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Вступ. Патріотизм як політичне явище у сучас-
них політичних науках розглядається передусім як 
аспект культурних, або свідомісних аспектів полі-
тики. Разом із тим в умовах сучасної України патрі-
отичні політичні сили, групи інтересів та громадські 
об’єднання здійснили значний вплив щодо перспек-
тив політичної трансформації. У період незалеж-
ності наслідками цього впливу стали просування 
питання незалежності України на міжнародній 
арені, посилена увага до євроінтеграції, макро-
політичних демократичних реформ тощо. Отже, 
існує підстава для розгляду теми патріотизму саме 
в інституційному контексті. Разом із тим протиріччя 
у формуванні української політичної партійної сис-
теми, інституалізації громадянського суспільства, 
політичного лідерства тощо закликають до роз-
гляду патріотизму в більш широкій перспективі. 
Зокрема, доцільно розглянути патріотизм як моти-
вуючий чинник політичної трансформації, а саме 
як інституційний чинник формування порядку ден-
ного політичних перетворень в Україні. Прийняття 
рішень, механізми вироблення політики, експертно-
аналітичного забезпечення політичного процесу 

є вкрай актуальними в умовах політичного розви-
тку України після подій Євромайдану. У період після 
президентських та парламентських виборів 2019 р. 
з’являється постідеологічна медійна перспектива 
змісту вітчизняних політичних подій та процесів. 
Вона визначає політичний порядок денний не лише 
в ідейній, але й в інституційній перспективі. 

Методи дослідження. У статті застосовано 
як загальнонаукові, так і фахові політологічні під-
ходи та методи. Зокрема, до загальнонаукових 
належать описовий (здійснюється опис порядку 
денного інституалізації українського патріотизму), 
історичний (аналізується політичний досвід Укра-
їни після 2014 року), порівняльний (порівнюються 
різні інституційні форми втілення політичного 
патріотизму в умовах української трансформації). 
До фахових методів належать системний підхід 
та структурно-функціональний метод. За їх допо-
могою визначаються елементи політичної системи 
України, ангажовані патріотичними пріоритетами 
функціонування та розвитку. 
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Розглядаються патріотичні політичні сили, групи інтересів та громадські об’єднання, 
які здатні здійснити значний вплив щодо перспектив політичної трансформації 
в Україні. Вивчено політико-інституційні компоненти трансформації політичної 
системи України, ангажовані політичною еволюцією українського патріотизму. 
Встановлено підходи до безсторонньої оцінки значення і прийнятності патріотизму 
для тієї або іншої політичної ситуації. Розглядаються елементарні форми 
громадської активності, які потребують втілення патріотичних уподобань у рамках 
локальних спільнот та місцевих інтересів. Метою статті є встановлення значення 
патріотизму як чинника політичної трансформації сучасної України. У статті 
застосовуються як загальнонаукові, так і професійні підходи та методи політології. 
Зокрема, описовий, історико-дедуктивний належать до загальнонаукових. Фахові 
політологічні методи включають системний підхід і структурно-функціональний 
та компаративний метод. Вони допомагають здійснювати опис порядку денного 
інституалізації українського патріотизму, аналізувати політичний досвід України після 
2014 року, порівнювати різні інституційні форми втілення політичного патріотизму 
в умовах української трансформації. Встановлено, що нормативні та ідейні 
патріотичні настанови досить ефективно формують переконання та політичні 
орієнтації. Розглянуто політичні уподобання громадян та їх спільна дія у дрібних 
групах. Надано увагу формуванню нових самоорганізаційних засад громадянського 
суспільства в Україні. Проведено критичний аналіз механізмів державної індоктринації 
патріотизму в період політичної трансформації України. Доведено, що патріотична 
державна політика в період трансформації є засобом уникнення негативних впливів 
стосовно національних інтересів. Виявлено, що чинником впливу патріотизму на 
політичну трансформацію є подолання соціально-економічної кризи, комплексна 
політична модернізація, забезпечення дієвих демократичних реформ. Крім того, 
вивчено пріоритетний вплив нових генерацій на майбутні політичні результати 
трансформації в Україні. Обгрунтовано, що політичні еліти України демонстрували 
лише зовнішню ангажованість політичними пріоритетами патріотизму. З’ясовано 
специфіку зовнішньої ангажованості політичної еліти України, яка демонструвалася 
на тлі політичних пріоритетів патріотизму. Зроблено висновок, що трансформація 
політичної системи України на основі патріотичної мотивації політичної поведінки 
здійснювалася не у формально-нормативній площині, а, передусім, у межах зміни 
параметрів внутрішнього змісту демократичної політики. 
Ключові слова: політична трансформація, громадянське суспільство, патріотизм, 
патріотична політика, політична участь, політичні суб’єкти.
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Значний внесок у розроблення проблеми зробили 
О. Бондаренко [1], І. Іванченко [2], В. Олексенко 
[7], Н. Пашина [9], І. Поліщук [10], В. Малінін [6], 
А. Кудряченко [5]. Ними розглядалися завдання 
та особливості військово-патріотичне виховання 
молоді в країнах сталої демократії, особливості 
трансформації партійної системи сучасної України, 
сучасні світосистемні трансформації та стратегічні 
засади розвитку України, особливості та складові 
частини процесів формування політичної ідентич-
ності в умовах глобалізації, трансформація партій-
ної системи України, формування політичної іден-
тичності в процесі соціалізації особистості у сфері 
політики, ресурси демократичної трансформа-
ції українського суспільства. Однак патріотичні 
засади трансформацій політичної системи України 
в останні роки потребують поглибленого аналізу.

Метою статті є встановлення значення патріо-
тизму як чинника політичної трансформації сучас-
ної України. Завданням є виокремлення політико-
інституційних чинників трансформації політичної 
системи України, ангажованих політичною еволю-
цією українського патріотизму. 

Результати дослідження. Одним із основних 
рівнів патріотичної мотивації інституційної транс-
формації сучасної України слід вважати рівні інди-
відуальної політичної поведінки. Політична дія, на 
яку здатні громадяни, вимірюється не лише ідео-
логічними або ціннісними настановами. Значення 
і прийнятність патріотизму для тієї або іншої полі-
тичної ситуації потребують безсторонньої оцінки. 
На сучасному етапі в Україні патріотична полі-
тична поведінка поступово стає масовою. Однак 
і шлях до її домінування в політичному виборі 
громадян ще досить довгий. Згідно з Т. Срібною, 
«оскільки процес переходу в Україні є дуже трива-
лим, заради більшої конкретності аналізу в ньому 
доцільно виокремити певні етапи та стадії. Урахо-
вуючи зміни політичного режиму за останні двад-
цять років, доведеться обмежитись періодизацією 
процесу трансформації в Україні та виявленням 
його найголовніших особливостей і чинників, які на 
різних відрізках часу зумовлювали його успіхи або 
невдачі» [11, c. 8]. 

Політичні уподобання громадян та їх спільна 
дія у дрібних групах формує нову основу само-
організаційних засад громадянського суспільства. 
У цій ситуації ідейно-доктринальні засади полі-
тичного об’єднання стають актуальними лише на 
загальнодержавному рівні. У той час як попередні 
елементарні форми громадської активності потре-
бують втілення патріотичних уподобань у рам-
ках локальних спільнот та місцевих інтересів. На 
слушну думку Т. Срібної, «демократична транс-
формація в постсоціалістичних країнах, а Україна 
і Республіка Польща не виняток, відбувається за 
досить схожими схемами: формування демокра-
тично налаштованих груп у суспільстві, кристаліза-

ція всередині їх модернізаторської еліти і наступ-
ний прихід її до влади, створення нових політичних 
інститутів і серія відповідних реформ в економіці. 
Проте цьому передували події, які визначили 
«стартові передумови» і які ми не можемо не брати 
до уваги, якщо хочемо зрозуміти причини перма-
нентності економічної кризи та специфіку політич-
ної модернізації в Україні» [11, c. 8].

Приклад державної індоктринації патріотизму 
в період політичної трансформації України можна 
простежити в межах функціонування основних 
ланок державного механізму. Нормативні та ідейні 
патріотичні настанови досить ефективно форму-
ють переконання та політичні орієнтації. О. Суший 
справедливо стверджує, що «пошук усталеного 
балансу національно-державного розвитку за 
нових суспільно-історичних умов оживив перед 
політико-управлінськими елітами (у зв’язку зі здій-
снюваними ними реформами та державною полі-
тикою) питання про національні особливості, або, 
точніше, про особливості психосоціальної культури 
національно-державних утворень. Розв’язання 
цього питання полягає в контексті гармонізації 
комплексу психосоціальних, культурно-символіч-
них і соціально-інституційних чинників, які визна-
чають розвиток системи «людина – суспільство – 
держава» [12, c. 72]. 

Політичні принципи патріотизму втілюються 
у здатності політичних суб’єктів, державних інсти-
туцій і простих громадянин розглядати свою пози-
цію в контексті інтересів державності, розвитку 
суспільства, реалізації загальнолюдських ціннос-
тей на національному рівні. Патріотична державна 
політика в період трансформації є засобом уник-
нення негативних впливів стосовно національних 
інтересів, інституалізації політичних альтернатив 
в умовах сучасної України. Цей принцип не реа-
лізуються повною мірою. Як зауважує О. Суший, 
«слід відзначити, що державноуправлінська діяль-
ність відбувається на тлі амбівалентності (подвій-
ного стану), наслідком чого є ситуаційний характер 
поведінки, висока інформаційна залежність людей 
(54,75% – за даними моніторингу соцієтальних 
змін), до якої додаються також психопатологічні 
неврози та моральна втомленість від результатів 
дії влади» [76, c. 76]. 

Вектор політичної патріотичної дії в умовах 
політичних трансформацій може розглядатися на 
основі політичних результатів. Ними є: подолання 
соціально-економічної кризи, комплексна полі-
тична модернізація, забезпечення дієвих демо-
кратичних реформ. Водночас потребує аналізу 
наявність власних патріотичних традицій та іден-
тичності в рамках трансформації. Згідно з О. Кра-
сівським, та Д. Красівським, «трансформація 
політичної системи України актуалізує проблему 
становлення громадянського суспільства, роз-
ширення участі громадян у процесах прийняття  
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владних рішень у різних сферах життя. У своїй 
Конституції Україна проголосила, що її метою 
є побудова незалежної правової, демократичної 
держави, обов’язковим елементом якої є грома-
дянське суспільство» [4, c. 24].

Можливості реалізації патріотичних політичних 
проектів у рамках трансформації сучасної України 
залежать від діяльності суспільних рухів і структур, 
які у власний спосіб розуміють сутність та пріори-
тети розвитку української політичної системи. На 
думку О. Красівського та Д. Красівського, «протягом 
2010–2014 рр. проваджувана політика характеризу-
валась нестабільністю та неефективністю. Ігнору-
валась суспільна думка та оцінка під час прийняття 
численних політичних рішень, і, відповідно, прийняті 
рішення, програми, закони не одержали розуміння 
у громадян України. Був посилений розкол між схід-
ними та західними областями України. Пропагува-
лась думка про особливий статус мешканців Дон-
басу як годувальників решти України з наданням 
відповідних преференцій та спрямування фінансо-
вих потоків на схід країни, лишаючи інші області без 
необхідного фінансування» [4, c. 27].

Пріоритетний вплив нових генерацій на май-
бутні політичні результати трансформації в Укра-
їні спонукає увагу дослідників до політичної пове-
дінки молоді. В умовах Помаранчевої революції, 
Євромайдану та війни за незалежність молоді 
люди як соціальна група відіграли значну роль 
у практичному втіленні патріотичних цінностей 
в українській політиці. Їхня політична діяльність 
є альтернативною щодо офіційної державниць-
кої ідеології. Український науковець В. Климончук 
цілком справедливо стверджує, що «зараз перед 
світом постала загроза: ті, хто не погоджується 
віддати свободу за спокій, знову стають меншістю 
і вже не тішаться широкою пошаною та підтрим-
кою. Якщо світова спільнота чогось і навчилась 
за це двадцятиліття, так це того, що утвердження 
свободи ніколи не буває остаточним, що свобода 
ніколи не буває убезпечена повністю. Соціальні 
мережі, утворені завдяки доступному Інтернету, 
безсилі, коли по інший бік бракує громадянського 
духу і панує апатія» [3].

Використовуючи суб’єктний підхід під час ана-
лізу патріотичного вектора інституційних перетво-
рень української політичної системи, можна поба-
чити, що патріотична риторика використовувалися 
різними політичними силами із власною метою. 
Крім того, політичні еліти України демонстрували 
лише зовнішню ангажованість політичними пріори-
тетами патріотизму. Як вважає професор В. Кли-
мончук, «у сучасній Україні навіть у сфері політич-
них прав і свобод людини, де справді зроблено 
стрибок на шляху перетворення людини з пар-
тійно-державного підданого, скаржника і прохача 
на громадянина, все-таки спостерігається невід-
повідність юридичних декларацій і практики. Кон-

ституційне право громадян на участь у справах 
держави, крім задіяності у виборах, зводиться до 
обмеженої інформаційно-консультативної участі. 
Набагато гірші справи із соціально-економічними 
правами (трудовими, житловими, на соціальне 
забезпечення, соціальними пільгами, соціальним 
страхуванням тощо). Саме їх здебільшого порушу-
ють в Україні» [3].

Отже, критичний аналіз стратегічного спря-
мування діяльності політичних гравців в Україні  
(як формальних політичних сил, так і фінансово-
промислових груп) свідчить, що консолідації 
політичного класу навколо стратегії патріотич-
ної стратегії політичного розвитку не відбулося. 
Незважаючи на значне піднесення патріотичних 
настроїв у суспільстві після Євромайдану, україн-
ській еліті не вдалося повною мірою реалізувати 
завдання політичних трансформацій

Системні перетворення в українській полі-
тиці, починаючи з 2014 року, не були реалізовані 
повною мірою. Це сталося не лише через штучне 
ідейно-символічне протиставлення патріотичних 
і європейських цінностей. Також мало місце збе-
реження патрон-клиєнталістських відносин, его-
їстичного політичного лідерства, міжособистісних 
політичних конфліктів, які фактично заблокували 
реалізацію патріотичної політичної альтернативи 
для України. Як вважають вітчизняні дослідники, 
зокрема, Р. Пасічний, «Євромайдан як позаполі-
тичне явище зник, тому основна роль зараз відво-
диться громадським активістам та опозиції, яким 
у такій програшній ситуації потрібно знайти вихід – 
домогтись власних вимог (чи частини з них) або 
гарно піти, зберігши довіру людей. На нашу думку, 
важливу роль у цьому процесі мають відіграти гра-
мотно дібрані та застосовані політичні технології, 
зокрема аналітичні та мобілізаційні» [8, c. 87]. 

Таким чином, патріотичний вектор трансформа-
ції політичної системи сучасної України був реалі-
зований лише в обмеженому варіанти. На порядку 
денному політичної модернізації та демократизації 
українського суспільства перебуває формування 
дієвої інституційної структури, відповідальних 
еліт, прозорого політичного лідерства, консолідації 
політичного класу на основі невідкладних завдань 
завдання політичні перетворення. 

Можна виокремити періоди патріотичної полі-
тичної трансформації в політичній ретроспективі 
сучасної України. Передусім, йдеться про такі пері-
оди, як період проголошення незалежності та визна-
ння української державності 1991–1994 рр., період 
після Помаранчевої революції 2005–2010 рр., 
період після Євромайдану 2014–2019 роки. У цей 
час вплив патріотичного обґрунтування політич-
них рішень законодавства та зовнішньої політики 
набував сталого та системного характеру. 

До ключових напрямків подальших демокра-
тичних перетворень належать реформування  
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парламентаризму (бікамералізм), підвищення спро-
можності громадянського суспільства, формування 
дієвих та ініціативних місцевих громад тощо. Полі-
тичні принципи патріотизму істотно відрізняється 
від ідеологічних доктринальних настанов класичних 
політичних партій, включно з націоналістичними 
та консервативними. Його основні засади на сучас-
ному етапі складають політична відповідальність, 
здатність реалізувати стратегічні завдання, виявити 
ресурси для динамічного зростання. 

Висновки. Таким чином, патріотизм як чинник 
політико-інституційних перетворень України має 
прояв у інституалізації як політичних суб’єктів, так 
і механізмів репрезентації основних електораль-
них груп. Основні механізми впливу патріотизму 
на зміст політичних подій – це участь ангажованих 
політичних діячів у політичних процесах. Марке-
ром подібної участі є формальна ідентифікація 
політичних суб’єктів та їх дискурсу. Реалізація 
патріотичного курсу урядів, прийняття патріотич-
ного орієнтованого законодавства, ухвалення 
патріотичних зовнішньополітичних рішень, фор-
мування патріотичного медійного порядку денного 
та інформаційної політики є емпіричними про-
явами впливу патріотизму в сучасній Україні.

Трансформація політичної системи на основі 
патріотичної мотивації політичної поведінки здій-
снювалася не у формально-нормативній площині, 
а, передусім, у зміні параметрів внутрішнього 
змісту політики, що полягає у встановленні обме-
жень щодо порядку денного та представлення 
політичних альтернатив. 

На сучасному етапі існує потреба експліка-
ції принципів патріотичної демократичної полі-
тики, які будуть визначати подальшу перспективу 
трансформації. На основі досвіду країн Цен-
тральної та Східної Європи можна стверджувати, 
що реформи інституційної структури політичної 
системи включають посиленням інституційної 
спроможності політичних партій та громадських 
об’єднань, легалізації політичного лобізму, погли-
блення процесів децентралізації тощо. 

Одним із провідних чинників трансформації має 
бути формування національного плану демокра-
тичних реформ, який буде грунтуватися на засадах 
національного суверенітету, інноваційного соці-
ально-економічного розвитку, соціально-демогра-
фічний зростання, посилення позиції у глобальній 
конкуренції. Перспективою подальшого розгляду 
теми, порушеної у даній статті, є подальша іденти-
фікація впливу мотиваційного чиннику патріотизму 
у політичній системі сучасної України.
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Patriotic political forces, interest groups and public associations, which are able to exert 
considerable influence on the prospects of political transformation in Ukraine are considered. 
The political-institutional components of the transformation of Ukraine’s political system, engaged 
in the political evolution of Ukrainian patriotism, have been studied. Approaches to an impartial 
assessment of the importance and acceptability of patriotism for a particular political situation 
have been established. Elementary forms of community activism that require the implementation 
of patriotic preferences within local communities and local interests are considered. The purpose 
of the article is to establish the importance of patriotism as a factor in the political transformation 
of modern Ukraine. The article applies both general scientific and professional approaches 
and methods of political science. In particular, descriptive, historical and deductive methods 
belong to the general scientific. Special political science methods include a systematic approach 
and a structural-functional and comparative methods. They help to describe the institutionalization 
agenda of the Ukrainian patriotism, to analyze the political experience of Ukraine after 2014, to 
compare the different institutional forms of embodiment of political patriotism in the conditions 
of Ukrainian transformation. It is established that normative and ideological patriotic guidelines 
effectively shape beliefs and political orientations. The political preferences of citizens and their 
joint action in small groups are considered. Attention is given to the formation of new self-
organizing foundations of civil society in Ukraine. Critical analysis of the mechanisms of state 
indoctrination of patriotism in the period of political transformation of Ukraine is conducted. 
It is proved that patriotic state policy during the transformation period is a means of avoiding 
negative influences on national interests. It is revealed that overcoming of socio-economic crisis, 
complex political modernization, ensuring effective democratic reforms are a factor of influence 
of patriotism on political transformation. In addition, the priority impact of new generations on 
the future political outcomes of transformation in Ukraine has been studied. It is substantiated that 
the political elites of Ukraine have shown only an external commitment to the political priorities 
of patriotism. The specificity of the external involvement of the political elite of Ukraine, which was 
demonstrated against the background of the political priorities of patriotism, was clarified. It is 
concluded that the transformation of Ukraine’s political system on the basis of patriotic motivation 
of political behavior was carried out not in the formal and normative plane but, above all, within 
the limits of internal content of democratic politics parameters` changing.
Key words: political transformation, civil society, patriotism, patriotic politics, political 
participation, political actors.
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