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ПОЛІТИЧНА БІДНІСТЬ ЯК ДЕСТРУКТИВНА СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ  
 

У статті розглядається феномен так званої «політичної бідності», особливості відчуження при демократії, їх 
деструктивний вплив на хід розбудови демократичної держави і громадянського суспільства. 
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В статье рассматривается феномен так называемой "политической бедности", особенности отчуждения при 

демократии, их деструктивное влияние на ход развития демократического государства и гражданского общества. 
Ключевые слова: бедность, политическая бедность, отчуждение, избирательный процесс, демократия. 
 
In the article the phenomenon of the so-called "political poverty", feature of alienation is examined at democracy, them 

destructive influence on the process of the democratic state and civil society. 
Key слова: бідність, political poverty, alienation, electoral process, democracy. 

 
 

Головна вада капіталізму – нерівномірний розподіл багатства. 
Головна перевага соціалізму – рівномірний розподіл бідувань.  

Основне досягнення демократії – 
нерівномірне розповсюдження бідності. 

(Осучаснений У. Черчилль)  
 

Ми всі знаходимося за межею бідності, тільки по різні її боки. 
                    (Сучасний афоризм) 

 
Чим вище обіймана керівна посада, тим краще проглядаються успіхи країни. Тому будь-яка влада так не 

любить згадувати про бідність у своїй підопічній державі. У всякому разі, в Україні про бідність згадують лише під 
час чергової виборчої кампанії, коли майнову і соціальну нерівність завзято таврують і влада, і опозиція. На 
світанку незалежності очікувалося, що демократія  покладе край цьому неподобству минулих часів, натомість  
епоха політичного постмодерну породила нове явище світової історії – чималу кількість бідних демократичних 
країн.  

Нині налічується близько 70 держав, яким притаманні базові атрибути демократичного правління, 
средньодушовий ВВП яких не перевищує 10 000 дол. США (довідково: Україна зі своїми  3120 дол. США на душу 
населення займає 122 місце серед 195 країн – учасниць порівняльного рейтингу-2012 Світового банку. Як свідчить 
дослідження купівельної спроможності населення, проведене німецькою соціологічною компанією GfK Geo 
Marketing, українці можуть дозволити собі потратити до 1300 євро за рік. Це у 44 рази менше, ніж витрачають 
жителі карликової  держави Ліхтенштейн (57 000 євро). Українці ж зі своєю купівельною спроможністю посідають 
четверте місце знизу, випереджаючи молдаванів, білорусів і жителів Косово. Середня сума, яку можуть собі 
дозволити витратити європейці, складає 13 тис. євро за рік. Саме на такому рівні знаходиться купівельна 
спроможність італійців та іспанців. Навіть якщо не враховувати малі держави і протекторати, “бідні демократії” 
зараз багаточисельніші, ніж держави будь-якого  іншого типу. В Україні набув патологічного поширення 
специфічний соціально-економічний феномен – це «працюючі» бідні. Звичайно, в країнах, які нормально 
розвиваються, наявність роботи не завжди є гарантом процвітання, високого доходу, але від убогості рятує. 
Натомість в Україні, навіть працюючи, можна перебувати в бідності. Вважається, що в ідеальній демократії 
розподіл має бути не рівним, а справедливим: кожен отримує свою частку влади, багатства, престижу відповідно 
до своєї компетентності, внеску в загальне багатство і своїх заслуг. При цьому мобільність особи, як вертикальна, 
так і горизонтальна, має бути високою, що повинне привести до створення мінливих, слабо виражених і таких, що 
постійно перебудовуються, ієрархій.  

Проте реальність далека від демократичного ідеалу, що пояснюється перевагами, які дає близькість до влади 
та які можуть передаватися наступному поколінню. Це призводить до того, що влада, престиж і багатство значною 
мірою залежать від соціального прошарку, до якого належить той або інший індивідуум. У результаті 
компетентність, внесок у загальну справу, природні дарування та особисті заслуги можуть бути принижені та 
позбавлені своїх законних прав володарями положення, успадкованого і збереженого всупереч справедливості. 
Отже, бідність викликає мутацію демократії, що виникає таким чином. Знаменитий ліберал Джон Стюарт Мілль 
відзначав, що бідність для демократії – не менше зло, ніж тоталітарні й деспотичні форми правління, бо врешті-
решт бідність неминуче набуває політичного виміру, що виражається різною мірою участі громадян у вирішенні 
загальних справ та у використанні владних ресурсів держави. Інакше кажучи, бідність відтворюється в політичній і 
правовій нерівності, яка своєю чергою впливає на всю систему суспільних відносин.  

Проблема ця набуває особливої гостроти, коли перепади в економічному і соціальному стані людей, у 
соціальному статусі набувають надмірних масштабів, що екстраполюється на політику, віншуючи піраміду 
волаючої соціальної нерівності й відчуження суспільства від влади. Ті, хто знаходяться на вершині цієї піраміди й 
володіють багатством, прагнуть прибрати до рук і політику, використовувати важелі влади для закріплення свого 
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домінуючого становища в державі. Ті ж, хто знаходиться  «на дні», випробовують тяготи убогості й бідності, 
випадають зі сфери активної участі в політичному процесі, опиняються в пригнобленому становищі. Нинішнє 
розшарування на багатих і бідних неприродно, неорганічно виникає із джерел, які «розривають» суспільство і 
задають антисоціальні орієнтири. Багатство, отримане соціальним пограбуванням, руйнує суспільство. У масовій 
свідомості розвиваються відчуття духовної порожнечі, спустошеності, постійної втоми, несправедливості того, що 
відбувається, й неможливості вплинути на перебіг подій.   

Ще одна типова ознака “бідних демократій – спотворений характер відносин між власністю і політичною 
владою, яка опиняється у приватній власності. В умовах «бідної демократії» політика неминуче перетворюється на 
мега-прибутковий бізнес, а тотальна корупція стає її атрибутом, набуваючи всепроникаючого та систематичного 
характеру, знаходячи своє концентроване вираження у політичній корупції.  

Якщо абсолютистські й тоталітарні режими відкрито усувають масові прошарки суспільства від участі в 
політиці заходами деспотичного примусу, то в демократичних суспільствах з високою питомою вагою бідних те 
саме відбувається внаслідок низького соціального становища знедолених верств населення. У зв’язку із цим 
неабияку цікавість викликає запитання: ті мільйони виборців, які не взяли участі у голосуванні, – це перемога 
свободи чи демократії? 

Бідність згубно впливає на  громадську активність населення. І саме там, де надлишкова соціальна 
нерівність набуває масштабів, що перешкоджають участі у суспільно-політичному житті великих мас населення, 
виникає феномен «політичної бідності». У трактуванні американського політолога Джеймса Бохмана суть цього 
феномену – в «нездатності якихось груп громадян ефективно брати участь у демократичному процесі та в їхній 
подальшій уразливості перед наслідками рішень, що приймаються навмисно або ненавмисно». Поріг «політичної 
бідності», на думку Д. Бохмана, проходить по лінії здатності або нездатності тієї чи іншої суспільної групи 
ініціювати або брати впливову участь в обговоренні проблем, які безпосередньо  зачіпають її життєво важливі 
інтереси. 

Можна назвати три основні негативні чинники існування політичної бідності. По-перше, це поляризація 
суспільства: на одному полюсі політики концентруються апатія та пасивність, а на іншому – прагнення 
монополізувати і закрити для громадськості сферу ухвалення політичних рішень. По-друге, соціальна нерівність 
маргіналізує знедолені суспільні прошарки, підштовхуючи їх до нелегітимних форм протесту. Позбавлені 
можливості хоча б артикулювати, не те, що відстоювати і захищати свої інтереси у публічній сфері, вони стають 
соціальною базою політичного екстремізму. По-третє, соціальна нерівність, яка культивує в суспільстві атмосферу, 
що підриває засади соціальної справедливості і загального блага, руйнує етичні основи суспільного єднання. Унизу 
накопичується комплекс приниженості, нагорі – комплекс вседозволеності.  

Зростання «політичної бідності» призводить до того, що функція ухвалення політичних рішень виходить з-
під контролю суспільства та концентрується у вузькому колі правлячої еліти. «Політична бідність» виводить 
громадян із публічної сфери. Їх голос не чують ні суспільство, ні держава, а пасивна поведінка досить часто 
сприймається владою як згода із власною політикою. У цих умовах народ перетворюється в кращому разі на 
одноразовий електорат. 

Ще однією ознакою  “бідних демократій” є  безпрецедентне поєднання виборів на основі нібито загального 
голосування з так званим капіталізмом первісного накопичення, що не визнає жодних моральних, а подекуди і 
правових, обмежень. Можливо, саме тому  вищий політичний ешелон України ринкової доби вже традиційно 
переповнений персонами, «яким ніколи не буває соромно». Джерела, що заслуговують на довіру,  свідчать про 
неймовірну ціну парламентського мандата в Україні. Так, згідно з даними, наведеними експертами Комітету 
виборців України, залежно від рейтингу та політичної ваги претендента вона сягає від  2,5 до 5 млн дол. США. 
Отже, демократія монополізована не просто багатими, а дуже багатими. В усякому разі, в українському парламенті 
нового скликання опинилося близько двох десятків мультимільйонерів і декілька мільярдерів, чий сукупний 
майновий стан оцінюється в 7,7 млрд дол. США.  

Формуванню сталої політичної бідності притаманні  свої методи реалізації. Насамперед це  нові методи 
фактичного терору, спрямованого проти трудівників найманої праці, скупність яких отримала у західній соціології 
назву «суспільство ризику». Його ознаки: тимчасова і часткова зайнятість, згортання «соціальних зобов'язань» з 
боку наймачів, комерціалізація умов надання соціальних послуг, так звані «гнучкі форми» оплати праці,  
максимальне полегшення процедур звільнення працівників, системтичне використання насильства у так званих 
трудових суперечках.  

Водночас із суспільного  і зокрема політичного життя фактично вичавлені цілі верстви населення. І це не 
лише декласовані маргінали, бомжі або працівники низької кваліфікації. Основна маса інтелектуальної еліти 
країни – вчителі, лікарі, викладачі вузів, науковці – поповнили ряди «нових бідних». Поглинені повсякденними 
турботами про виживання, вони позбавлені часу та можливості брати повноцінну участь у цивільній діяльності й 
не можуть добитися від влади включення своїх вимог до політичного порядку денного. Але політична бідність не 
обмежується суто політичними рамками. Саме внаслідок повної політичної беззахисності низів верхам вдалося 
фактично демонтувати, як зайві, програми соціального захисту, комерціалізувати охорону здоров'я і освіту, майже 
повністю викоренити профспілковий рух шляхом позбавлення його самостійності.  

У розвинутих демократіях потужне громадянське суспільство володіє розгалуженими та ефективними 
механізмами прилюдного вираження та конденсації плюралістичних інтересів різних соціальних груп. Енергія 
громадсько-політичної самодіяльності змушує владу зважати на ці інтереси та включати їх у сферу прилюдної 
політики. Навіть якщо якісь групи населення через бідність або низький рівень культури не можуть сформулювати 
свої специфічні інтереси, цю місію беруть на себе організації громадянського суспільства.  

В Україні ж амортизатори політичної бідності відсутні, оскільки громадянське суспільство знаходиться в 
первісно-зародковому стані. До того ж сімбіоз політичної та майнової бідності багато в чому зумовило своєрідну 
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соціальну ентропію: в Україні практично зник робітничий клас, розчинилось у хаосі псевдоринкових відносин 
селянство, перетворилася  на обслугу ділків-«нуворишів» інтелігенція. Натомість за 20 років склалися й 
розходяться у різні напрямки не класи, а два народи, вже чужі, якщо не ворожі. Не тільки в економічному та 
соціокультурному просторі, а й у політичній сфері позначилися контури поділу України немов би на дві 
протилежні частини. В одній знаходиться правляча політична еліта, яка перебуває у власній викривленій 
реальності, що породжує ілюзію стабільності. Інша частина України, на яку звалився весь тягар соціально-
економічної та політичної бідності, пасивна й політично мовчазна. Але в її надрах визрівають небезпечні процеси, 
накопичується енергія протесту.  

Не виходячи відкрито в політичну сферу, вона виявляється в соціально девіантній поведінці великих груп 
населення. Протест виражається у відході з політики у сферу криміналу, наркоманії, алкоголізму, містики, 
релігійного та біляспортивного фанатизму. Подібна форма протесту не менш небезпечна і згубна, ніж та, яку поет 
назвав «бунтом безглуздим і нещадним». Йде затяжна прогресуюча деградація суспільства, що поступово 
виснажує його творчий потенціал і позбавляє надії на відродження тієї самої «пасіонарності», яка, за думкою 
автора цього терміна знаменитого Льва Гумільова, перетворює націю на суб’єкт історії.  

Фактично відбувається патологічна мутація народу як колективної особи, спроможної артикулювати і 
захистити національні інтереси, у  як механічну сукупність атомарних індивідів, зайнятих виключно проблемами 
власного виживання. Під питанням опиняється не тільки демократичне, а й усе майбутнє України.  Як вважає 
відомий російський філософ Олександр П’ятигорський, «новий тоталітаризм на пострадянському просторі – 
безглуздя. Тут нема ресурсів, яких вимагає тоталітарний проект. Дехто ще здатний на зловісні тоталітарні жести. 
Та вже нема людей, які можуть тоталітарно керувати». Водночас П’ятигорський попереджає, що «можуть 
з’явитися і витонченіші форми тоталітаризму». Вони не вимагатимуть вміння тоталітарно керувати. Досить 
накинути на суспільство зашморг політичної бідност»і. Один з найбільших парадоксів сучасності полягає в тому,  
що, як  виявилося, навіть в умовах незалежності і свободи демократія не перетворюється на досконалу – тобто 
ефективну владу. Натомість виявилось, що притаманні їй  різноманітні кризи і навіть занепади можуть носити 
відчутний деструктивний характер. Причин і проявів цієї деконструктивності демократизму існує чимало і все ж 
таки, говорячи про кризу сучасної демократії, доцільно вирізняти насамперед два ії системних моменти, які 
водночас виступають у ролі і причини і наслідків. Йдеться про дефектність демократії та ії дисфункційність. 
Дефектність демократії – це нездатність демократії функціонувати відповідно до її власних правил, відповідати 
власним засадам. Дефектність виявляється, скажімо, у фальсифікації підсумків виборів; у незаконному відчуженні 
кандидатів, а то і цілих партій від участі в них; у монополізації права на абсолютну істину; у адміністративному 
тиску на опозицію; у перешкоджанні вільній, насамперед, політичній конкуренції.  

Другий момент – дисфункційність демократії. Вона означає нездатність демократії служити справедливості, 
тобто сприяти полегшенню становища низів і їх захисту від економічної експлуатації, соціальної дискримінації і 
політичного пригноблення, зниженню рівня нерівності в суспільстві, полегшенню доступу до охорони здоров'я, 
культури і освіти і т.п. Іншими словами, демократія приватизовується, вона перестає служити «демосу» і деградує 
в механізм легітимації статус-кво, тобто виявляється знаряддям легітимації панування пануючих, тобто влади і 
крупних власників фінансово-промислового капіталу. Саме це зумовлює необхідність посиленої уваги до 
реальних, а не віртуальних перспектив демократичного розвитку України, до формування таких публічних 
стратегій і тактики боротьби з бідністю, які відповідали б дійсним, а не декларованим учасниками чергових 
виборчих перегонів інтересам усього українського суспільства, тим більше, що подальше комфортне життя 
української верхівки видається неможливим  без вирішення проблеми патологічної майнової нерівності і ліквідації 
політичної бідності більшості населення. 
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