багатство практичного досвіду та 

багатство суспільно важливих моделей поведінки [285, с. 31–32]. Неурядові 

організації створили інтелектуальні платформи для обговорення суспільних 

перетворень, стимулювали дискусії щодо конкретних завдань і проблем, які стояли 

перед Словаччиною на певному етапі розвитку. ННО продемонстрували свій 

мобілізаційний капітал в активізації різних сегментів суспільства та формуванні 

базових умов громадянської участі, гарантованих відповідними правовими 

стандартами. Неурядові організації внесли значний вклад у вдосконалення 

розподілу публічної влади та забезпечення її транспарентності, взявши на себе 

контроль за діяльністю державних структур, посадових осіб, а також стимулювання 

реформних кроків держави. Громадські організації здійснюють позитивний вплив 

на соціальну інтегрованість громадян, оскільки допомагають послабити розбіжності 

між людьми різних поглядів і сприяють закріпленню довіри між ними. В сучасних 

умовах стабілізації консолідованої демократії в Словаччині вкрай важливим є 

комплекс заходів для подальшого розвитку громадського суспільства, матеріальної 

підтримки «третього» сектора та залучення його до прийняття важливих державних 

рішень, а також вдосконалення форм політичної участі громадян. 
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6.4. Особливості політичної свідомості та участі громадян у контексті 

сучасних викликів 

Словаччина досягла значних успіхів у процесі демократизації, проте 

переосмислення і формування нових цінностей супроводжувалося значними 

труднощами. Проблеми адекватної оцінки трансформаційних процесів, сприйняття 

ліберальних цінностей, довіри до владних інститутів, активної політичної участі є 

характерними для сучасного словацького суспільства. В даному контексті важливим 

видається аналіз комплексу проблем політичної культури як багатоаспектного 

феномену, що знаходить свій прояв на орієнтаційному, поведінковому та 

інституційному рівнях політичної системи та відображає своєрідну природу 

словацького суспільства. 

З позицій сьогодення демократична трансформація країни загалом схвально 

оцінюються громадянами, але є відмінності та неоднозначності щодо оцінки 

окремих її складових. В даному контексті цікавими є результати соціологічного 

дослідження, здійсненого експертами IVO та FOCUS у 2009 і 2014 рр. Респонденти 

гіпотетично порівнювали свою життєву ситуацію з суспільною ситуацією до 

падіння комуністичного режиму (див. дод. Ш). Результати досліджень засвідчили 

сталість або погіршення оцінки соціальних і політичних аспектів розвитку країни, 

порівнюючи з періодом до 1989 р. У порівнянні з 2009 р. громадська думка стала 

більш критичною. Як показують результати опитувань 2009 і 2014 рр., більшість 

респондентів позитивно оцінили розширення можливостей для навчання, праці та 

подорожей закордоном, покращення доступу до інформації, свободи слова та участі 

в громадському житті. Але водночас більшість респондентів переконана, що не 

змінилися або навіть стали гіршими за час трансформації умови для соціально-

статусного зростання на основі чесної праці, можливості громадян впливати на 

політичні рішення та забезпечення рівності перед законом [292, с. 458; 294, с. 17]. 

Попри три десятиліття демократичного розвитку Словаччини, громадська 

думка не є однозначною щодо оцінки комуністичного режиму. Зокрема, це 

підтверджують результати досліджень, здійснених у березні 2018 р. словацькими і 

чеськими науковими інституціями (IVO, Sociologický ústav SAV, Centrum pro 
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výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR). Згідно з результатами опитувань більшість 

словацьких респондентів (58%) стверджували, що чотири десятиліття правління 

компартії супроводжувалися політичним гнітом, обмеженням демократії та свободи 

(28% з цим не згодні та 14% – не визначилися). В той самий час, половина опитаних 

словаків (50 %) вважала, що влада компартії сприяла соціально-економічному та 

освітньому розвитку і лише третина це заперечувала (36%). Погляди чеської 

громадськості на комуністичний період є більш критичними в обох аспектах: 69% 

респондентів заявляли про політичний тиск, обмеження демократії та свободи, і 

лише третина (32%) вважала, що компартія сприяла розвитку економіки, освіти та 

зростанню рівня життя [293, с. 67–68].  

Також Листопадова революція 1989 р. викликає різні оцінки та ставлення 

пересічних словаків. Згідно з результатами досліджень IVO та FOCUS (жовтень 

2014 р.), революцію позитивно оцінили 51 % опитаних словаків, неоднозначно – 24 

%, негативно – 18% і не визначилися 7% респондентів. Для порівняння в Чехії 

листопадові події 1989 р. оцінили позитивно 61%, неоднозначно – 22% і негативно 

– 12% опитаних [294, с. 6–7]. У 2014 р. розуміння необхідності зміни суспільної 

системи внаслідок революції 1989 р. висловили 58% опитаних словаків, 30% 

висловилися проти цих змін і 12% не визначилися. Приміром, згідно з результатами 

паралельного дослідження серед чехів прихильників комплексної трансформації 

виявилося дещо більше – 66%, водночас 22% респондентів не підтримали зміни 

[294, с. 8]. Ставлення словаків до Листопадової революції та її наслідків є подібним 

до позиції чехів, але майже в усіх аспектах оцінювання перетворень словацька 

громадськість була більш критичною, ніж чеська, тобто бачила менше позитивних 

результатів суспільно-політичного розвитку після 1989 р. 

Згідно з результатами дослідження (2014 р.), листопадові події 1989 р. 

позитивно оцінили наступні соціальні категорії: люди з вищою освітою, жителі 

Братиславського регіону, прихильники СДХС-ДП (76%), – які критично 

налаштовані до комуністичної системи, цінують політичну свободу. Частіше були 

налаштовані негативно до листопадових подій 1989 р. такі соціальні категорії: люди 

з базовою освітою, старшого віку (понад 65 років), мешканці Нітранського та 
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Бансько-Бистрицького країв, угорської національності, прихильники КПС, – які 

загалом позитивно оцінюють комуністичну систему і, насамперед, її рівень 

соціального забезпечення [294, с. 6]. Дослідження ретроспективної саморефлексії 

громадян щодо подій листопаду 1989 р. дозволяє зрозуміти їх соціальний контекст, 

а також успіхи та проблеми подальшої трансформації словацького суспільства.  

Соціологічне дослідження, здійснене IVO/FOCUS восени 2014 р., зафіксувало, 

що найбільш проблемними аспектами постреволюційного розвитку словаки й 

надалі вважають соціальні напрями – систему охорони здоров'я (55%), соціальне 

забезпечення, безпеку та зайнятість населення (69% респондентів)[294, с. 18]. На 

сучасному етапі потенціал громадянської участі залишається відносно низьким, як і 

оцінка словаками важливості права на партисипацію. Ця ситуація перебуває в 

інверсійному зв’язку з соціальними правами, які є більш значущими для громадян, 

оскільки слабше забезпечуються [349, с. 372–373].  

Проблеми соціально-економічного характеру ускладнюють демократичний 

розвиток Словаччини. Впродовж трьох десятиліть трансформації простежується 

прямий зв'язок між незадоволеністю громадян своїм соціально-економічним 

становищем і низькою оцінкою функціонування демократії. На думку Д. Малової, 

процес трансформації в Словаччині знехтував соціальним виміром і регіональними 

диспропорціями через домінування інших політичних питань, визначених елітою 

440, с. 2]. Більшість громадян вважають, що їхній рівень життя є незадовільним, що 

контрастує з суспільними очікуваннями після розпаду комуністичного режиму. 

Незбалансована ситуація в соціальному розвитку спровокувала зростання 

націоналізму та екстремізму в сучасних умовах. 

Впродовж самостійного розвитку поступово змінилося ставлення словаків до 

розпаду Чехословаччини. На сучасному етапі аналіз поглядів щодо словацької 

незалежності підтверджує вищий ступінь ідентифікації громадян з власною 

державою, у порівнянні з результатами опитувань до і після проголошення 

самостійності. Згідно з результатами досліджень IVO/FOCUS (жовтень 2014 р.), 

виникнення Словацької Республіки позитивно оцінили 58% опитаних, 18% 

висловилися негативно, 4% не визначилися і 20% респондентів побачили в 
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самостійності, як переваги, так і недоліки [294, с. 4]. Національно-політичний 

розвиток у сучасній Словаччині відображає триваючі консолідаційні процеси на 

рівні громадянського суспільства та політичної культури.  

Важливий аспект політико-культурної трансформації – т.зв. «європеїзація», яка 

пов’язана з утвердженням європейських демократичних цінностей, сприйняттям і 

розумінням громадянами політики ЄС. Більшість словаків задоволена реалізацією 

країною європейського інтеграційного курсу. Єврооптимізм громадян пов’язувався 

не тільки з ціннісними змінами, але й з очікуванням соціально-матеріальної вигоди 

від членства в ЄС та почуттям гордості, що «взагалі туди дісталися» [257, с. 63]. 

Впродовж останнього десятиліття відбулися суттєві зміни в суспільних настроях, 

що свідчать про зниження єврооптимізму словаків. Згідно з результатами 

опитування IVO/FOCUS у жовтні 2014 р., кількість респондентів, що схвально 

ставиться до вступу Словаччини в ЄС, склала 51% (у 2009 р. – 68%), тоді як проти 

висловились 20% і ще 25% опитаних оцінили європейське членство неоднозначно. 

Приєднання країни до НАТО підтримало ще менше громадян – 36%, тоді як 29% 

висловилися негативно, 7% – не визначилися і 28 % респондентів вбачають у 

членстві як позитиви, так і ризики [294, с. 6].  

Згідно з результатами досліджень Eurobarometer у 2010 р., серед європейців 

словаки вирізнялися найвищим рівнем довіри до ЄС – 71% (недовіри – 24%), тоді як 

середній показник довіри серед громадян інших країн-членів становив 43% 

[337, с. 6]. Результати опитування Eurobarometer, проведеного восени 2018 р., 

засвідчили вже інше ставлення словаків до ЄС. Цього разу більшість опитаних 

висловили недовіру до ЄС (47%), тоді як рівень довіри серед словаків становив 

тільки 43%, що загалом віддзеркалює середній показник по ЄС (42%) [338, с. 10]. 

Водночас щодо питання майбутнього ЄС згідно з результатами досліджень у 2018 р. 

майже 2/3 опитаних словаків (65%) висловилися оптимістично, тоді як середній 

показник серед громадян країн-членів становив 58% [338, с. 12]. 

У 2018 р. серед основних цінностей, які пов’язані з членством у ЄС, словаки 

назвали: можливість вільно подорожувати та навчатися (56%), обіг євровалюти 

(54%) і забезпечення миру (34%). У порівнянні з іншими країнами-членами в 
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Словаччині спостерігається вищий відсоток тих громадян, які пов’язують ЄС з 

такими негативними феноменами, як-от: вища злочинність (25%), марнотратство 

(29%), відсутність контролю за зовнішніми кордонами (26%), бюрократія (27%) 

[338, с. 7]. Європейський Союз як символ демократії сприймали в 2018 р. 19% 

опитаних словаків (у 2010 р. – 26 %), що є нижчим за середній показник по ЄС (у 

2018 р. – 26%, у 2010 р. – 23%) [255, с. 7; 338, с. 7]. 

Вже традиційно словаки демонструють слабке зацікавлення політикою ЄС, що 

підтверджує критично низька явка на виборах до Європарламенту (див. дод. Т). 

Неоднозначне ставлення словаків до політики та цінностей ЄС, з одного боку, 

відображає загальноєвропейські тенденції, а іншого – є свідченням недостатнього 

усвідомлення інтеграційних досягнень країни. Критична реакція окремих політиків 

і суспільних верств на кризові прояви в міграційній та економічній політиці ЄС 

оголила їхнє утилітарне розуміння європейського членства, поверхневе сприйняття 

або навіть відкидання цінностей європейської спільноти, що дало підстави 

дослідникам говорити про «неавтентичну інтеграцію» Словаччини [506, с. 99].  

Євроскепсис – важливий складник передвиборчого дискурсу словацьких партій 

(СНП, СіС, РЗДС, ХДР, КПС), програми яких у різному обсязі містили критичні 

позиції щодо функціонування ЄС [365, с. 167–181]. У контексті об’єктивних 

недоліків у міграційній і фінансовій політиці ЄС, різкої критики та спекулятивної 

риторики словацьких політиків рівень довіри громадян до європейських інституцій 

суттєво знизився. Проте словаки прагматично усвідомлюють переваги від членства 

в ЄС. Зважаючи на експортну орієнтованість та інтегрованість словацької економіки 

в європейський ринок, ЄС і надалі відіграє стабілізаційну роль у функціонуванні 

економічної та політичної системи. Однак, як переконує досвід Угорщини та 

Польщі, ЄС не гарантує дотримання стандартів ліберальної демократії і відсутність 

спроб встановлення неліберальних режимів. У Словаччині, на наш погляд, 

виражений європрагматизм є одним з чинників того, що ерозія принципів 

ліберальної демократії спостерігається переважно на політико-культурному рівні й 

не поширюється на рівень формальних інститутів. Однак в умовах поглиблення 

кризи ЄС потенціал неліберального політичного розвитку може посилюватися.  
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Європейська ідентичність Словаччини перебуває у динамічному процесі 

формування і відображає основні характеристики групи країн ЦСЄ. Зокрема, це 

проявляється в контексті інтерпретації європейської ідентичності національної 

держави, що спирається на прагматичний дискурс ЄС як об’єднання, яке має 

відкриті межі, підтримує існування вільного ринку та сприяє регіональній безпеці 

[208, с. 50]. 

Не заперечуючи важливість і необхідність системних змін після 1989 р., 

словаки критично сприймають спосіб їх реалізації політиками, що відображається 

на персональній та інституційній довірі. Згідно з даними агенції «FOCUS» станом 

на вересень 2018 р. ключовим словацьким політикам, як владним, так і опозиційним, 

скоріше або повністю недовіряла більшість респондентів (від 55 до 83%) [262]. За 

таких умов важко говорити про сприйняття влади як інституційного утворення, що 

діє в інтересах людей і здатне розв’язувати їхні проблеми. Розчарування політикою, 

безперервними партійними скандалами та сварками між державними діячами 

відображає й певну ностальгію за епохою комунізму, коли влада не «обтяжувала» 

громадян відкритими суперечками в своєму середовищі, які могли б оголити 

недосконалість її рішень [292, с. 463]. В даному контексті стало помітним зростання 

суспільного попиту на деякі цінності комуністичного періоду (наприклад, 

стабільність, порядок і солідарність). 

Для розуміння глибини трансформаційних процесів важливим є аналіз 

інституційного рівня політичної культури, на якому основні учасники політичного 

процесу повинні діяти в межах встановлених правил. Р. Гефферт бачить ключову 

проблему розвитку словацької політичної культури в тому, що суб’єкти часто не 

дотримуються формально встановлених правил на різних рівнях влади – в 

політичній, економічній і соціальній системах [34]. Порушення елітою правил 

позначається на сприйнятті суспільством етики, моральності та толерантності в 

політиці, чутливість до яких у словацьких громадян є значно меншою, ніж до 

забезпечення соціальних гарантій і життєвих стандартів. 

Особливо складним був політичний розвиток у 1994–1998 рр., коли 

парламентаризм потерпав від свавілля владної коаліції, недемократичних практик 
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управління, маніпулювання демократичними процедурами і законами, утисків 

опозиції, що демонструвало формування на інституційному рівні політичної 

культури авторитарного типу. Але навіть за умов консолідованого демократичного 

режиму для культури функціонування політичних інститутів у Словаччині не є 

характерною консенсусність. Конфлікти в урядових коаліціях, різкі протистояння 

між правлячою коаліцією та опозицією, розпад парламентських клубів, партократія 

– ці політичні дефекти не сприяють довірі до влади з боку суспільства.  

Однією з основних причин низького рівня суспільної довіри до інститутів влади 

і демократії є корупція, факти якої резонансно висвітлюються в ЗМІ. Аналізуючи 

процес розвитку Словаччини після 1989 р., Д. Малова пов’язує навіть окремий 

(сучасний) етап трансформації з корупцією та клієнтелізмом (див. дод. Б) [440, c. 

1].Емпіричні дослідження в рамках моніторингу «Nations in Transit» (Freedom 

House) та «Індексу сприйняття корупції» (Transparency International) не засвідчують 

стійкої та однозначної динаміки зниження корумпованості в Словаччині в період 

консолідації демократії (див. дод. В, К). Відповідно до «Індексу сприйняття 

корупції» в 2018 р. Словаччина дістала 50 із 100 «антикорупційних» балів, 

розмістившись на 57 позиції у світовому рейтингу. З-поміж країн ЄС лише п'ять 

країн «випередили» Словаччину в «антикорупційному» рейтингу (Угорщина, 

Болгарія, Румунія, Хорватія, Греція) [629]. Моніторинг «Барометр світової 

корупції» у 2017 р. засвідчив також низький рівень віри громадян в те, що вони 

можуть протистояти корупції (18%) [520, с. 9]. Ключові причини корумпованості 

публічного управління словаки бачать скоріше в неетичній і неморальній поведінці 

чиновників, аніж у недосконалості формальних правил [589, с. 150]. 

Недовіра до конкретних політиків та державних діячів ретранслюється на 

публічні інститути та демократичні механізми в Словаччині. Адже в сучасних 

умовах медіатизації та персоналізації публічного простору сприйняття громадянами 

політики та влади є персоніфікованим і партійним. Соціологічні заміри IVO 

впродовж 2003–2016 рр. засвідчили високий рівень інституційної недовіри до 

партій, уряду, парламенту, системи юстиції та судів, яким стабільно недовіряла 

більшість респондентів (див. дод. Щ). Ставлення громадян до ключових інституцій 
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представницької демократії, таких як парламент, уряд чи президент, є нестабільним, 

оскільки часто залежить від їхнього персонального складу та політичної ситуації. 

Найвищий рівень легітимності серед вищих органів державної влади має президент, 

якому, зазвичай, довіряє понад 60% респондентів. Рівень суспільної довіри до уряду 

та парламенту є прив’язаний до конкретних легіслативних періодів і віддзеркалює 

співвідношення прихильників і противників чинної владної коаліції. Але загалом 

парламенту та уряду висловлюють довіри менше половини респондентів.  

Ставлення громадян до місцевих органів влади, на відміну від уряду та 

парламенту, характеризується більш високою стабільністю та довгостроковою 

довірою. Попри позитивні тенденції, у відносинах «місцеве управління – 

громадянин» все ще домінує вертикальна, а не горизонтальна модель як у 

розвинутих демократіях, у яких наявний консенсус стосовно основних правил і 

цінностей діяльності. Понад 40% респондентів стабільно довіряють ННО, які 

представляють інтереси громадян у різних соціальних сферах. В умовах 

інституційної недовіри діяльність громадських організацій є важливим чинником 

підвищення культури участі, оскільки сприяє активності, відповідальності, 

соціальній інтегрованості та організованості громадян.  

Вже традиційно найнижчий ступінь суспільної довіри з-поміж політичних 

інститутів (на рівні 20–25%) мають партії, крізь призму функціонування яких 

громадяни сприймають політику у всіх її негативах. На думку громадян, партії 

втратили свою посередницьку роль і діють як лобісти олігархічних, а не суспільних 

інтересів. Високий рівень недовіри громадян до партій, слабка їхня вкоріненість у 

суспільстві, нестійкість електорального поля, невисока оцінка їхньої діяльності, 

нестабільність представництва в парламенті – все це свідчить про слабку 

інституціоналізацію партій у Словаччині. В умовах турбулентності перехідного 

періоду для словаків властива амбівалентність ставлення до політиків і партій, що 

супроводжується, з одного боку, високою недовірою, а з іншого – завищеними 

очікуваннями [589, с. 149]. Надмірні очікування ведуть до глибоких розчарувань і 

пошуку «нового спасителя», що створює стартовий легітимаційний ґрунт для нових 

політиків і партій, які ще «не заплямовані владою».  
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Але більш небезпечною тенденцією є наростаюча апріорна недовіра до 

політиків, партій і влади, що здатна девальвувати у громадській свідомості 

демократію як модель суспільно-політичного розвитку. Упереджене ставлення до 

політичних суб’єктів створює значну загрозу для розвитку демократичних структур, 

загострює ризики деінституціоналізації державно-владних органів і посилення 

тінізації політичної сфери. Для багатьох громадян політика залишається «брудною» 

і непрозорою сферою діяльності. У вище перелічених аспектах словацьке 

суспільство є цілком порівняним з українським, для якого також іманентними є 

проблеми апріорної недовіри до політиків і водночас віри в «спасителя». 

 Недовіра до політиків і владних інститутів створює бар’єр для активної участі 

громадян, посилюючи їхнє політичне відчуження. Кількість відчужених громадян в 

останні роки зростає і вже становить більшість згідно з даними соціологічних 

досліджень [498, с. 74]. Недовіряючи політикам, громадяни відмовляються від 

політичної участі, зокрема й електоральної, тим самим не артикулюючи свої 

преференції та знімаючи з себе відповідальність за невдалий вибір (т.зв. «парадокс 

репрезентації») [263, с.77]. Таке ставлення громадян до участі позбавляє їх важелів 

контролю і впливу на політиків, розширюючи можливості для непрозорого 

здійснення державної влади, що створює проблеми для розвитку демократії.  

Іншим джерелом політичного відчуження є відчуття громадянського безсилля. 

Опираючись на результати дослідження IVO/FOCUS, здійсненого в жовтні 2009 р., 

З. Буторова і О. Гіарфашова підкреслюють такі песимістичні характеристики 

словацького соціуму як глибоке відчуття громадянського безсилля та переконання 

в слабкості свого голосу в процесі прийняття політичних рішень [292, с. 458–459]. 

Громадяни відчувають себе не суб’єктом, а об’єктом владних відносин, що веде до 

пасивності в публічних справах, посилює їхню некритичну політичну орієнтацію на 

харизматичного лідера (вождя). В політичній культурі словаків зберігається чимало 

рис т.зв. «підданського» типу, який характеризується пасивним ставленням 

громадян до політичної системи, визнанням авторитету влади, низькою 

індивідуальною активністю. Історичні корені цих характеристик варто шукати як у 

бездержавному розвитку Словаччини в минулому, так і в політичних практиках 
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часів побудови комунізму. Участь громадян у масових акціях і членство у 

організаціях, контрольованих комуністичним режимом, були проявом не 

громадянської активності, а радше підпорядкуванням політичному тиску. З часів 

комуністичного режиму політична участь сприймалася словаками як обмеження 

особистої свободи, тому в нових умовах неучасть у публічному житті інтерпретує 

частина громадян як вияв свободи [292, с. 458–459]. 

В даному контексті варто виокремити чітко виражений тренд до 

індивідуалізму, насамперед, серед молоді, що негативно позначається на її 

зацікавленості в політичній участі. Як зазначає Е. Ковачова: «Для багатьох молодих 

людей першочерговим орієнтиром є використати свободу, насамперед, у своїх 

цілях, і вони не відчувають себе відповідальними за суспільні справи» [402, с. 47]. 

Почуття громадянської безпорадності поєднується з посиленням індивідуалізму та 

зниженням інтересу частини громадян до колективних дій і проблем інших людей в 

умовах сучасного динамічного життя. 

В суспільстві зростає розчарування і невдоволення політичними елітами, 

системними партіями, функціонуванням демократії загалом, що пов’язано, як з 

резонансними фактами корупції, зловживанням владою, так і нездатністю держави 

розв’язати важливі суспільні проблеми. Згідно з результатами досліджень Global 

Competitiveness, з 34 країн OECD у 2016 р. Словаччина була передостанньою за 

довірою громадян до діючих політиків [625]. Низький рівень довіри до влади та 

поширення думки, що діючі представницькі інститути не служать суспільному 

благу, несуть величезну загрозу для демократичного ладу. 

В умовах суспільного розчарування мейнстрімними партіями, поглиблення 

кризи довіри до владних інститутів, зниження рівня лояльності до демократичних 

механізмів, наростання негативних тенденцій у міграційній та економічній політиці 

ЄС зростає популярність націоналістичних ідей, антисистемних гасел і підтримка 

крайніх правих політичних сил. Впродовж останнього десятиліття словацькі 

ультраправі сили з маргінальних екстремістських об’єднань і груп 

трансформувалися у легальні організації, політичні партії і навіть здобули 

представництво в національному парламенті.  
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Слід зазначити, що проблема правого екстремізму в Словаччині не виникла 

несподівано. Крайні праві суб’єкти й раніше опиралися на свою електоральну нішу. 

Сучасна ультраправа сцена представлена різнорідними акторами: політичні партії 

та громадські організації, формалізовані та неформальні об’єднання, неорганізовані 

групи і рухи, – які мають чимало відмінностей у програмно-ідеологічних позиціях, 

статусі та впливі на політику. Загалом впродовж існування самостійної Словацької 

Республіки крайні праві партії та організації показали себе маргінальними й 

аморфними структурами, їхня діяльність не була стабільною, а відносини між ними 

були ситуаційними та інколи мали конфліктний характер. 

Нестабільну суспільну активність виявляли такі зареєстровані та неформальні 

утворення, як-от: «Slovenský národný front», «Slovenský Úsvit», «Slovenská národná 

liga», «Slovenská Vlastenecká Organizácia – Garda», «Národný odpor Slovensko», 

«Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu», «Národná stráž», «Autonómni nacionalisti», «Jednota 

slovenskej mládeže». У цьому різнорідному конгломераті угруповань можна 

віднайти ідеї расизму, неонацизму, неофашизму, антисемітизму, історичного 

ревізіонізму та інші антидемократичні погляди. Частина з цих організацій вже не 

функціонує, активність інших важко відстежити через ситуативний і неформальний 

характер їхньої діяльності. В Словаччині функціонують філії, місцеві організації 

іноземних суб’єктів з правоекстремістським ухилом. В даному аспекті варто 

виокремити словацьку філію міжнародної неонацистської мережі «Blood and 

Honour», пік активності якої припав на другій половині 1990-х рр., а також місцеві 

організації угорської партії «Йоббік» та угорського «Молодіжного руху 64-х 

комітатів», які стоять на націоналістичних, ревізіоністських позиціях і 

організовують гучні акції, як правило, на півдні Словаччини [109, c. 50–51]. 

На сучасному етапі серед зареєстрованих громадських об’єднань, які згідно 

МВС СР мають правоекстремістські ознаки, найбільш активними є «Словацька 

громада», «Словацький рух відродження», «Нова вільна Словаччина». Правий 

радикалізм і екстремізм у Словаччині не обмежується рухами чи громадськими 

організаціями, а шукає свій вираз на рівні політичних партій, що дозволяє впливати 

на систему державно-владних відносин в країні.  
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Найбільш політично резонансною і успішною правоекстремістською 

організацією є «Народна партія Наша Словаччина». НПНС – це партія лідерського 

типу, де важливе значення має популярність лідера М. Котлеби. Першим 

резонансним успіхом партії стала перемога М. Котлеби на виборах голови Бансько-

Бистрицького самоврядного краю в 2013 р. На виборах 2016 р. партія Котлеби, 

попри соціологічні прогнози, подолала 5%-ий бар’єр. 

Зростання популярності радикальних гасел і електоральної підтримки правих 

екстремістів зумовлено комплексом чинників. Насамперед, варто наголосити на 

політичному відчуженні та низькому рівні довіри словаків до владної еліти та 

системних партій. Придатну електоральну базу для екстремістів становлять 

маргіналізовані прошарки населення, які невдоволені своїм соціально-економічним 

становищем і шукають легких шляхів розв’язання складних проблем. Під впливом 

євроінтеграційних і глобальних чинників словацька економіка реструктуризується і 

вимагає мобільної, флексибільної робочої сили. Нездатність індивідів адаптуватися 

до швидкозмінних умов посилює психічний стан депривації та фрустрації, що 

знаходить політичний вихід у підтримці доволі простих популістичних і 

націоналістичних гасел радикалів та їхніх харизматичних вождів [328, с. 96]. 

Сприяє поширенню екстремізму ісламофобія та панічна реакція громадян на 

наплив до ЄС мігрантів з мусульманських країн, що підсилюється істерією як з боку 

екстремістів, так і окремих владних партій. Представники СНП, НПНС, ХДР, 

ЗЛіНО, Напряму-СД виступили проти прийняття мусульманських біженців, 

апелюючи, зокрема, до християнства як фундаментальної основи Європи та 

Словаччини [313, с. 197]. Вимога ЄС щодо розподілу біженців викликала у значної 

частини словацького суспільства відчуття загрози їхній християнсько-національній 

культурі, що підкріплювалася страхом перед злочинами, терористичними актами 

мусульманських фанатиків і сумнівами щодо здатності мусульман інтегруватися в 

словацьке суспільство. Ісламофобський та антимігрантський популізм словацьких 

партій швидко прогресує. Якщо напередодні парламентських виборів 2010 р. іслам 

і міжнародна міграція не належали до пріоритетних і резонуючих тем у виборчих 

програмах партій [609, c. 22], то вже у виборчій кампанії 2016 р. міграція стала 
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однією з найбільш обговорюваних проблем і в кінцевому підсумку суттєво вплинула 

на результати голосування. Чимало словацьких мейнстрімних політиків і партій 

зробили міграцію головним питанням своїх мобілізаційних стратегій перед 

виборами [462, c. 146–147]. Одним із результатів таких підходів стало 

представництво в парламенті екстремістської сили, яку частина виборців з 

ксенофобськими орієнтаціями вважає більшою захисницею країни від напливу 

мігрантів, аніж партії з поміркованим ідеологічним профілем [511, c. 10]. 

У даному аспекті актуалізуються й ксенофобські гасла проти ромської 

нацменшини, які знаходять значну підтримку у частини населення депресивних 

районів з традиційними антиромськими настроями. В умовах зростання безробіття 

соціальне забезпечення іммігрантів і ромів стає сприйнятливим предметом критики 

з позицій соціально-економічного шовінізму. 

Інша сприятлива тема для спекуляцій правих сил – це страх втрати 

національних, культурних цінностей внаслідок посилення глобалізаційних, 

інтеграційних процесів, реалізації політики мультикультуралізму та зростання 

впливу наднаціональних інституцій. Актуалізується значення гасел і акцій, 

спрямованих на пробудження і захист національної самобутності словаків. У 

риториці націоналістів використовуються суперечливі етностеоретипи, особливості 

історичної свідомості та політичної культури словаків, де знайшли позитивну 

інтерпретацію окремі складні сторінки історії (наприклад, Словацька республіка 

1939–1945 рр.), а також міфологізація етногенезу словаків. Через організацію акцій 

з вшанування визначних національних дат, історичних місць (наприклад, 

Девінський град) і відомих особистостей (приміром, Л. Штур, М. Р. Штефаник) 

праві радикали формують у громадськості хибний образ про себе як захисників і 

носіїв традиційних цінностей, тим самим легітимізуючи свою діяльність.  

Етнонаціональні спекуляції особливо впливають на молоде покоління, 

зумовлюючи його радикалізацію та опозиційну налаштованість. У цьому зв’язку 

варто підкреслити ситуативний чинник парламентських виборів 2016 р.: на користь 

екстремістів вплинула активізація участі електорату, який на виборах 2012 р. не 

голосував, а також молоді, що взагалі вперше голосувала і підтримала радикальні 
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гасла. Наприклад, партію «Котлеба – НП НС» підтримали 22,7% виборців віком від 

18 до 21 року, що є найвищим показником серед усіх політичних партій [471, с. 29]. 

Сучасним трендом у поширенні поглядів і закликів радикальних спільнот є 

переміщення екстремізму з «вулиці» до «віртуального простору», в соціальні 

мережі, де важко відстежити його джерела, контролювати вплив і динаміку. 

Інформаційні та маркетингові технології, підтримка з-за кордону, залучення 

професіоналів (в т.ч. юристів, політтехнологів) дозволяють екстремістам досягати 

бажаного результату і при цьому залишатися в правовому полі. Політичний 

розвиток останніх років засвідчив недостатню ефективність державного контролю 

та інституційних обмежень щодо діяльності екстремістських організацій у 

Словаччині, що створює умови для поширення їхніх ідей, проведення масових акцій 

і здобуття значної підтримки суспільства. МВС СР очікує в майбутньому 

активізацію зусиль правоекстремістських груп та їхніх представників щодо 

політичної інституціоналізації, розширення членської бази, легітимізації 

екстремістської ідеології та розширення співпраці з ультранаціоналістичними 

суб’єктами на міжнародному рівні [390, с. 25].  

Після парламентських виборів 2016 р. словацьке громадянське суспільство на 

різних рівнях почало давати відповіді на відкриті питання. Вступ партії М. Котлеби 

до парламенту викликав протести з боку демократично мислячих громадян. 

Наприклад, одразу після виборів (7 березня 2016 р.) у Братиславі відбулася 

кількатисячна демонстрація «Антифашистська мобілізація – ніколи не пройдете!». 

Проблемі екстремізму почали приділяти посилену увагу словацькі медіа, політики, 

вчені, громадські організації, які прискіпливо відстежують і аналізують діяльність 

крайніх правих організацій та їхніх представників.  

Владна коаліція включила боротьбу з екстремізмом до урядової програми на 

2016–2020 рр.[544], а Міністерство освіти СР зайнялось розробкою змін до 

навчальних програм з метою поглибленого вивчення учнями тем з історії 

недемократичних режимів, Голокосту та громадянської освіти. В урядовому 

документі «Концепція боротьби з екстремізмом на роки 2015–2019 рр.» 

передбачено комплекс заходів у чотирьох ключових напрямах: а) посилити 



405 
 
несприйнятливість громадськістю недемократичних ідеологій і екстремізму; 

б) підвищити обізнаність про прояви, соціальні загрози екстремізму і наслідки 

радикалізації; в) ефективно контролювати екстремістські групи та виявляти 

злочини, переслідувати їхніх виконавців; г) створити інституційний і кадровий 

потенціал для державних органів, що виконують завдання у сфері захисту 

конституційних органів, внутрішнього порядку та державної безпеки [390, с. 6–7]. 

Важливо, що на рівні інституційних обмежень Словаччина спрямувала зусилля 

на вдосконалення антиекстремістського законодавства і вже 25 жовтня 2016 р. 

парламент вніс відповідні зміни до Кримінального кодексу. Але варто зауважити, 

що словацькі ультраправі сили взяли курс на послаблення антисистемної риторики 

з метою інтеграції в політичну систему. В умовах кризи політики мейнстрімних 

партій цілі ультраправих у поміркованій формі можуть підтримати чимало словаків. 

В світлі зміцнення неліберальних, радикальних настроїв у країнах зрілої та 

молодої демократії важливим є відстеження основних тенденцій розвитку 

громадської думки в Словаччині. В рамках проекту «Більш відкрита Словаччина» 

(2013–2015 рр.) зафіксовано зростання критичного ставлення громадян до напряму 

розвитку країни (див. табл. 6.8). 

 Таблиця 6.8 

Відповідь респондентів на питання: «Як Ви вважаєте, словацьке 

суспільство зараз рухається у правильному чи неправильному напрямі?» 

(2006–2013 рр., у %) 

Джерело: [540]. 

 

Песимізм словаків щодо векторів суспільно-політичного розвитку фіксують й 

інші соціологічні дослідження. Приміром, згідно з результатами опитувань IVO у 

2016 р. 62% словаків вважали, що суспільство йде неправильним шляхом розвитку 

Відповідь  04.2006 11.2007 11.2008 02.2010 12.2011 11.2012 11.2013 
У правильному 
напрямі  

47 44 61 45 21 28 29 

У неправильному 
напрямі 

49 48 31 46 74 63 65 
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[498, с. 72]. Причому критична оцінка тенденцій розвитку переважає у всіх 

соціально-демографічних групах. Зокрема, словацьким суспільством чутливо 

сприймаються такі проблеми: корупція, клієнтелізм і розкрадання державної 

власності; низький рівень охорони здоров'я; загрози притоку мігрантів; проблеми 

розвитку регіонів; співіснування ромів і неромів та ін. (див. табл. 6.9).  

Таблиця 6.9 

Ствердні відповіді респондентів на питання про те, чи непокоять їх 

визначені проблеми розвитку Словаччини 

Проблеми 
Ствердні відповіді 

(у %) 

Корупція, клієнтелізм і розкрадання державної власності 88 

Низький рівень охорони здоров'я 86 

Загрози притоку більшої кількості мігрантів 75 

Відставання словацької школи і освіти  69 

Проблеми розвитку регіонів 69 

Наступ екстремістів і розширення їхнього впливу 68 

Проблеми у співіснуванні ромів і неромів 66 

Труднощі ЄС у подоланні поточних криз 65 

Поширення ненависті, нетерпимості та теорій змов через 

соціальні мережі 

54 

Джерело: [498, с. 72]. 

 

В даному контексті особливо насторожує суспільна оцінка стану демократії в 

країні. Згідно з результатами досліджень «Євробарометру», впродовж 2004–2018 рр. 

більш ніж половина респондентів висловлювала своє абсолютне або відносне 

незадоволення функціонуванням демократії в Словаччині (наприклад, у жовтні 

2004 р. – 73,9%, у жовтні 2009 р. – 58,6%, у листопаді 2014 р. – 70,1%, у березні 

2018 р. – 59,6%) [339].  

Як підкреслює П. Голіаш, зростаюче суспільне невдоволення в сучасній 

Словаччині створює, як і в 1989 році, попит на зміни. Але відмінність і складність 
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нинішньої ситуації полягає в тому, що до падіння комуністичного режиму 

громадяни чітко бачили альтернативу в переході до демократії та ринкової 

економіки, які вже були апробовані на Заході. Тоді як у сучасних умовах чимало 

словаків не бачить таких чітких альтернатив і, як не парадоксально, багато хто 

вважає саме слабкістю демократії те, що відбувається зловживання владою, і 

держава не розв’язує проблеми людей [348, с. 7]. В таких умовах зростає ризик 

активізації політичних сил і чинників т.зв. «неліберальної демократії».  

Як показало репрезентативне дослідження INEKO (жовтень-листопад 2016 р.), 

майже кожен четвертий респондент бачить альтернативу сучасному стану 

демократії у скасуванні парламентської системи та встановленні диктатури, 28% 

хотіли б повернутися до соціалістичної системи і 35% опитаних готові до виходу 

Словаччини з ЄС [348, с.15]. Успіх протестних і правоекстремістських сил ставить 

перед громадськістю серйозні питання щодо майбутнього демократії в країні. В 

даному контексті Г. Месежніков зауважує: «Не треба закривати очі перед 

реальністю і визнати, що після більш ніж чвертьстолітньої політичної та 

економічної трансформації має значна частина словацького суспільства проблеми з 

демократичною системою, з універсальними цінностями людських прав, з 

розумінням рівності громадян, із західним спрямуванням держави» [464]. 

Інший комплекс проблем розвитку Словаччини пов'язаний з політичною 

участю. Політична участь як динамічна характеристика активності громадян є 

важливою для розуміння політичних процесів, які протікають в умовах як стабільних 

демократій, так і перехідних політичних систем. «Громадянська участь є серцем 

демократії», без здатності громадян вільно брати участь у процесі управління 

демократія є неможливою, – констатують С. Верба, К. Шлозман, Г. Бреді [664, с. 1]. 

Рівень політичної участі залежить від комплексу чинників, і насамперед, від того, 

наскільки дієвим громадяни сприймають свій вплив на процес прийняття 

політичних рішень, на формування і функціонування представницьких інститутів.  

Колапс комуністичних режимів у країнах ЦСЄ на межі 1980-х– 90-х рр. відкрив 

можливості для інституціоналізації механізмів політичної участі громадян на різних 

рівнях публічних відносин. Під впливом «революційної ейфорії» словацьке 
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суспільство з оптимізмом включилося в розбудову демократичної системи, 

асоціативно підтримуючи плюралізм у різних сферах, активно беручи участь у 

виборах до представницьких структур. Демократичні процеси на початку 1990-х рр. 

супроводжувалися масовою участю громадян, високою електоральною явкою, 

зростанням інтересу до політики загалом. Але через кілька років підйом змінився 

тривалим спадом активності, що виразно проявилося, насамперед, в електоральному 

процесі, призводячи до т.зв. «дефіциту участі» та «парадоксу участі» [263, с. 76–77]. 

Порівняльні дослідження підтверджують, що політична участь (електоральна 

активність) громадян країн «нової демократії» є нижчою, аніж в розвинутих країнах, 

і конкурує з абсентеїзмом та апатією. Дослідники пояснюють ці відмінності 

комплексом чинників, насамперед, недоліками політичної соціалізації часів 

комуністичного режиму, відсутністю партисипативного досвіду, нерозвиненістю 

громадянського суспільства, труднощами процесу трансформації [677, с. 868–869]. 

У 1990-х рр. Словаччина зіткнулася з цілим рядом труднощів перехідного 

періоду, які по-різному позначилися на суспільних очікуваннях і сприйнятті змін. 

Не заперечуючи необхідність системних перетворень, значна частина словацького 

суспільства критично сприйняла спосіб їхньої реалізації, що поступово посилило 

песимізм, апатію і недовіру до політичних еліт та інститутів демократії. Однак у 

1997–1998 рр. суспільство спромоглося на масову мобілізацію і захист демократії у 

світлі авторитарних загроз. Подальші демократичні перетворення дали змогу 

успішно реалізувати євроінтеграційний курс. Але в аспекті політичної участі в 2000-

х рр. Словаччина демонструє складні та неоднозначні тенденції. 

Попри конституційно-правове закріплення механізмів партисипативної 

демократії в Словаччині, в політичній і електоральній практиці виникає питання 

стосовно того, наскільки громадяни готові та використовують можливості для 

прийняття рішень у рамках інституціоналізованих форм участі, наскільки участь є 

стійким елементом політичної культури словацького суспільства. 

В контексті розуміння змісту, динаміки та форм громадянської участі в 

Словаччині ілюстративними є результати досліджень, які здійснювали словацькі 

інституції впродовж 1994–2016 рр. (FOCUS, COPART-KVSBK, IVO). Для аналізу 
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реалізованої та потенційної громадянської участі словаків було виокремлено чотири 

факторові виміри та відповідні форми політичної участі: 

1. Політичні акції на базі індивідуальних ініціатив (висунення кандидатури на 

публічну посаду; робота в партії; звернення до посадової особи; участь у 

громадських слуханнях, дебатах і переговорах). 

2. Участь у масових громадських акціях (благодійництво; участь у виборах; 

підписання петиції; долучення до розв’язання муніципальних проблем). 

3. Протестні акції (участь у демонстраціях; участь у протестах або бойкотах; 

участь у політичних мітингах). 

4. Долучення до публічних дискусій і розв’язання проблем (участь у Інтернет-

дискусіях з суспільно важливих питань; висловлення позиції у медіа; участь у роботі 

неурядових організацій; участь у обговоренні законодавства) [292, с. 454]. 

Відповідно до вказаних вище форм було емпірично зафіксовано значне 

зниження ступеня реальної та потенційної участі словаків у суспільно-політичних 

процесах у 2000-х рр., порівнюючи з 1990-ми рр. В додатку Ю показано відмінності 

між окремими формами реалізованої та потенційної участі в період 1994–2016 рр. 

Соціологічні дані засвідчують, що в 2000-х рр. значно послабилися досвід і бажання 

громадян брати участь у різних видах виборів, петиційних і благодійних акціях, а 

також у розв’язанні муніципальних проблем. Звузилося коло тих громадян, які 

брали участь у акціях протесту, а також тих, які були залучені до профспілкової 

роботи, працювали в партії або були кандидатами на публічну посаду. У порівнянні 

з 2008 р. зростання показників було зафіксовано тільки щодо активності в Інтернет-

дискусіях і зверненнях до публічного діяча з метою сприяння у розв’язанні певної 

проблеми. Згідно з опитуваннями IVO, якщо у 2008 р. 13% респондентів не мали 

досвіду громадянської участі, то в 2016 р. їхня кількість склала 25%. Але при цьому 

мотивація респондентів до можливої майбутньої участі за цей період не знизилася 

[287, с. 76–77].  

Цікавими є результати дослідження соціально-демографічного профілю участі 

словаків в рамках проекту «Громадськість і участь у Словаччині, листопад 2008 р.» 

[500]. Соціально-демографічні характеристики були визначені шляхом опитування 
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респондентів щодо їхньої реалізованої (за останні 10 років) і можливої в 

майбутньому громадянської участі (див. дод. Я). З наведених даних видно, що 

найвищий рівень участі характерний для таких соціальних категорій: громадян з 

вищою освітою, вікових груп 45+ (реальна участь) і 25-44 років (потенційна участь), 

чоловічої статі (потенційна участь), представників угорської нацменшини (реальна 

участь) і респондентів, які ідентифікували себе з середнім або вищим соціальним 

прошарком. Більший потенціал громадянської участі демонструють ті соціальні 

категорії, які переймаються проблемами корупції, розтратою державного майна, 

порушенням прав меншин, проявами екстремізму, проблемами ЄС та ін. Зниження 

інтересу до участі обумовлено, насамперед, загальними тенденціями деполітизації 

суспільного життя, зокрема, і внаслідок вилучення значного сегмента соціально-

економічних питань з демократичного дискурсу [447, с. 73]. Ослаблення 

партисипативного потенціалу в 2000-х рр. може бути пов'язано зі зменшенням рівня 

поляризації політичної сцени та інтеграцією Словаччини в ЄС і НАТО, що 

зменшило соціальне напруження і загрози для демократичного розвитку. 

Словацькі дослідники наводять комплекс причин і чинників, які негативно 

впливають на мотивацію громадян до активної участі у виборах і публічному житті, 

а саме: недостатнє використання основних інструментів прямої демократії, брак 

консенсусу між інтересами партій та інтересами виборців, посилення партійного 

характеру системи правління, низький рівень політичної культури, високий ступінь 

взаємопов’язаності політичних еліт та економічних груп інтересів, корупційні 

звинувачення в адресу політиків, слабкий рівень діалогу між політикумом та 

активною громадськістю, деструктивне суперництво між партократією та 

медіакратією тощо [612, c. 172]. Зазначені негативні прояви, які стали частиною 

політичного життя країни, вказують на те, що застосування правил і принципів 

демократії в Словаччині має свої ліміти та резерви.  

Впродовж тривалого часу емпірично фіксується високий ступінь 

інституціонального та індивідуального відчуження словацьких громадян. 

Соціологічні заміри у 2005 і 2014 рр. за різними параметрами фіксували значну 

кількість респондентів, критично налаштованих до словацьких політичних діячів і 
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політики загалом (від 50 до 70%) [349, с. 380–382]. Недовіра до конкретних 

політиків, посадовців ретранслюється на публічні інституції, що апріорно створює 

для багатьох громадян бар’єр для активної участі.  

Важливим чинником участі є інтерес до політики, який у словацьких громадян 

є нестійким і амбівалентним. В аспекті ілюстрації суперечливості інтересу словаків 

до політики наочними є результати дослідження в рамках проекту «Громадянство і 

партисипація в Словаччині, листопад 2008» [500]. Більша частина респондентів 

декларувала певну зацікавленість політичними подіями, як міжнародного, 

загальнодержавного, так і комунального рівня. Проте, високий ступінь 

задекларованого інтересу до політики не означає бажання громадян докладати 

зайвих зусиль, щоб розібратися в політичних подіях шляхом пошуку інформації. 

Опитування підтвердили, що лише 26% респондентів слідкують за політичними 

подіями щоденно, 28% – два-три рази на тиждень, третина – не частіше одного разу 

на тиждень, а 13% опитаних взагалі не цікавлять політичні новини. Водночас 

більшість респондентів визнали, що не є політично компетентними, але, 

порівнюючи з 1990-ми рр., кількість таких дещо знизилася (53% проти 62%) [292]. 

Найвищий рівень політичної обізнаності виявився у тих громадян, які черпають 

інформацію з Інтернету та щоденної преси.  

Загалом упродовж 2000-х рр. домінує низхідний тренд політичної участі 

словаків. В цьому зв’язку дослідники підкреслюють цікаву суперечність між 

зростанням політичної обізнаності та ослабленням громадянської активності, 

оскільки краще розуміння політичних подій автоматично не призводить до 

зростання рівня громадянської участі, а у деяких випадках може мати, навпаки, 

протилежний вплив [292, с. 464]. Іншим суперечливим чинником зниження інтересу 

до політичного життя називають доступність і багатоманітність інформації, яку 

громадяни не мають бажання опрацьовувати та порівнювати. 

Відповідно до результатів емпіричного дослідження, здійсненого в рамках 

САН у 2008 р., головними джерелами інформації про політичне життя є 

телебачення, яке зазначили майже всі респонденти (96%), а також меншою мірою 

щоденна преса (54%), радіо (53%), міжособистісна комунікація (49%) [733]. 
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Нові можливості та водночас нові ризики для політичної активності створює 

Інтернет-комунікація. Згідно з результатами досліджень «Е-демократія в 

Словаччині» (2008 р.) близько 28% громадян використовують Інтернет для 

вираження своїх суспільно-політичних поглядів чи ознайомлення з думками інших. 

Тоді як 72% респондентів не користуються перевагами електронних форм 

громадянської активності [663, c. 3]. Водночас в останні роки фіксується зростання 

нетолерантності, розпалювання ненависті, поширення радикальних ідей через 

соціальні мережі. Анонімність Інтернет-комунікації активізує представників 

радикальних, екстремістських поглядів, які в Словаччині переходять з віртуального 

до реального політичного простору.  

Дефіцит політичної партисипації в межах визначених інституційних каналів 

компенсується через протестну, неконвенційну участь, оскільки суспільні проблеми 

та вимоги не знаходять належного розв’язання. Словаки зрідка вдаються до масових 

акцій протесту, що зумовлено історичними, політико-культурними особливостями 

його розвитку. В контексті переходу до демократії спостерігалися дві хвилі масових 

акцій протесту – під час революційних подій 1989 р. і перед парламентськими 

виборами 1998 р. з метою протидії режиму В. Мечіара. Зміст і форми політичної 

боротьби та акцій протесту в ході трансформації засвідчили, що словацька 

протестна культура має переважно ненасильницький характер [437, с. 261]. 

Попри низхідний тренд політичної участі в 2000-х рр., суспільство залишається 

й надалі чутливим до резонансних проблем, зважаючи який імпульс для 

багатотисячних протестів і масової мобілізації спричинили корупційні скандали в 

2011–2012 рр. («Gorila», «Sasanka»), «великі антикорупційні марші» у 2017 р. і 

вбивство журналіста Я. Куціака в 2018 р. Протестна активність громадян була 

характерна для періоду 2011–2012 рр. За підрахунками М. Рибара з березня 2011 р. 

по березень 2012 р. відбулося 86 протестних акцій, з яких проти політичної еліти 

було спрямовано 23% акцій, проти уряду – 22% і 11% протестів апелювали до 

широкої громадськості [559, с. 9–11]. Найбільш поширеними формами мобілізації 

громадян були мітинги, походи (49%) і петиційні кампанії (32%). Насильницькі дії 

мали місце в менш ніж 5% акцій, які були пов’язані з протестами у зв’язку зі 



413 
 
скандалом «Gorila». Причому тільки 11 (13%) акцій зібрали понад 5 тис. 

протестувальників [559, с. 11]. В лютому 2012 р. у найбільш масовій демонстрації в 

Братиславі взяло участь близько 15 тис. словаків. Найчисельніші антиурядові 

демонстрації відбулися в березні-квітні 2018 р. по всій Словаччині у зв’язку з 

вбивством журналіста Я. Куціака і його подруги М. Кушнірової. В окремі дні 

протесту в Братиславі збиралося близько 50–60 тис. демонстрантів. 

 У цих випадках протестна участь була своєрідним «клапаном», що вибухово 

вивільнив накопичене невдоволення громадськості. Але відсутність конкретних 

результатів і бажаних змін посилювали громадську пасивність і песимізм, якими в 

своїх цілях користувалися як владно-олігархічні групи, так і правоекстремістські 

політичні сили, активізуючи свою діяльність. Значні суспільні очікування в  

сучасній Словаччині пов’язуються з триваючим розслідуванням вбивства 

журналіста Я. Куціака, яке має політичний контекст, оскільки засвідчує тіньові 

корупційні зв’язки олігархічних структур з державними посадовцями, політиками. 

Ключовим проявом політичної партисипації в умовах репрезентативної 

демократії є участь у виборах і висловлення підтримки конкретній партії чи 

кандидату. В перехідних суспільствах вибори до представницьких структур є 

рушієм перетворень, механізмом легітимації та індикатором демократичного 

розвитку. Інституційними каналами електоральної участі громадян Словаччини є 

комунальні, регіональні, парламентські, президентські вибори та вибори до 

Європейського парламенту. Електоральна активність словаків у різних типах 

виборів суттєво відрізняється. Статистичні дані про вибори у 1990–2019 рр. 

засвідчують, що найвищою є явка на парламентських виборах, далі за активністю 

йдуть президентські вибори, за ними – комунальні, і найнижчою явкою 

характеризуються вибори до представницьких структур регіонального та 

європейського рівнів (див. дод. Т). Вказані відмінності значною мірою обумовлені 

особливостями сприйняття словаками важливості для них відповідного політико-

владного рівня та їхньої зацікавленості в змінах його складу. 

Критично низькою є електоральна участь словаків у регіональних і 

наднаціональних виборах. У виборах до представницьких органів самоврядних 
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країв участь беруть менше третини виборців. Середній показник електоральної явки 

на регіональних виборах впродовж 2001–2017 рр. становив 20,7%. У другому колі 

крайових виборів 2005 р. була зафіксована рекордно низька явка в словацькій 

електоральній практиці – 11,1% [607]. Попри те, що ВТО функціонують з 2001 р., 

громадськість слабко ознайомлена з їх компетенцію та місцем у системі політико-

владних відносин. На думку І. Дудінскої та М. Цірнера, сьогодні пересічні словаки 

не вірять, що жупан і самоврядний регіон зможуть їм допомогти у розв’язанні 

проблем, і часто абстрактно сприймають роль регіонального самоврядування 

[308, c. 51–52]. Таку ситуацію дослідники пояснюють як незначним строком 

функціонування ВТО, так і деформованим розумінням громадянами значення і ролі 

самоврядування внаслідок етатистської та патерналістської політики 

комуністичного режиму. З. Буторова і О. Гіарфашова підкреслюють також слабку 

ідентифікацію словаків з самоврядними краями в силу того, що вони територіально 

не відповідають природним історичним регіонам [292, с. 480]. Діяльність 

регіонального самоврядування викликає менше інтересу в громадськості, на відміну 

від політичних процесів на національному та комунальному рівнях.  

З огляду на критично низьку явку на виборах до Європарламенту, можна 

зробити висновок про слабку зацікавленість словаків і політикою 

загальноєвропейського масштабу. Середній показник електоральної явки словаків 

на виборах до ЄП у 2004–2019 рр. становив 18,1%. Причому Словаччина вже 

традиційно демонструє найнижчу електоральна участь на євровиборах в рамках 

цілого ЄС [607]. Загалом явка словаків на євровиборах відображає ключові 

характеристики електоральної участі в інших посткомуністичних країнах ЄС і є 

значно нижчою, аніж в країнах розвинутої демократії. Вже перші євровибори в 

2004 р. зафіксували вкрай низьку електоральну участь громадян новоприйнятих 

країн ЦСЄ. Ця ситуація виглядає парадоксальною, зважаючи на довготривалі 

прагнення нових країн вступити до ЄС. Порівняння електоральної участі в 

референдумах щодо членства країн в ЄС у 2003 р. і виборах до Європарламенту 

засвідчило значні відмінності в показниках участі, і не на користь євровиборів. 

Приміром, у Словаччині різниця між показниками участі громадян у референдумі 
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2003 р. і у виборах до Європарламенту 2004 р. склала 35,2%, в Польщі – 37,9%, 

Естонії – 36,2, Латвії – 31,2%, Чехії – 26,9%, Угорщині – 7,1% [272, с. 254]. 

Електорально демотивуючим для громадян нових країн-членів у цій ситуації 

могло бути відчуття того, що вони вже висловили свої погляди на європейське 

питання через акт референдуму, тому й не надали важливого значення виборам на 

наднаціональному рівні [272, c. 255]. Ця ситуація не заперечує для громадян 

важливість європейського питання, але підкреслює проблему з мобілізацією 

виборців у «нових демократіях». На євровиборах 2019 р. вдалося суттєво підвищити 

явку словаків до 22,74 % (в 2014 р. – 13,05%) завдяки активній передвиборчій 

агітаційній кампанії. 

Апатія словаків на виборах до ЄП зумовлена комплексом чинників як 

загальноєвропейського характеру, так і специфічною ситуацією в країні. 

Соціологічні дослідження зафіксували, що серед причин електоральної пасивності 

переважають такі: переконання виборців у слабкості свого голосу, недовіра до 

інституту Європарламенту, слабка поінформованість про його функції, малопомітна 

дія і слабкий вплив європейського рівня прийняття рішень на повсякденне життя 

громадян, недостатня публічна та партійно-політична дискусія на європейські теми, 

немобілізаційний характер передвиборчих кампаній. Окрім зазначених вище 

причин, низька участь словаків могла бути зумовлена і рядом специфічних 

чинників, зокрема електоральною «стомленістю» внаслідок поєднання в одному 

році європейських і президентських виборів, розчаруванням національною 

політикою. Ситуація з євровиборами показує, що політичним акторам не вдалося 

скоротити ментальну відстань між виборцями нових країн ЄС і дати їм адекватну та 

повну відповідь на питання – «для чого брати участь у виборах?» [272, с. 261]. 

Зниження рівня явки на виборах до Європарламенту та критично низька участь у 

них громадян посткомуністичних країн наводить деяких авторів на думку про 

«шкідливість» цих виборів, оскільки ефект «неголосування» може поширюватися та 

негативно впливати на участь у інших формах волевиявлення [292, с. 480]. 

На парламентських виборах фіксується найвища електоральна явка, яка, однак, 

впродовж останнього десятиліття не підіймається понад 60%. Впродовж тридцяти 
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років проведення вільних виборів у Словаччині динаміка електоральної участі була 

доволі значною, що зумовлено комплексом чинників і, передусім, конкретною 

політичною ситуацією. Ейфорія від падіння комуністичного режиму зумовила 

електоральну гіперактивність, яка на виборах у 1990 р. становила 95,4%. До цього 

високого показника Словаччина більше не наближалася, оскільки в наступні роки 

домінує низхідний електоральний тренд [607]. Висока соціальна конфліктність і 

поляризованість політичної сцени в середині 1990-х рр. зумовила те, що на 

парламентських виборах 1998 р. показник електоральної явки різко зріз до 84,2%. 

Після виборів 2002 р., на яких приймалося рішення про збереження 

євроінтеграційного та реформного курсу Словаччини, електоральна участь почала 

знижуватися і стабілізувалася на рівні 55–60%, що зафіксували парламентські 

вибори в 2012 і 2016 рр. (див. дод. Т).  

Диференціація показників електоральної явки на комунальних виборах не є 

такою виразною як на парламентських, хоча також помітною є низхідна тенденція 

участі у порівнянні з 1990-ми рр. Упродовж 2000-х рр. участь у комунальних 

виборах стабілізувалася на рівні 47–49%, попри формальне визнання громадянами 

важливості виборів до органів місцевого самоврядування і необхідності активної 

участі в управлінні місцевими справами. Стабілізація на межі 50% є характерною 

для електоральної явки на президентських виборах, хоча в перших прямих виборах 

глави держави у 1999 р. взяло участь 75,5% громадян (в 2-му турі). Порівняно 

висока явка на президентських виборах зумовлена їхньою персоніфікацією та 

конкретно-спрямованим усвідомленням громадянського обов’язку. 

Попри спад електоральної активності, в Словаччині спостерігається перехід від 

посткомуністичної формули виборчої поведінки, яка була властива для країн з 

запізнілою модернізацією, до соціоекономічної моделі, яка передбачає, що в міру 

зростання рівня освіти та доходів громадян підвищується також і електоральна явка 

[215, с. 72]. Поступово послаблюються відмінності в рівні електоральної явки в 

сільській місцевості та великих містах (на користь міського населення). 

За Конституцією СР особливе місце серед інституційних каналів політичної 

участі громадян передбачено референдуму, який є виявом їхньої прямої волі. Але 
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практика проведення загальнодержавних референдумів в Словаччині засвідчила 

їхню нефункціональність через низьку участь громадян. З восьми референдумів 

тільки одне всенародне голосування у 2004 р. зібрало більш ніж половину 

зареєстрованих виборців (52,15%), що дозволило імплементувати рішення 

волевиявлення. Середній показник електоральної участі в загальнонаціональних 

референдумах у 1994–2015 рр. становив 28,25% [607]. Місцеві референдуми також 

слабко використовуються громадянами для розв’язання поточних проблем. Більш 

дієвими механізмами прийняття рішень на місцевому рівні є збори жителів, 

громадські слухання, обговорення на рівні комісій. Але локальна участь словаків у 

рамках визначених форм не відзначається активністю і стійкістю. 

Насамкінець, слід зазначити, що незавершеність і складність 

трансформаційних процесів у сучасній Словаччині фіксують результати емпіричних 

рейтингових досліджень. Згідно з інтегральними індексами моніторингу «Nations in 

Transit» упродовж 2005–2018 рр. міжнародна організація Freedom Housе відносила 

Словаччину до нижчого рівня консолідованих демократій (індекс від 2 до 2,99 балів) 

[489]. Але навіть у цій категорії інтегральний індекс демонструє поступове 

зниження показника якості демократії в Словаччині за всіма критеріями, починаючи 

з 2007 р. (див. дод. В). 

 «Індекс демократії» проекту «Economist» впродовж 2006–2018 рр. також 

фіксує поступову низхідну динаміку показників демократичності в Словаччині, але 

це не перешкоджає країні залишатися в категорії «недосконалі демократії» 

(див. дод. Д). Слід зазначити, що згідно з даними моніторингу жодна з 

посткомуністичних країн ЦСЄ на сучасному етапі розвитку не входить до групи 

«повноцінних демократій». З країн ЦСЄ тільки Чехії вдавалося здобувати в 2006–

2013 рр. статус «повноцінної демократії» (8,0–10,0) за розрахунками експертів 

проекту «Economist». 

Поступове погіршення показників успішності політичної, економічної та 

управлінської трансформації у Словаччині впродовж 2006–2018 рр. фіксують 

емпіричні показники в межах проекту «Transformationsindex der Bertelsmann 

Stiftung». Однак згідно з «Індексом статусу» Словаччина утримує стійкі позиції в 
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категоріях перехідних країн з консолідованою демократією і розвинутою ринковою 

економікою (див. дод. Е). Також погіршилася оцінка експертами якості словацького 

державного управління, яке з 2016 р. перемістилося з категорії «дуже ефективне» у 

категорію «ефективне». Водночас згідно з кількісними даними Фонду Бертельсмана 

за 2018 р., у рейтингу країн ЦСЄ Словаччина поступається за трансформаційними 

показниками тільки Естонії, Литві, Чехії, Латвії та Словенії [280, c. 14]. 

У межах іншого проекту Freedom Housе – «Freedom in the World» –  Словаччина 

з 2010 р. (за винятком 2019 р.) отримувала у категоріях «політичні права» та 

«громадянські свободи» найвищу експертну оцінку (індекс 1) і, відповідно, статус 

«вільної» країни, випереджуючи за сукупністю балів Угорщину, Польщу, Латвію та 

низку інших країн ЦСЄ (див. дод. Г). 

Згідно з рейтингом «Index of Economic Freedom» загальні показники 

Словаччини після 2004–2006 рр. суттєво не покращилися, і країна вже понад десять 

років залишається в групі країн «з помірно вільною економікою». Серед країн ЦСЄ 

до групи країн «з переважно вільною економікою» входять тільки Чехія і країни 

Балтії (див. дод. Д). Словаччина у світовому рейтингу «Індекс економічної свободи 

2019 року» знаходиться на 65 місці серед 180 країн-учасниць, поступаючись за 

сукупністю балів Польщі, Румунії, Болгарії та Словенії [476, c. 18-22]. На сучасному 

етапі Словаччина досягла високих показників у забезпеченні свободи торгівлі, 

фіскального здоров’я, монетарної свободи. Найбільш проблемними залишаються 

категорії «доброчесність уряду», «ефективність судочинства», показники яких 

дозволяють відносити Словаччину до групи країн «з невільною економікою» 

(див. дод. Д). Загалом, характер трансформаційних процесів у сучасній Словаччині 

віддзеркалює коливання в площині демократичного розвитку в регіоні ЦСЄ. Однак 

на відміну від сусідньої Угорщини та Польщі, поки що, немає підстав говорити про 

«неліберальний розворот» у суспільно-політичному розвитку Словаччини. 

 

Висновки до розділу 6 

Після активної фази системної трансформації в 1999–2004 рр.  словацька 

модель суспільно-політичного розвитку перейшла в довгострокову фазу 
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«позитивної» консолідації демократії, яка, поряд зі стабілізацією демократичних 

інститутів та оптимізацією функціонування органів державної влади, передбачає 

утвердження в суспільстві ліберальних принципів і орієнтацій, досягнення 

ціннісного консенсусу між елітами та масами. З огляду на складні суспільно-

політичні процеси в сучасній Словаччині, зроблено висновок, що стадія 

«позитивної» консолідації демократії залишається й надалі незавершеною. 

Перспективи розвитку словацької моделі консолідованої демократії залежать від 

послідовності та ефективності подальших політичних, владно-інституційних і 

соціально-економічних перетворень, ступеня інтегрованості країни в європейські та 

міжнародні структури, впливу комплексу структурних і процедурних чинників. 

Аналіз розвитку словацької партійної системи дозволив розкрити складні та 

суперечливі процеси, які свідчать про слабку інституціоналізацію партій, мінливість 

електоральних преференцій та нестабільність міжпартійної взаємодії. Останні 

парламентські вибори зафіксували низку деструктивних тенденцій партійного 

розвитку, частина з яких прослідковувалася вже в рамках кількох електоральних 

циклів, а частина – проявилася в контексті виборів 2016 р. Нестабільність, 

плюралізованість, поляризованість та ідеологічна асиметричність словацької 

партійної системи створює ризики для стабільного функціонування механізмів 

парламентської демократії на сучасному етапі. 

Підкреслено, що державно-владна модернізація та адаптація до європейських 

правових стандартів додали стабільності словацькій парламентській моделі, 

заклавши інституційні основи для консолідації демократії. Всі парламентські 

коаліції функціонували в інституційних умовах консенсусної моделі. Навіть 

абсолютна перемога Напряму-СД на виборах 2012 р. і формування однопартійного 

уряду, попри схильність прем’єра Р. Фіцо до концентрації влади, не стали основою 

для недемократичних тенденцій розвитку країни. Водночас ризики для ліберально-

демократичного розвитку створює неформальна інституціоналізація, яка підриває 

довіру громадян до владних інститутів.  

 Визначено коло проблем словацької парламентської системи, які потребують 

подальшого політичного та правового вдосконалення, а саме: невідповідність між 
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формальним визнанням ролі парламентських комітетів та їхнім реальним впливом 

на законодавчий процес; високий ступінь фрагментації та флуктації політичної 

структури НРСР; ситуативний дуалізм виконавчої влади; нестійкість владних 

коаліцій; складні взаємовідносини в площині «парламентсько-урядова більшість –

президент»; нестабільність парламентського представництва партій; диспропорції в 

репрезентації регіонів у національному парламенті; ефект «втрачених голосів» в 

умовах високого прохідного бар’єра; відносна низька електоральна участь; слабкий 

вплив громадян на персоніфіковане партійне представництво в парламенті та ін. 

Партійно-політичний чинник був визначальним на всіх етапах розвитку словацького 

парламентаризму, що, зрештою, відповідає реаліям функціонування сучасних 

парламентських демократій. Нестабільність структури політичних партій і 

партійної системи в сучасній Словаччині створює ризики для функціональності 

парламентської демократії, що потребує зваженого прогнозного аналізу та 

подальшого інституційного вдосконалення.  

Наголошено, що значний вклад у процес стабілізації словацької моделі 

демократії внесли неурядові організації, взявши на себе контроль за діяльністю 

держави, стимулювання її реформних кроків і заохочення до активної участі 

громадян. У 2000-х рр. в урядовій діяльності спостерігалися різні підходи до 

відносин з громадським сектором, що зумовлено, зокрема, й різними позиціями 

правлячих партій: від розвитку партнерських відносин за прем’єрства М. Дзурінди 

та І. Радічової до ігнорування співпраці за урядування Р. Фіцо. На сучасному етапі 

суспільно-політичного розвитку Словаччини функціонування громадського сектора 

супроводжується рядом труднощів, з-поміж яких виокремлено: недосконалість 

правового регулювання діяльності неурядових структур, незавершеність побудови 

інституційного механізму взаємодії з державою, недостатню інтегрованість 

«третього» сектора в механізм прийняття соціально важливих рішень, обмеженість 

фінансових ресурсів і нестабільність діяльності громадських організацій та ін. Після 

згортання закордонних програм фінансування брак ресурсів утруднює діяльність 

неурядових організацій, насамперед тих, які задіяні в сфері громадської адвокації та 

контролю за публічною політикою. Підкреслено, що у Словаччині все ще не 
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завершено побудову інституційної системи для забезпечення автономного 

існування структур громадянського суспільства та надійного їх захисту від 

негативних наслідків зміни конфігурації політичних сил.  

Зроблено висновок, що в багатьох аспектах ціннісно-поведінкової 

трансформації словацьке суспільство значно наблизилося до ліберальної моделі 

розвитку, притаманної західним демократіям. Але масова підтримка демократичної 

системи перебуває у прямій залежності від позитивної оцінки громадянами 

діяльності її механізмів, тому низький рівень довіри словацьких громадян до 

державної влади, представницьких інститутів і політиків зумовлює ризики для 

демократичного розвитку країни. Під впливом комплексу чинників у сучасній 

Словаччині зростає популярність націоналістичних ідей, антиєвропейських і 

антисистемних гасел, а також суспільна підтримка популістських, крайніх правих 

політичних сил, що їх пропагують. В цих умовах актуалізуються питання 

комплексної протидії радикалізму та екстремізму. 

Визначено, що найбільш проблемним рівнем для утвердження моделі 

ліберальної демократії в Словаччині є консолідація громадянської політичної 

культури, яка, попри значний поступ, поки що не завершилася. Посткомуністичні 

трансформації призвели до змін у суспільній свідомості та особистісному 

світосприйнятті, обумовили переоцінку індивідами своїх цінностей, наповнили їх 

новим змістом. На сучасному етапі для Словаччини не втрачає актуальності 

проблема закріплення ліберально-демократичних, європейських цінностей на всіх 

рівнях політичної системи, гармонізація особистісного та суспільного джерел 

розвитку. Подальший розвиток словацької моделі консолідованої демократії 

перебуває в прямій залежності від консолідації громадянського суспільства та 

закріплення громадянської політичної культури. 

Викладені у розділі ідеї та положення відображені у публікаціях автора [68; 81–

83; 85; 90–95; 101; 105–106; 109; 112–113; 117–119; 121–124; 384]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі отримано висновки, які є розв’язанням поставлених 

дослідницьких завдань: 

1. Вивчення стану наукової розробки проблеми суспільно-політичного 

розвитку Словаччини дозволило систематизувати джерела та виокремити основні 

тематичні аспекти досліджень, які розкривають зміст проблематики в 

політологічному контексті. Науковий інтерес акумулюють такі  тематичні напрями: 

теоретичні проблеми дослідження словацького транзиту, історична ретроспектива 

демократичного розвитку, модернізація державно-владних структур, розвиток 

інститутів громадянського суспільства, політико-культурний вимір 

трансформаційних процесів та ін. Запропоновано авторське бачення кола 

проблемних питань у дослідженні суспільно-політичного розвитку Словаччини, що 

окреслює потенціал дисертаційної роботи у їхньому розв’язанні. Зокрема, 

дискусійними, малодослідженими або нерозв’язаними залишаються наступні 

аспекти проблематики: співвідношення процедурних і соціально-структурних 

чинників на різних етапах розвитку Словаччини; функціонування демократичних 

інститутів і вплив неформальних практик; взаємообумовленість соціополітичних 

поділів і партійної конкуренції; дисбаланс між соціальними очікуваннями й 

результатами перетворень; перехід до консолідованої демократії та проблеми 

реалізації її потенціалу; внутрішні суперечності сучасної моделі суспільно-

політичного розвитку та ін. 

2. Уточнено, що специфіка предметного поля посткомуністичних досліджень 

окреслилася в ході поглибленого вивчення стартових умов, траєкторій і результатів 

демократичних переходів, їхньої вертикальної структуризації, співвідношення 

процедурних і структурних чинників трансформації, труднощів консолідації 

демократії у країнах ЦСЄ. Різноманіття національних моделей трансформації 

зумовило гнучке розуміння сучасного призначення транзитології в контексті 

пояснення структури та логіки демократичних перетворень, а також залучення 

інтегративних схем аналізу, які опираються на принципи неоінституціонального, 
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соцієтального, системного, еволюційного підходів. У результаті теоретико-

методологічного аналізу проблеми сформовано розуміння моделі суспільно-

політичного розвитку Словаччини як цілеспрямованої та динамічної системи, що 

розвивається під впливом комплексу структурних і процедурних чинників, 

відтворюючи свої базові характеристики на владно-інституційному, партійно-

політичному, громадському, політико-культурному рівнях. Реалізована структурно-

динамічна схема аналізу системних змін і демократичних перетворень дозволила 

виокремити основні етапи суспільно-політичного розвитку Словаччини: у 1989–

1992 рр. в умовах чехословацької федерації відбувся крах комуністичного режиму 

та становлення базових засад демократії; в 1993–1998 рр. у Словаччині йшла 

боротьба між демократичними та авторитарними тенденціями розвитку в контексті 

формування гібридного режиму; у 1999–2004 рр. відбулася консолідація словацької 

демократії (стадія «негативної» консолідації); після 2004 р. у Словаччині триває 

стабілізація демократичних інститутів і закріплення громадянської політичної 

культури для повноцінної реалізації потенціалу моделі консолідованої демократії 

(стадія «позитивної» консолідації).  

3. В кінці 1989 р. – на початку 1990-х рр. у Словаччині відбулася радикальна 

зміна моделі суспільно-політичного розвитку внаслідок краху комуністичного 

режиму та здійснення демократичних перетворень. У процесі еволюції словацька 

модель посткомуністичного розвитку відтворювала як національні особливості, так 

і універсальні риси трансформаційного характеру. Встановлено, що належність 

Словаччини до «соціалістичного табору» обумовила наявність в її моделі розвитку 

загальних посткомуністичних характеристик: взаємопов’язаність і відносна 

синхронізованість трансформації з демократизаційними процесами в регіоні; 

«відкриття» транзиту внаслідок кризи комуністичного режиму; комплексність 

перетворень; першочерговість політичних реформ перед економічними; 

непідготовленість владної еліти до системних змін; слабкість громадянського 

суспільства; соціальна болючість ринкових реформ; завищенні суспільні очікування 

від зміни режиму; національно-політична реакція на крах комуністичного режиму; 

значний вплив країн Заходу на перетворення та ін.  
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З’ясовано національні особливості, які вирізняють початкову фазу словацького 

демократичного транзиту в середовищі посткомуністичних країн ЦСЄ, і водночас 

підкреслюють складність трансформації: а) у порівнянні з іншими 

центральноєвропейськими країнами стартові умови словацького транзиту були 

менш сприятливими, що зумовлено, насамперед, браком досвіду самостійного 

державного розвитку, специфічним «м’яким» характером комуністичного режиму, 

відсутністю реформаторів-лібералізаторів всередині владної еліти, слабкістю 

опозиційного руху, недостатнім досвідом реформування механізмів планового 

господарства, незбалансованим розвитком різних сегментів економіки та ін.; б) крім 

розбудови демократичного політичного режиму та ринкової економіки словацький 

транзит включав історично важливі завдання щодо становлення самостійної 

держави та національної інтеграції, які ускладнювали трансформаційні процеси 

(т.зв. «четвертна» модель транзиту); в) падіння комунізму відбулося у формі 

швидкого колапсу режиму (з елементами переговорів між владою та опозицією) під 

тиском мобілізованих мас, внаслідок чого лібералізація і демократизація 

відбувалися одночасно, що зумовило труднощі демократичної трансформації до і 

після проголошення державної незалежності; г) попри загострення чесько-

словацьких відносин, процес національно-політичної трансформації протікав у 

несиловому форматі на противагу різним конфронтаційним варіантам розпаду 

федерацій, які мали місце на посткомуністичному просторі; д) внаслідок 

обмеженості люстраційного процесу сильний вплив на трансформаційні процеси в 

Словаччині здійснювала комуністична еліта. 

В 1989-1992 рр. на інституційному рівні було закладено основи плюралістичної 

парламентської демократії, забезпечено легітимаційний фундамент для подальших 

законодавчих, політичних і соціально-економічних змін, які визнано ключовим 

поступом у процесі демократизації Словаччини. Водночас аргументовано, що 

традиційні особливості словацької політичної культури ускладнювали й 

уповільнювали інституціоналізацію демократії західного типу в рамках моделі 

«навздогінної модернізації». Напруженість і конфліктність у суспільстві на початку 

1990-х рр. підвищувалася у зв’язку зі складними перетвореннями у соціально-
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економічній сфері, розбіжностями у стратегіях розвитку словацьких і чеських еліт, 

актуалізацією «словацького питання», невдалими спробами реформування 

федеративної системи та ін.  

4. Визначено, що в Словаччині за прем’єрства В. Мечіара конструюється 

конфліктна модель суспільно-політичного розвитку. Складність та амбівалентність 

суспільно-політичного розвитку Словаччини в перші роки незалежності показано 

крізь призму двох груп різноспрямованих, з точки зору демократизації, чинників. З 

одного боку, рушієм для подальших демократичних перетворень у Словаччині було 

те, що головні інституційні характеристики політичного режиму були закладені ще 

в умовах федерального етапу розвитку. З іншого боку, в перші роки самостійності 

проявилися ряд чинників, які не сприяли демократизації, а в ряді випадків навіть 

зумовили прояв авторитарних тенденцій. Складний структурний контекст для 

демократизації в 1990-х рр. створювали політико-інституційні, соціально-

економічні, соціокультурні, етнонаціональні чинники. Не була орієнтованою на 

консенсус і стратегія політичних еліт щодо ключових питань реформ, національного 

державотворення і зовнішньополітичних пріоритетів.  

Висвітлено суперечливу динаміку політичного процесу в 1993–1998 рр., яка 

оголила складні процеси в антагоністичній площині «авторитаризм – демократія» з 

чітко вираженими тенденціями до згортання демократичних перетворень і 

формування гібридного режиму. Формування недемократичного політичного 

режиму в Словаччині простежено за такими напрямами: концентрація владних 

ресурсів у руках правлячої коаліції; порушення принципів законності та 

верховенства права; спроби зміни інституційних правил політичного розвитку; 

перешкоджання діяльності парламентської опозиції; використання правоохоронних 

органів і спецслужб у політичній боротьбі; посилення контролю за ЗМІ та втручання 

у сферу громадянського суспільства; зрощення політичної та економічної влади й 

ін. Внутрішньополітичний розвиток Словаччини був тісно пов’язаний із 

зовнішньою політикою, яка відзначалася декларативністю та суперечливістю. Уряд 

В. Мечіара формально проголошував стратегічною ціллю вступ Словаччини до 

європейських структур, але внутрішньополітична практика доводила небажання 
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правлячих сил розвивати країну відповідно до демократичних принципів і 

стандартів ЄС. 

З-поміж основних чинників, які перешкодили зміцненню недемократичного 

режиму в Словаччині, виокремлено такі: конституційна структура держави та 

відносно незалежна, критична позиція інститутів, включених у систему розподілу 

влади; активізація «третього» сектора та консолідація політичної опозиції; 

підтримка демократичних сил і критика уряду з боку ЄС і США; розчарування 

суспільства провалом євроінтеграційної політики уряду В. Мечіара на фоні успіхів 

країн-сусідів. Політична консолідація т.зв. «антимечіарівського» табору та 

мобілізація громадськості в контексті проведення парламентських виборів 1998 р. 

продемонстрували – як мирним шляхом вплинути на зміну влади в умовах 

недемократичного режиму. 

5. Обґрунтовано, що стрімкий перехід Словаччини до етапу консолідації 

демократії після парламентських виборів 1998 р. став результатом впливу та 

взаємодії комплексу структурних і процедурних чинників. По-перше, визначальну 

роль відіграли чинники процедурного характеру: посилення консенсусної здатності 

правлячих еліт, зниження рівня конфронтації у площині «влада – опозиція» та 

політична ізоляція антисистемних сил. Досягнення згоди еліт щодо ключових 

параметрів політичної системи, а також перемога демократичних сил на 

парламентських виборах двічі поспіль (у 1998 і 2002 рр.) сформували базові 

політичні умови для консолідації демократії. По-друге, ключовим чинником 

перетворень у Словаччині був зовнішній вплив з боку міжнародної спільноти 

(насамперед ЄС), що проявився в багатоаспектній підтримці демократичних сил і 

неурядових організацій, політичному заохоченні та тиску на владні еліти в аспекті 

виконання євроінтеграційних умов. Вмотивованість еліти щодо реалізації курсу на 

інтеграцію Словаччини в європейські структури стала генератором масштабних і 

форсованих реформ. Успішну реалізацію Словаччиною європейського та 

євроатлантичного курсу визначено одним із ключових показників консолідації 

демократії. По-третє, у процесі здійснення перетворень і реалізації 

євроінтеграційного курсу коаліція М. Дзурінди опиралася на інноваційну, 
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просвітницьку, мобілізаційну підтримку «третього» сектора, яка була вкрай 

важливою в умовах соціальної болючості ринкових реформ і нищівної критики 

опонентів. 

Розкрито структурно-динамічний зміст консолідаційних процесів, який 

відображали демократичні зміни на владно-інституційному, партійному, 

громадському та політико-культурному рівнях суспільної системи. Інституційні 

умови для консолідації демократії були сформовані в процесі конституційно-

правової модернізації. Наголошено, що саме модернізація владно-інституційної 

структури є ключовим показником консолідації демократії в Словаччині на початку 

2000-х рр., оскільки трансформаційні процеси на інших рівнях були менш 

успішними. Конституційна реформа 1999–2001 рр. усунула законодавчі прогалини 

та деформації, удосконалила модель розподілу влади, запровадила нові державні 

інститути, адаптувала положення національного законодавства до європейських 

стандартів, що додало стабільності системі владних відносин, пріоретизувало 

європейське спрямування країни, посилило інституційні перешкоди для діяльності 

недемократичних сил і дозволило здійснити системні перетворення. Завдяки 

структурним реформам у сфері публічного управління вдалося здійснити 

багаторівневу децентралізацію влади, раціоналізувати структуру органів державної 

адміністрації, створити дієве місцеве та регіональне самоврядування – тим самим 

було забезпечено демократичні умови розвитку на основних рівнях публічних 

відносин. Вдосконалення і закріплення єдиних демократичних правил, дотримання 

політичними гравцями цих правил знизило вплив неформальних інститутів і 

практик. Уточнено, що на етапі консолідації демократичного режиму Словаччина 

не уникла проблем соціально-економічного характеру, пов’язаних із затяжним 

характером реформ, загостренням їхніх соціальних складових і корупцією. З огляду 

на тривалість, суперечливість консолідаційних процесів на рівні громадянської 

політичної культури, зроблено висновок, що Словаччина завершила перехід до 

демократії, досягши стадії т.зв. «негативної» консолідації.  

6. Показано, що в процесі реалізації потенціалу консолідованої демократії 

розвиток словацької парламентської моделі направлений на пошук політичного 
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консенсусу, інституційної рівноваги, стабільності партійного представництва та 

ефективності взаємодії. Владно-інституційна модернізація та адаптація до 

європейських правових стандартів додали стабільності словацькій парламентській 

системі, але не позбавили її політичної конфліктності. Встановлено, що політичний 

розвиток останнього десятиліття викристалізував низку проблемних аспектів 

функціонування словацького парламентаризму, пов’язаних з ситуативним 

дуалізмом виконавчої влади, нестабільністю парламентського представництва 

партій, нестійкістю владних коаліцій, фрагментацією та флуктацією політичної 

структури парламенту, диспропорційністю репрезентації регіонів у національному 

парламенті, слабким впливом громадян на персоніфіковане партійне 

представництво та ін. Наголошено, що для забезпечення стабільності та 

функціональності в контексті нових викликів державно-владна система Словаччини 

потребує подальшого політико-інституційного вдосконалення. Попри конфлікти та 

протистояння у відносинах політичних акторів, інституційний механізм взаємодії 

вищих органів державної влади залишається стабільним і функціональним, що 

підтверджує консолідованість конституційної системи Словаччини. 

7. У контексті демократичних трансформацій словацька партійна система 

пройшла динамічним шляхом розвитку, змінюючи формат політичного 

представництва за результатами виборів, що дозволило виокремити шість етапів: І-

й етап (1990–1992 рр.) – початкова багатопартійність; ІІ-й етап (1992–1998 рр.) – 

двополярна партійна система з домінуванням РЗДС; ІІІ-й етап (1998–2002 рр.) – 

двоблокова плюралізована партійна система; ІV-й етап (2002–2010 рр.) – 

стандартизація політичної сцени та формування двоцентрової партійної системи; V-

й етап (2010–2016 рр.) – двоцентрова партійна система з домінуючою партією у лівій 

частині спектру; VІ-й етап (2016–2019 рр.) – плюралізована партійна система з 

домінуючою партією у лівій частині спектру. На сучасному етапі розвиток партійної 

системи демонструє ряд деструктивних тенденцій: розпад її структурного ядра, 

плюралізація і нестабільність парламентського представництва, посилення впливу 

суб’єктів популістської, антисистемної спрямованості, представництво в парламенті 
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партії, діяльність якої має правоекстремістські ознаки, – що не сприяє стабільності 

та прогнозованості політичного розвитку Словаччини.  

Аналіз партійно-політичного розвитку засвідчив наявність численних 

соціополітичних поділів, які систематизовано в розрізі як традиційних кліважних 

типів, так і нестандартних конфліктних ліній, властивих суто словацькому 

суспільству. В структурному аспекті частину словацьких проблемних комплексів 

зіставлено з традиційними поділами, які виокремили С. М. Ліпсет і С. Роккан. 

Розмежування «центр – периферія» у модифікованих варіантах («чеський центр – 

словацька периферія», «Братислава – периферія», «словацький центр – угорська 

периферія») відігравало важливе значення на всіх етапах політичного розвитку. 

Динамічною актуалізацією відзначалася соціально-економічна дихотомія, якій 

властиві різні варіації неоднозначного ставлення суспільства до федеральної 

економічної реформи в ЧСФР, приватизації за часів В. Мечіара, неоліберальних 

реформ М. Дзурінди, соціального курсу Р. Фіцо. Стабільну електоральну підтримку 

політичним носіям християнських цінностей забезпечував кліваж «церква – 

держава», тоді як аграрний напрям в контексті розмежування «місто – село» мав 

найслабше партійно-політичне представництво. 

Доведено, що для кожного етапу розвитку партійно-політичної системи 

Словаччини була характерна нестандартна конфліктна лінія. В 1990 р. йшлося про 

необхідність покінчити зі старим режимом; у 1992 р. центральним було питання про 

неефективно діючу федерацію і державну самостійність; у 1994 р. на передній план 

висунулася боротьба за збереження демократичного режиму; у 1998 р. йшлося про 

усунення від влади В. Мечіара, а в 2002 р. – про недопущення тих політичних сил, 

які могли б завадити євроінтеграційному курсу; в 2012 р. у центрі суспільної уваги 

– криза «єврозони» та корупційні скандали; у 2016 р. – криза довіри до мейнстрімних 

партій і антимігрантські настрої. Загалом, не маючи глибокої соціально-структурної 

основи, нестандартні розмежування часто загострювалися політичними акторами 

кон’юнктурно, насамперед, у контексті активної фази електорального циклу. 

Наявність традиційних і нестандартних соціополітичних поділів, їхнє взаємне 

напластування, ситуативна актуалізація і нестійка партійно-політична репрезентація 
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підтверджують складність посткомуністичного розвитку Словаччини та створюють 

перешкоди для стабілізації її партійної системи на сучасному етапі.  

8. У контексті трансформаційних процесів висвітлено розвиток взаємовідносин 

між державою і громадським сектором, які були непростими, мали періоди 

загострення та партнерства. Загострення їхніх взаємовідносин безпосередньо 

пов'язано зі складними процесами демократизації. В 1994–1998 рр. відносини 

«третього» сектора та державної влади перебували у фазі гострої конфронтації, що 

було зумовлено громадським опором недемократичним практикам режиму 

В. Мечіара. В подальшій урядовій діяльності спостерігалися різні підходи до 

відносин з громадським сектором, що зумовлено, насамперед, різними позиціями 

правлячих сил: від стимулювання соціального партнерства за урядування 

М. Дзурінди та І. Радічової до ігнорування співпраці за прем’єрства Р. Фіцо. В 

багатьох аспектах співробітництво державних структур і «третього» сектора 

позначено декларативністю та формалізмом, що підкреслює необхідність 

підвищення реальної ваги громадськості у процесі ухвалення суспільно значущих 

рішень.  

З огляду на кількісні та якісні характеристики неурядових організацій, їхній 

значний вплив на трансформаційні процеси та успішний перехід Словаччини до 

демократії зроблено висновок про зрілість громадського сектора. Разом з тим, 

функціонування інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі 

супроводжується рядом проблем і труднощів, з-поміж яких виокремлено: 

недосконалість правового регулювання діяльності громадських структур, 

незавершеність побудови інституційного механізму взаємодії з владою, недостатня 

інтегрованість неурядового сектора в процес прийняття соціально важливих рішень, 

обмеженість фінансових ресурсів і нестабільність діяльності громадських 

організацій, – що зумовлює необхідність єднання зусиль держави та суспільства у 

пошуку шляхів їхнього розв’язання. 

9. Обґрунтовано, що посткомуністична трансформація політичної свідомості 

словацького суспільства носила складний і суперечливий характер, оскільки 

увібрала в себе реалізовані та нереалізовані очікування, ностальгію за 
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комуністичними цінностями та ліберальні орієнтири, оптимістичні та песимістичні 

настрої щодо розвитку держави. Попри складнощі та амбіваленції, політична 

культура суспільства змогла стати основою для утвердження демократії. Широкий 

контекст демократичних перетворень охопив усі сфери життя словацького 

суспільства й обумовив зміну його ставлення до ідеології, конкуренції, 

громадянських прав і свобод, ролі держави та партій. Разом з тим, акцентовано увагу 

на проблемних аспектах сучасної політичної культури словацького суспільства, як-

от: низький рівень довіри до мейнстрімних партій і владних інститутів; зниження 

єврооптимізму; невдоволення соціально-економічним становищем; політична 

апатія і відчуження; популярність націоналістичних ідей і антисистемних гасел. 

Обґрунтовано, що адекватне сприйняття ліберальних цінностей – один з найбільш 

проблемних аспектів словацької демократичної консолідації, оскільки зміни на рівні 

політичної культури – це довготривалий процес. Представництво в 

загальнонаціональному парламенті у 2002 р. комуністів і націонал-популістів, 

долучення РЗДС і СНП до урядової влади у 2006–2010 рр., вступ до парламенту 

правих екстремістів у 2016 р. – всі ці факти засвідчують складні та тривалі процеси 

в аспекті закріплення демократичних цінностей і формування громадянської 

політичної культури. 

У результаті аналізу політичної та електоральної практики встановлено, що 

активна політична участь не є стійким елементом політичної культури словацького 

суспільства. Зафіксовано зниження рівня реальної та потенційної участі словаків у 

суспільно-політичних процесах 2000-х рр., у порівнянні з 1990-ми рр., що створює 

дефіцит легітимації політичних рішень, насамперед, з огляду на багаторівневість 

електоральної структури представницької демократії. Словацьке суспільство 

традиційно не є орієнтованим на протестні, силові та неконвенціональні форми 

участі, помірна активність громадян обмежується петиціями та мирними мітингами. 

Водночас словацьке суспільство залишається й надалі чутливим до резонансних 

проблем і здатне мобілізуватись для масштабних протестів, що неодноразово 

фіксувалося впродовж останнього десятиліття. 
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10. Зроблено висновок, що «навздогінна» консолідація демократії, яка 

здійснювалася в ході форсованих реформ кінця 1990-х – початку 2000-х рр., після 

вступу Словаччини в Євросоюз і НАТО перейшла в фазу довготривалих процесів, 

націлених на поступову стабілізацію партійної системи, оптимізацію державно-

владної структури, розвиток громадянського суспільства, ріст матеріального 

добробуту населення, утвердження в суспільстві ліберальних принципів і цінностей. 

У всіх цих напрямах словацька демократія реалізувала свій потенціал з різною 

успішністю, що не дозволяє говорити про завершення нею стадії т.зв. «позитивної 

консолідації». Незавершеність консолідаційних процесів у Словаччині за базовими 

показниками демократичності фіксують також результати рейтингових емпіричних 

досліджень. Стан демократії та перебіг суспільно-політичних процесів у сучасній 

Словаччині засвідчує, що консолідаційні процеси не завершені, принаймні на рівні 

громадянського суспільства та громадянської політичної культури. Зростаюча 

недовіра до партій і державно-владних структур, політичне відчуження і 

заперечення ліберальних цінностей, поширення радикалізму та екстремізму 

зумовлюють соціальну та політичну поляризацію в словацькому суспільстві, тим 

самим стаючи на заваді його консолідації. Внутрішні проблеми доповнюються 

зовнішніми викликами на кшталт економічної та міграційної криз в ЄС, 

неліберальних загроз у сусідніх країнах, апокаліптичних кліматичних змін та 

епідемій тощо, створюючи додаткове навантаження на державу та громадянське 

суспільство. На сучасному етапі в Словаччині йде пошук шляхів реалізації 

потенціалу консолідованої демократії як динамічної моделі суспільно-політичного 

розвитку, що адекватно реагує на виклики ендо-екзогенного характеру.  
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– Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2014» (Київ, 15–16 квіт. 2014 р., форма участі – усна доповідь);  

– Medzinárodna vedecka konferencia «Idea tolerancie a intolerancie. Teória a prax» 

(2. – 3. oktober 2014, форма участі – усна доповідь); 

– Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах 

Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ 

століття» (Ужгород, 16-17 жовтня 2014 р., форма участі – усна доповідь); 

– Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2016» (Київ, 20-21 квіт. 2016 р., форма участі – усна доповідь); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід» (Одеса, 28 жовтня 2016 р., форма участі – заочна);  

– Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2017» (Київ, 25-26 квітня 2017 р., форма участі – усна доповідь); 
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– Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія, 

політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (Київ, 22–23 листопада 2017 р., 

форма участі – усна доповідь); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія, 

політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (Київ, 23 листопада 2018 р., 

форма участі – заочна); 

– Міжнародна наукова конференція «Формат розвитку відносин України та 

країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та 

забезпечення прав національних меншин» (Ужгород, 3 травня 2019 р., форма участі 

– усна доповідь); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура» (Київ, 

22 листопада 2019 р., форма участі – заочна).  
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Додаток Б 

Етапи політичних трансформаційу Словаччині після 1989 р.  

(за підходом Д. Малової) 

Етапи 

трансформації 

Основні 

кліважі 

Основні політичні 

актори 
Результати 

І-й  

(1989-1998 рр.) 

Демократія і 

націоналізм 

РЗДС (В. Мечіар),  

СНП (Я. Слота) 

Незалежна держава, 

напівавторитаризм 

ІІ-й  

(1998-2002 рр.) 

Європа, 

міжнародне 

визнання 

СДХС 

(М. Дзурінда), 

ПДЛ, ХДР, ПУК 

Підготовка вступу до 

ЄС та НАТО, 

реструктуризація 

економіки 

ІІІ-й  

(2002-2016 рр.) 

Ринкова 

економіка і 

соціальна 

держава 

СДХС-ДП 

(М. Дзурінда, 

І. Радічова) – 

Напрям-СД 

(Р. Фіцо) 

НАТО і повне членство 

в ЄС. структурні 

реформи, слабка 

соціальна держава 

ІV-й  

(з 2016 р. – до 

теперішнього часу) 

Корупція, 

клієнтелізм 

Мейнстрім-партії 

проти «нових» 

партій анти-

істеблішменту, у 

т.ч. праві 

екстремісти 

Формування широкої 

ліво-правої коаліції 

 

 
Джерело: [440, c. 5] 
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Додаток В 

Показники демократичного розвитку згідно з даними моніторингу «Nations in 

Transit» Freedom House 

Таблиця В.1 

Динаміка показників демократичного розвитку Словаччини в 1999–2018 рр. 

згідно з даними моніторингу «Nations in Transit» Freedom House 

Критерій 

Рік 

1997 1998 
1999-

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Виборчий процес 3,75 3,50 2,50 2,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,50 1,50 

Громадянське 

суспільство 
3,25 3,0 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 

Незалежність 

ЗМІ 
4,25 4,0 2,25 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,50 

Демократичність 

центрального 

управління 

- - - - - 2,25 2,25 2,00 2,00 2,25 2,50 

Демократичність 

місцевого 

управління 

- - - - - - - 2,25 2,00 2,00 2,25 

Незалежність 

судової системи 
4,00 4,00 2,50 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 2,50 

Рівень корупції - - 3,75 3,75 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,25 3,25 

Показник 

демократії 
  2,71 2,50 2,17 2,08 2,08 2,00 1,96 2,14 2,29 
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Продовж. табл. В.1 

Критерій 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виборчий процес 1,50 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Громадянське 

суспільство 
1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 

Незалежність 

ЗМІ 
2,75 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 3,00 3,00 2,75 2,75 

Демократичність 

центрального 

управління 

2,75 3,00 2,75 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Демократичність 

місцевого 

управління 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Незалежність 

судової системи 
2,75 3,00 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 

Рівень корупції 3,25 3,75 3,50 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Показник 

демократії 
2,46 2,68 2,54 2,50 2,57 2,61 2,64 2,61 2,61 2,61 

 
Джерело: [489]. 
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Таблиця В.2 

Показники демократичного розвитку країн ЦСЄ згідно з даними моніторингу 

«Nations in Transit 2018» Freedom House 

 
Джерело: [488]. 
 
Примітка. КД – консолідована демократія, НД – напівконсолідована 

демократія. 
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Болгарія 2,25 2,50 4,25 3,75 3,25 3,50 4,25 3,39 НД* 

Естонія 1,50 1,75 1,50 2,00 2,25 1,50 2,25 1,82 КД 

Латвія 1,75 2,00 2,00 2,00 2,25 1,50 3,00 2,07 КД 

Литва 2,00 2,00 2,25 2,75 2,25 1,75 3,50 2,36 КД 

Польща 1,50 2,00 3,00 4,00 2,00 4,25 3,50 2,89 КД 

Румунія 3,00 2,25 4,25 3,75 3,50 3,75 3,75 3,46 НД 

Словаччина 1,50 2,00 2,75 3,00 2,50 2,75 3,75 2,61 КД 

Словенія 1,50 2,00 2,50 2,25 1,50 2,00 2,75 2,07 КД 

Угорщина 3,25 3,00 4,50 4,50 3,00 3,00 4,75 3,71 НД 

Хорватія 3,00 2,75 4,25 3,50 3,75 4,50 4,25 3,75 НД 

Чехія 1,25 2,00 2,75 3,00 1,75 1,75 3,50 2,29 КД 
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Додаток Г 

Динаміка показників демократичного розвитку країн ЦСЄ згідно з даними 

моніторингу «Freedom in the World» Freedom House (2010–2018 рр.) 

 

 
Джерело: [343]. 
 
Примітки:  
1. ПП – політичні права, ГС – громадянські свободи. 
2. В – вільна, Ч – частково вільна.  

Країна 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

ПП ГС ПП ГС ПП ГС ПП ГС ПП ГС ПП ГС 
 Болгарія  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 Хорватія  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 Чехія  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Естонія  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Угорщина  1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
 Латвія  2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 Литва  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Польща  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Румунія  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Словаччина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Словенія  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Країна 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

ПП ГС ПП ГС ПП ГС ПП ГП Статус Бал 
 Болгарія  2 2 2 2 2 2 2 2 В 80 
 Хорватія  1 2 1 2 1 2 1 2 В 85 
 Чехія  1 1 1 1 1 1 1 1 В 91 
 Естонія  1 1 1 1 1 1 1 1 В 94 
 Угорщина  2 2 3 2 3 2 3 3 Ч 70 
 Латвія  2 2 1 2 2 2 2 2 В 87 
 Литва  1 1 1 1 1 1 1 1 В 91 
 Польща  1 1 1 2 1 2 2 2 В 84 
 Румунія  2 2 2 2 2 2 2 2 В 81 
Словаччина 1 1 1 1 1 1 1 2 В 88 
 Словенія  1 1 1 1 1 1 1 1 В 94 
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Додаток Д 
Показники демократичного розвитку згідно з даними проекту «The Economist 

Intelligence Unit» 
 

Таблиця Д.1 
Показники демократичного розвитку Словаччини в 2007–2018 рр. згідно з 

даними проекту «The Economist Intelligence Unit» 

Рік 
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Г
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ад

ян
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к
і 
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об

од
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2007 7,35 9,58 7,5 5,56 5,00 9,15 

2008 7,33 9,58 7,14 6,11 5,00 8,82 

2010 7,35 9,58 7,5 5,56 5,00 9,12 

2011 7,35 9,58 7,5 5,56 5,00 9,12 

2012 7,35 9,58 7,5 5,56 5,00 9,12 

2013 7,35 9,58 7,5 5,56 5,00 9,12 

2014 7,35 9,58 7,5 5,56 5,00 9,12 

2015 7,29 9,58 7,50 5,56 5,00 8,82 

2016 7,29 9,58 7,14 5,56 5,63 8,53 

2017 7,16 9,58 6,79 5,56 5,63 8,24 

2018 7,10 9,58 6,79 5,56 5,63 7,94 

 
Джерело: [626].  
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Таблиця Д.2 
«Індекс демократії–2018» у країнах ЦСЄ згідно з даними проекту  

«The Economist Intelligence Unit» 
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Г
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Т
и

п
 р

еж
и

м
у 

Естонія 7,97 23 1 9,58 8,21 6,67 6,88 8,53 НД* 

Чехія 7,69 34 2 9,58 6,79 6,67 6,88 8,53 НД 

Словенія 7,50 36 3 9,58 6,79 6,67 6,25 8,24 НД 

Литва 7,50 36 3 9,58 6,43 6,11 6,25 9,12 НД 

Латвія 7,38 38 5 9,58 6,07 5,56 6,88 8,82 НД 

Словаччина 7,10 44 6 9,58 6,79 5,56 5,63 7,94 НД 

Болгарія 7,03 46 7 9,17 6,43 7,22 4,38 7,94 НД 

Польща 6,67 54 8 9,17 6,07 6,11 4,38 7,65 НД 

Угорщина 6,63 57 9 8,75 6,07 5,00 6,25 7,06 НД 

Хорватія 6,57 60 10 9,17 6,07 5,56 5,00 7,06 НД 

Румунія 6,38 66 12 9,17 5,71 5,00 4,38 7,65 НД 

 
Джерело: [319, с. 16–17; 626]. 
 
Примітка. НД – недосконала демократія 
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Таблиця Д.3 
«Індекс демократії» у країнах Центрально-Східної Європи в 2006–2018 рр.  

згідно з даними проекту «The Economist Intelligence Unit» 

Країна 
Рік 

2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Болгарія 7,10 7,02 6,84 6,78 6,72 6,83 6,73 7,14 7,01 7,03 7,03 

Естонія 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 7,79 7,97 

Латвія 7,37 7,23 7,05 7,05 7,05 7,05 7,48 7,37 7,31 7,25 7,38 

Литва 7,43 7,36 7,24 7,24 7,24 7,54 7,54 7,54 7,47 7,41 7,50 

Польща 7,30 7,30 7,05 7,12 7,12 7,12 7,47 7,09 6,83 6,67 6,67 

Румунія 7,06 7,06 6,60 6,54 6,54 6,54 6,68 6,68 6,62 6,44 6,38 

Словаччина 7,40 7,33 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,29 7,29 7,16 7,10 

Словенія 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 7,88 7,57 7,57 7,51 7,50 7,50 

Угорщина 7,53 7,44 7,21 7,04 6,96 6,96 6,90 6,84 6,72 6,64 6,63 

Хорватія 7,04 7,04 6,81 6,73 6,93 6,93 6,93 6,93 6,75 6,63 6,57 

Чехія 8,17 8,19 8,19 8,19 8,19 8,06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 

 
Джерело: [319, с. 41–42; 626]. 
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Додаток Е 
Динаміка показників політичної, економічної трансформації та 

функціонування системи управління в Словаччині в 2003–2018 рр. згідно з 
даними «Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung, BTI» 

 

Індекс 
Рік 

2003 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Індекс статусу 9,6 9,06 9,14 9,14 8,88 8,79 8,75 8,59 

Статус політичної 

трансформації 
5,0+ 9,2 9,2 9,35 9,0 9,05 8,85 8,6 

Статус економічної 

трансформації 
4,6+ 8,93 9,07 8,93 8,75 8,54 8,64 8,57 

Індекс управління 7,4 7,38 7,2 7,03 6,8 7,09 6,96 6,7 

 
Джерело: [628].  
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Додаток Ж 
Показники економічної свободизгідно з даними моніторингу  

«Index of Economic Freedom» 
Таблиця Ж.1 

Показники економічної свободи в Словаччині в 1995–2019 рр. згідно з даними 
моніторингу «Index of Economic Freedom» 
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2019 65,0 68,5 37,7 37,2 78,6 46,1 87,2 61,3 53,4 78,6 86,0 75,0 70,0 
2018 65,3 68,2 38,2 38,8 78,9 44,3 84,9 63,9 54,0 81,0 86,9 75,0 70,0 
2017 65,7 69,0 39,6 38,0 79,7 47,2 82,9 64,9 54,4 81,1 87,0 75,0 70,0 
2016 66,6 50,0 50,0 - 80,1 49,5 - 68,4 55,0 79,5 88,0 75,0 70,0 
2015 67,2 50,0 47,0 - 80,8 55,1 - 69,6 56,5 75,5 88,0 80,0 70,0 
2014 66,4 50,0 41,8 - 80,2 56,0 - 67,0 53,6 78,1 87,8 80,0 70,0 
2013 68,7 50,0 40,0 - 84,7 58,0 - 71,0 72,2 79,1 86,8 75,0 70,0 
2012 67,0 50,0 43,0 - 84,2 48,2 - 71,0 58,1 83,5 87,1 75,0 70,0 
2011 69,5 50,0 45,0 - 84,2 63,7 - 73,4 64,5 81,6 87,6 75,0 70,0 
2010 69,7 55,0 50,0 - 84,0 64,5 - 72,6 65,1 78,2 87,5 70,0 70,0 
2009 69,4 50,0 49,0 - 84,1 57,4 - 73,4 75,3 78,7 85,8 70,0 70,0 
2008 70,0 50,0 47,0 - 89,4 53,9 - 69,5 77,1 76,9 86,0 70,0 80,0 
2007 69,6 50,0 43,0 - 89,5 53,7 - 70,7 76,1 76,6 86,6 70,0 80,0 
2006 69,8 50,0 40,0 - 89,5 52,5 - 69,3 76,7 77,8 82,4 70,0 90,0 
2005 66,8 50,0 37,0 - 81,9 42,4 - 70,0 75,7 78,0 72,8 70,0 90,0 
2004 64,6 50,0 37,0 - 68,5 42,4 - 70,0 - 80,8 72,8 70,0 90,0 
2003 59,0 50,0 37,0 - 67,5 22,3 - 70,0 - 71,3 72,8 70,0 70,0 
2002 59,8 50,0 35,0 - 61,1 33,7 - 70,0 - 68,8 79,8 70,0 70,0 
2001 58,5 50,0 37,0 - 59,3 39,3 - 70,0 - 70,8 80,2 70,0 50,0 
2000 53,8 50,0 39,0 - 54,8 25,0 - 70,0 - 73,9 71,2 50,0 50,0 
1999 54,2 50,0 50,0 - 53,0 17,6 - 70,0 - 74,0 73,0 50,0 50,0 
1998 57,5 50,0 50,0 - 66,4 35,4 - 70,0 - 72,7 73,0 50,0 50,0 
1997 55,5 50,0 50,0 - 66,4 22,0 - 70,0 - 68,1 73,0 50,0 50,0 
1996 57,6 50,0 50,0 - 66,4 22,0 - 70,0 - 65,1 75,0 70,0 50,0 
1995 60,4 70,0 50,0 - 57,7 22,3 - 85,0 - 63,3 75,0 70,0 50,0 

Джерело: [366].   
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Таблиця Ж.2 

«Індекс економічної свободи» у країнах Центрально-Східної Європи  

в 1995–2019 рр. (проект «Index of Economic Freedom») 

Країна 
Рік 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Болгарія 50,0 48,6 47,6 45,7 46,2 47,3 51,9 57,1 57,0 59,2 62,3 64,1 
Естонія 65,2 65,4 69,1 72,5 73,8 69,9 76,1 77,6 77,7 77,4 75,2 74,9 
Латвія - 55,0 62,4 63,4 64,2 63,4 66,4 65,0 66,0 67,4 66,3 66,9 
Литва - 49,7 57,3 59,4 61,5 61,9 65,5 66,1 69,7 72,4 70,5 71,8 
Польща 50,7 57,8 56,8 59,2 59,6 60,0 61,8 65,0 61,8 58,7 59,6 59,3 
Румунія 42,9 46,2 50,8 54,4 50,1 52,1 50,0 48,7 50,6 50,0 52,1 58,2 
Словаччина 60,4 57,6 55,5 57,5 54,2 53,8 58,5 59,8 59,0 64,6 66,8 69,8 
Словенія - 50,4 55,6 60,7 61,3 58,3 61,8 57,8 57,7 59,2 59,6 61,9 
Угорщина 55,2 56,8 55,3 56,9 59,6 64,4 65,6 64,5 63,0 62,7 63,5 65,0 
Хорватія - 48,0 46,7 51,7 53,1 53,6 50,7 51,1 53,3 53,1 51,9 53,6 
Чехія 67,8 68,1 68,8 68,4 69,7 68,6 70,2 66,5 67,5 67,0 64,6 66,4 
 

Країна 
Рік 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Болгарія 62,7 63,7 64,6 62,3 64,9 64,7 65,0 65,7 66,8 65,9 67,9 68,3 69,0 
Естонія 78,0 77,9 76,4 74,7 75,2 73,2 75,3 75,9 76,8 77,2 79,1 78,8 76,6 
Латвія 67,9 68,3 66,6 66,2 65,8 65,2 66,5 68,7 69,7 70,4 74,8 73,6 70,4 
Литва 71,5 70,9 70,0 70,3 71,3 71,5 72,1 73,0 74,7 75,2 75,8 75,3 74,2 
Польща 58,1 60,3 60,3 63,2 64,1 64,2 66,0 67,0 68,6 69,3 68,3 68,5 67,8 
Румунія 61,2 61,7 63,2 64,2 64,7 64,4 65,1 65,5 66,6 65,6 69,7 69,4 68,6 
Словаччина 69,6 70,0 69,4 69,7 69,5 67,0 68,7 66,4 67,2 66,6 65,7 65,3 65,0 
Словенія 59,6 60,2 62,9 64,7 64,6 62,9 61,7 62,7 60,3 60,6 59,2 64,8 65,5 
Угорщина 64,8 67,6 66,8 66,1 66,6 67,1 67,3 67,0 66,8 66,0 65,8 66,7 65,0 
Хорватія 53,4 54,1 55,1 59,2 61,1 60,9 61,3 60,4 61,5 59,1 59,4 61,0 61,4 
Чехія 67,4 68,1 69,4 69,8 70,4 69,9 70,9 72,2 72,5 73,2 73,3 74,2 73,7 

 
Джерело: [366; 476, c. 450–456]. 
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Додаток И  
Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства згідно з 

даними USAID 
Таблиця И.1 

Індекс сталості розвитку ОГС у країнах Центральної та Східної Європи, 
Євразії в 2017 р. згідно з даними USAID 
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Болгарія 3,3 2,5 4,1 4,5 2,6 3,1 3,1 3,5 

Естонія 2,1 1,9 2,5 2,4 1,8 2,3 1,6 2,0 

Латвія 2,6 2,5 3,1 3,3 1,9 2,4 2,1 2,8 

Литва 2,7 2,3 2,7 3,3 1,9 3,3 2,9 2,3 

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

Румунія 3,6 3,7 3,6 4,4 3,6 3,3 3,1 3,8 

Словаччина 2,9 3,0 3,1 3,6 2,6 2,6 2,9 2,8 

Словенія 3,4 3,0 3,7 4,2 3,1 3,3 3,3 3,1 

Угорщина 3,8 3,7 3,6 4,4 4,3 3,4 3,1 4,1 

Хорватія 3,3 3,1 3,2 4,4 3,2 3,1 2,8 3,2 

Чехія 2,6 2,8 2,8 3,0 1,8 2,4 2,7 2,5 

 
Джерело: [635, c. 249; 636]. 
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Зображення И.2 
Динаміка розвитку потенціалу організацій громадянського суспільства в 

Словаччині в 1997–2016 рр. (USAID) 
 

Індекс сталості ОГС 

 
Правове середовище ОГС  

 
Фінансова стійкість ОГС  

 
Інфраструктура ОГС 

 
Джерело: [634, c. 220–229; 636].  



530 
 

Зображення И.3 
Динаміка розвитку потенціалу організацій громадянського суспільства в 

Словаччині в 1997–2016 рр. (USAID) 
 

Адвокаційна діяльність ОГС 

 
Надання послуг ОГС 

 
 

Організаційний потенціал ОГС  

 
 

Публічний імідж ОГС 

 
Джерело: [634, c. 220-229; 636]   



531 
 

Додаток К 

«Індекс сприйняття корупції» в країнах ЦСЄ у 1998–2018 рр. 

 (Transparency International) * 

Країна 
Рік  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Болгарія 29 33 35 39 40 39 41 40 40 41 
Хорватія - 27 37 39 38 37 35 34 34 41 

Чехія 48 46 43 39 37 39 42 43 48 52 
Естонія 57 57 57 56 56 55 60 64 67 65 

Угорщина 50 52 52 53 49 48 48 50 52 53 
Латвія 27 34 34 34 37 38 40 42 47 48 
Литва - 38 41 48 48 47 46 48 48 48 

Польща 46 42 41 41 40 36 35 34 37 42 
Румунія 30 33 29 28 26 28 29 30 31 37 

Словаччина 39 37 35 37 37 37 40 43 47 49 
Словенія - 60 55 52 60 59 60 61 64 66 

 

Країна 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Болгарія 36 38 36 33 41 41 43 41 41 43 42 
Хорватія 44 41 41 40 46 48 48 51 49 49 48 

Чехія 52 49 46 44 49 48 51 56 55 57 59 
Естонія 66 66 65 64 64 68 69 70 70 71 73 

Угорщина 51 51 47 46 55 54 54 51 48 45 46 
Латвія 50 45 43 42 49 53 55 55 57 58 58 
Литва 46 49 50 48 54 57 58 61 59 59 59 

Польща 46 50 53 55 58 60 61 62 62 60 60 
Румунія 38 38 37 36 44 43 43 46 48 48 47 

Словаччина 50 45 43 40 46 47 50 51 51 50 50 
Словенія 67 66 64 59 61 57 58 60 61 61 60 

 
Джерело: [630]. 
 
Примітка. Індекс сприйняття корупції базується на шкалі від 0 до 100, де 0 – 

найвищий рівень корупції, 100 – найнижчий. До 2012 р. шкала ІСК включала 
значення від 0 до 10, з 2012 р. ІСК обраховується за шкалою від 0 до 100. Для 
зручності порівняння даних початкові значення індексу до 2012 р. помножені на 10. 
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Додаток Л 

Церковно-конфесійний розподіл віруючих у Словаччині згідно з даними 

переписів 1991, 2001 і 2011 рр.  

Церковно-

конфесійна 

приналежність 

1991 р. 2001 р. 2011 р. 

кількість у % кількість у % кількість у % 

Римо-католицька 3187383 82,98 3708120 81,11 3347277 81,64 

Євангелічна 

аугсбурзького 

віросповідання 

326397 8,49 372858 8,16 316250 7,71 

Греко-католицька 178733 4,65 219831 4,81 206871 5,05 

Реформована 

християнська 
82545 2,14 109735 2,40 98797 2,41 

Православна 34376 0,89 50363 1,10 49133 1,20 

Інші 31515 0,85 111005 2,43 81909 2,00 

Разом 3840949 100,0 4571912 100,0 4100237 100,0 

 
Джерело: [607]. 
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Додаток М 

Національний склад Словаччини згідно з даними переписів 1991, 2001, 

2011 рр. 

Національність 
1991 р. 2001 р. 2011 р. 

Кількість у % Кількість у % Кількість у % 

Словаки 4519328 85,7 4614854 85,8 4352775 80,7 

Угорці 567296 10,8 520528 9,7 458467 8,5 

Роми 75802 1,4 89920 1,7 105738 2,0 

Чехи* 59326 1,1 44620 0,8 30367 0,6 

Русини 17197 0,3 24201 0,4 33482 0,6 

Українці 13281 0,3 10814 0,2 7430 0,1 

Інші 13728 0,3 17584 0,3 22998 0,4 

Не з’ясовано 8782 0,2 54502 1 382493 7,0 

Разом 5 274 335 5 379 455 5 397 036 

 
Джерело: [607]. 
 
Примітка. У 1991 р. моравська та сілезька національності включені до складу 

чеської.  
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Додаток Н 

Вищі територіальні одиниці (самоврядні краї) в Словаччині 

 
 

Джерело: [736]. 
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Додаток П 

Грантова підтримка словацьких ННО з боку окремих закордонних фондів 

Рік 
Ford Foundation 

(у дол.) 

German Marshall 

Fund 

(у дол.) 

Charles Stewart 

Mott Foundation 

(у дол.) 

Open Society 

Institute 

(у корунах) 

1993 - 74 600 63 000 - 

1994 125 000 63 054 65 000 - 

1995 - 54 857 170 000 - 

1996 293 000 33 375 153 990 - 

1997 150 000 10 000 219 500 116 407 587 

1998 587 300 85 000 408 650 159 004 271 

1999 260 000 30 000 1 250 000 161 271 659 

2000 460 000 119 948 1 358 479 149 886 200 

2001 695 000 104 910 1 710 314 126 304 800 

2002 450 000 261 750 1 901 000 137 216 813 

2003 680 000 174 412 1 690 000 81 120 529 

Разом 3 700 300 1 011 906 8 989 933 931 211 860 

 
Джерело: [375, c. 108]. 
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Додаток Р 
Ціннісні орієнтації громадян Словаччини в 1990-х рр. (IVO) 

 
 авторитарність   
 100   
 80   
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60 

національна нетерпимість  
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 0   
 

 
 

   

патерналізм  протизахідність  
 
 

неповага до закону 
 
 

 

Джерело: [406, c. 3].  

жовтень 1997р. 
січень 1999 р. 
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Додаток С 
Розвиток преференцій громадян Словаччини щодо принципів політичного 

життя і демократичних цінностей (у %) 

Відповіді респондентів: 
преференція А – преференція В 

03. 
1993 

12. 
1994 

02. 
1997 

02. 
1998 

01/03. 
2000 

A. Першочерговим є плюралізм 
поглядів і демократія 

31 36 43 44 40 

B. Першочерговим є єдність і 
згуртованість нації 

40 36 27 25 28 

A. В політиці є важливими терпеливі 
переговори 

53 51 54 51 48 

B. В політиці є важливими рішучість і 
«тверда рука» 

21 26 20 19 21 

A. За демократії потрібно послідовно 
поважати права меншості 

36 50 54 53 53 

B. За демократії більшість має право 
приймати рішення всупереч меншості 

37 27 20 20 21 

A. Влада не повинна керувати і 
контролювати діяльність телебачення, 
радіо та преси 

- 68 71 59 64 

B. Кожна влада повинна керувати та 
контролювати діяльність телебачення, 
радіо та преси 

- 24 21 12 12 

A. Неприпустимо, щоб політик 
порушував закон, навіть прагнучи 
добра громадянам 

- 66 69 72 73 

B. Політик, який прагне добра 
громадянам, може з цією метою іноді 
порушувати закон 

- 28 23 10 12 

 
Джерело: [662, с. 103–104]. 
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Додаток Т 

Електоральна явка на виборах різних рівнів у Словаччині  

в 1990–2018 рр. (у%) 

Рік 

виборів 

Вибори 

Парламентські Комунальні 
Президентські 

1 / 2 тур 

Регіональні 

1 / 2 тур 
ЄП 

1990 95,4 63,8    

1992 84,2     

1994 75,7 52,4    

1998 84,2 53,9    

1999   73,9 / 75,5   

2001    26,0 / 22,6  

2002 70,1 49,5    

2004   47,9 / 43,5  17,0 

2005    18,0 / 11,1  

2006 54,7 47,7    

2009   43,6 / 51,7 22,9 / 18,4 19,6 

2010 58,8     

2012 59,1     

2013    20,1/17,3  

2014  48,3 43,4 / 50,5  13,05 

2016 59,8     

2017    29,95  

2018  48,7    

2019   48,7 / 41,8  22,7 

 
Джерело: [292, с. 479; 607]. 
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Додаток У 
Ідеологічна спрямованість і статус партій у парламенті Словаччини  

 
Ідеологічне 

позиціонування 
партій 

Партія  
Рік парламентських виборів 

1990 1992 19941 19982 2002 2006 2010 2012 2016 

Комуністичні КПС О - - - О - - - - 

Соціалістичні/ 
соціал-
демократичні 

АРС - - В - - - - - - 
ПДЛ - О  О В - - - - - 
СДПС - - О В  - - - - - 
ПГП - - - В - - - - - 
Напрям – СД 
(Напрям) 

- - - - О  В О  В В 

Екологічні ПЗ (ПЗС) О  - О В - - - - - 

Аграрні  
СПС - - В - - - - - - 
Рух аграріїв - - О - - - - - - 

Ліберальні 

ГПН В - - - - - - - - 
АНГ - - - - В - - - - 
ДеСС - - О  В - - - - - 
СіС - - - - - - В  О  О  

Християнсько-
демократичні 

ХДР В О О В В О В О - 
ДП В  - - В - - - - - 
СДХС-ДП  - - - - В О  В О  - 

Етнічні (угорські) 

ПУК - - - В В О - - - 
УХДР О О О  В - - - - - 
Співіснування О О О  В - - - - - 
УГП - - О  В - - - - - 
Міст - - - - - - В О В 

Консервативні 

РЗДС (НП-
РЗДС) 

- В В О О В - - - 

ЗЛіНО - - - - - - - О О 
Мережа - - - - - - - - В  
Ми родина – 
Борис Коллар 

- - - - - - - - О  

Націоналістичні/ 
ультра-
націоналістичні 

СНП О В В О - В О - В 

Котлеба-НПНС - - - - - - - - О 

Джерело: [314; 532–533]. 
 
Примітки: 
1. На парламентських виборах 1994 р. СПС йшла в блоці з РЗДС; ПДЛ, СДПС, ПЗС, 

Рух аграріїв об’єдналися в коаліцію «За спільний вибір»; УХДР, «Співіснування» і УГП 
створили «Угорську коаліцію». 

2. На парламентських виборах 1998 р. ХДР, ДС, ДП, СДПС і ПЗС об’єдналися в 
партію «Словацька демократична коаліція»; УХДР, «Співіснування» й УГП йшли в складі 
Партії угорської коаліції. 

3. В – владний, О – опозиційний статус партії.  
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Додаток Ф 

Уряди (коаліції) в Словаччині в 1990–2019 рр. 

Роки 
Партійний 

склад 
Прем’єр-міністр Характеристики 

1990–
1992 

ГПН, ХДР, ДП 
В. Мечіар, 

Я. Чарногурський 
Правоцентристська, 
надлишкова коаліція 

1992 РЗДС В. Мечіар 
Націонал-популістський, 

однопартійний уряд меншості1 
1993–
1994 

РЗДС, СНП В. Мечіар 
Націонал-популістська, 

мінімально-виграшна коаліція 

1994 ХДР, ДС, ПДЛ Й. Моравчик 
Ідеологічно-неоднорідний, 
тимчасовий уряд меншості 

1994–
1998 

РЗДС, СНП, 
АРС 

В. Мечіар 
Ідеологічно-неоднорідна, 

мінімально-виграшна коаліція 
1998–
2002 

СДК, ПДЛ, 
ПУК, ПГП 

М. Дзурінда 
Ідеологічно-неоднорідна, 

надлишкова коаліція 
2002–
20062 

СДХС. АНГ, 
ПУК, ХДР М. Дзурінда 

Правоцентристська, 
мінімально-виграшна коаліція 

2006–
2010 

Напрям-СД, 
СНП, НП-РЗДС 

Р. Фіцо 
Ідеологічно-неоднорідна, 

мінімально- виграшна коаліція 

2010–
20123 

СДХС-ДП, СіС, 
ХДР, Міст 

І. Радічова 
Правоцентристська, 

мінімально-виграшна 
коаліція 

 

2012–
2016 

Напрям-СД Р. Фіцо 
Лівоцентристський, 
однопартійний уряд 

2016–
2018 

Напрям-СД, 
Міст, СНП, 

Мережа4 

Р. Фіцо 
 

Ідеологічно-неоднорідна, 
надлишкова (мінімально- 

виграшна коаліція) 
2018 Напрям-СД, 

Міст, СНП 
П. Пеллегріні Ідеологічно-неоднорідна, 

мінімально-переможна 
коаліція 

 
Джерело: [633]. 
Примітки: 
1. У 1992 р. СНП неофіційно підтримувала уряд меншості В. Мечіара. 
2. У 2005-2006 рр. – уряд меншості М. Дзурінди. 
3. У 2011 р. – відставка уряду І. Радічової. 
4. У 2016 р. партія «Мережа» вийшла з правлячої коаліції Р. Фіцо. 
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Додаток Х 
Партійне представництво в Словацькій національній раді та 

Національній Раді СР за результатами парламентських виборів 
 

Рік 

виборів 

Парламентська більшість 

(кількість депутатів) 

Парламентська опозиція  

(кількість депутатів) 

1990 ГПН (48), ХДР (31), ДП (7) 
СНП (22), КПС/КПЧ (22), 

«Співіснування» – УХДР (14), ПЗ (6) 

1992 РЗДС (74), СНП (15) * 
ПДЛ (29), ХДР (18), УХДР – 

«Співіснування» (14) 

1994 
РЗДС-СПС(61), АРС (13), СНП 

(9) 

Блок «Спільний вибір» (18), Угорська 

коаліція (17), ХДР (17), ДС (15) 

1998 
СДК (42), ПДЛ (23), ПУК (15), 

ПГП (13) 
РЗДС (43), СНП (14) 

2002 
СДХС (28), АНГ (15), ПУК 

(20), ХДР (15) 
РЗДС (36), Напрям (25), КПС (11) 

2006 
Напрям-СД (50), СНП (20), НП-

РЗДС (15) 
СДХС-ДП (31), ПУК (20), ХДР (14) 

2010 
СДХС-ДП (28), СіС (22), ХДР 

(15), Міст (14) 
Напрям-СД (62), СНП (9) 

2012 Напрям-СД (83) 
ХДР (16), ЗЛіНО (16), Міст (13), 

СДХС-ДП (11), СіС (11) 

2016 
Напрям-СД (49), Міст (11), 

СНП (15), Мережа (10) 

СіС (21), ЗЛіНО (19), Котлеба-НПНС 

(14), Ми родина- Борис Коллар (11) 

 
Джерело: [485]. 
 
Примітка. В 1992 р. СНП неофіційно підтримувала уряд меншості В. Мечіара. 
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Додаток Ц 
Президенти Словацької Республіки  

Президент 
Спосіб обрання 

 (тур – підтримка, у %) 
Термін на посаді 

Політична сила,  
що номінувала 

кандидата 

М. Ковач 
Парламентський 

(71,62%) 
2.03.1993 –
2.03.1998 

РЗДС 

Р. Шустер 
Всенародний  

(ІІ тур – 57,18%) 
15.06.1999 – 
15.06.2004 

Партія 
громадянського 

порозуміння 

І. Гашпарович 

Всенародний  
(ІІ тур – 59,91%) 

15.06.2004 – 
15.06.2009 

Рух за демократію 

Всенародний  
(ІІ тур – 55,53%) 

15.06.2009 – 
15.06.2014 

Незалежний 
кандидат (з 
підтримкою 
Напрям-СД) 

А. Кіска 
Всенародний  

(ІІ тур – 59,38% ) 
15.06.2014 – 
15.06.2019 

Незалежний 
кандидат 

З. Чапутова 
Всенародний  

(ІІ тур – 58,40% ) 
15.06.2019 –  
по сьогодні 

Прогресивна 
Словаччина 

 
Джерело: [514; 607]. 
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Додаток Ч 

Статистичні показники парламентських виборів у Словаччині  

в 1990–2016 рр.  

Показник 
Рік парламентських виборів 

1990 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2016 

Кількість суб’єктів 
виборчого процесу 

16 23 17 17 25 21 18 26 23 

Кількість суб’єктів, 
які пройшли до 
парламенту 

7 5 7 6 7 6 6 6 8 

Частка дійсних 
голосів, поданих за 
суб’єктів, які 
пройшли до 
парламенту (у %) 

92,4 76,2 86,9 94,2 81,8 88,0 84,1 80,7 86,8 

Частка «втрачених 
голосів» (у %) 

7,6 23,8 13,1 5,8 18,2 12,0 15,9 19,3 13,2 

Поріг 
преференційних 
голосів (у %) 

50 10 10 10 10 3 3 3 3 

Кількість депутатів-
«преференційників» 

4 9 9 0 1 7 11 15 13 

Електоральна участь 
(у %) 

95,4 84,2 75,7 84,2 70,1 54,7 58,8 59,1 59,8 

 
Джерело: [607]. 
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Додаток Ш 

Результати опитування, проведеного IVO/FOCUS у 2009 і 2014 рр.  

Відповідь на питання: «Порівняйте Ваше життя сьогодні з життям людей, 

подібних до Вас, до 1989 року. Ваша ситуація краща, гірша чи така ж?» (у %) 

 
Джерело: [292, с. 458; 294, с. 16–18]. 

  

 

Краща Однакова Гірша 

2009р. 2014р. 2009р. 2014р. 2009р. 2014р. 

Можливості для навчання, праці, 

закордонних подорожей  
78 77 11 13 7 7 

Вільний доступ до інформації 70 65 19 21 5 9 

Можливість висловити свою думку 63 60 22 23 10 13 

Можливість вільно брати участь у 

громадському житті 
62 54 26 30 6 9 

Життєвий рівень 48 41 16 15 32 34 

Можливість впливати на прийняття 

політичних рішень 
39 31 36 36 15 23 

Шанс отримати гідну посаду на 

основі чесної праці 
31 24 26 25 37 46 

Рівність перед законом 26 24 37 36 30 34 
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Додаток Щ 
Динаміка показників довіри до окремих державно-владних, політичних і 

громадських інститутів та організацій Словаччини (довіряю : недовіряю, у %) 

 
Інститути / 

організації 

11. 

2003 

11. 

2004 

11. 

2005 

11. 

2006 

11. 

2007 

11. 

2008 

11. 

2010 

09. 

2011 

06. 

2012 

11. 

2013 

06. 

2016 

Президент 56:38 69:27 73:25 76:22 75:22 74:25 65:31 62:35 61:34 48:49 66:32 

Самоврядування 56:38 56:39 54:41 58:27 55:39 60:36 51:43 - - - 60:38 

Неурядові 

організації 
42:40 - 49:39 47:38 40:43 47:41 41:47 41:47 40:49 46:42 45:46 

Поліція 34:62 53:49 40:49 - - 46:52 43:55 - - 46:55 45:53 

Профспілки 36:51 34:56 30:59 34:54 30:52 39:47 - - 38:46 39:45 42:49 

Парламент 24:72 32:66 24:73 50:45 44:52 42:56 32:63 31:66 42:55 33:63 35:62 

Уряд 19:79 29:69 21:77 54:42 45:51 48:50 33:62 29:67 44:53 35:62 35:63 

Юстиція і суди 22:69 28:68 29:68 - - 33:63 33:62 - 28:66 24:72 29:67 

Партії 11:83 16:80 11:84 24:69 22:72 19:78 21:72 - 17:77 17:78 26:71 

 
Джерело: [498, с. 80]. 
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Додаток Ю 

Співвідношення реалізованої та потенційної участі словаків в період 1994-
2016 рр. (% активних в минулому : % тих, які допускають участь у 

майбутньому) 

 
Джерело: [498, с. 75]. 

  

Форма участі 1994 р. 2004 р. 2008 р. 2016 р. 

Участь у виборах 84 : 87 82: 84 78 : 85 59 : 71 

Підписання петицій 40 : 66 49: 66 50 : 74 41 : 66 

Долучення до розв’язання 

муніципальних проблем 
40 : 72 38: 70 36 : 64 20 : 58 

Зверненнях до публічного діяча 

(старости, депутата) 
37 : 72 35 : 68 11 : 37 17 : 49 

Участь в Інтернет-дискусіях на 

публічну тему 
- - 7 : 23 12 : 31 

Участь в публічному мітингу 

чи поході 
42 : 54 31: 41 18 : 36 10 : 39 

Участь в страйку 16 : 38 11 : 35 - 07 : 37 

Участь у роботі неурядової 

організації 
- - 09 : 30 06 : 29 

Обговорення політичних 

питань у ЗМІ 
13 : 38 7: 24 02 : 16 02 : 17 

Робота в політичній партії 13 : 33 10 : 19 7 : 18 2 : 16 

Висунення кандидатури на 

публічну посаду 
10 : 22 6 : 17 5 : 17 2 : 14 



547 
 

 
Додаток Я 

Соціально-демографічний профіль громадян з найвищим ступенем 

реалізованої та потенційної участі (вибрані форми) 

Форма участі Реальна участь Потенційна участь 

Долучення до 

розв’язання 

муніципальних 

проблем 

45+ років; вища освіта; 

вищий і середній 

прошарок; село; угорці 

Чоловіки; 25–44 років; вища 

освіта; середній прошарок; 

сільська місцевість 

Благодійні акції 

Жінки; 65+ років; вища 

освіта; вищий і середній 

прошарок; словаки 

Жінки; 25–34 років; вища освіта; 

вищий і середній прошарок; 

місто; словаки 

Участь у 

демонстраціях 

Чоловіки; 45–54 років; 

вища освіта; вищий 

прошарок; місто; угорці 

Чоловіки; 25–34 років; вища 

освіта; вищий і середній 

прошарок; місто 

Участь у публічних 

обговореннях, 

дискусіях 

Чоловіки; 45–64 років; 

вища освіта; вищий 

прошарок; село; угорці 

Чоловіки; 25–44 років; вища 

освіта; вищий і середній 

прошарок; село; угорці 

Участь у роботі 

неурядової 

організації 

Жінки; 35–44 років; вища 

освіта; вищий і середній 

прошарок; село; угорці 

Жінки; 25–34 років; вища освіта; 

вищий і середній прошарок; 

угорці 

Участь в Інтернет-

дискусіях 

25–44 років; вища освіта; 

вищий прошарок; місто; 

угорці 

Чоловіки; 25–34 років; вища 

освіта; вищий і середній 

прошарок; місто; словаки 

Висунення 

кандидатури на 

публічну посаду 

Чоловіки; 45–54 років; 

вища освіта; вищий 

прошарок; місто; село; 

угорці 

Чоловіки; 25–44 років; вища 

освіта; вищий і середній 

прошарок; село 

 
Джерело: [733]. 

 


