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ЕКОНОМІЧНА ДЕМОКРАТІЯ: 

СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 

Економічна демократія визначає розподіл 

суспільного блага за допомогою політичних 

інститутів, вона напряму стосується як економіки 

так і політики. З одного боку, економічна 



 

 

демократія сприяє розвитку капіталістичних 

відносин із притаманними свободою 

підприємницької діяльності, повагою до приватної 

власності та концентрацією капіталу. З іншого боку, 

представники економічної демократії наголошують 

на необхідності перерозподілу капіталу між 

класами – від класу багатих до середнього класу. 

Один із найвідоміших сучасних дослідників 

феномену економічної демократії, С. Рінген 

зазначає, що ХХ століття було часом тріумфу 

політичної демократії та, водночас, невдач 

економічної демократії [2] (Ringen, S. (2004). A 

distributional theory of economic 

democracy. Democratization, 11(2), 18-40).  

В Україні, під час демократичного транзиту, 

темою суспільних дискусій стає проблема 

політичної демократії, відбувається активна 

боротьба за демократичні цінності у політиці, а ідея 

політичної демократії часто зводиться до 



 

 

електоральної демократії. Натомість, як у 

політичному так і науковому дискурсах 

недостатньо уваги приділяється економічній 

демократії. 

Дослідження економічної демократії дозволяє 

побачити джерело складнощів процесу 

демократизації в Україні – концентрацію капіталу в 

руках олігархів (олігархічного класу). Це є однією 

із головних проблем перехідного періоду в Україні. 

Навпаки, демократія передбачає панування 

більшості, тобто середнього класу.  

«Демократичний капіталізм» [1] є певним 

компромісом між класами, коли наймані 

працівники погоджуються із існуванням приватної 

власності та концентрацією капіталу у певних 

приватних осіб, натомість утворюючи дієві 

демократичні політичні інститути, які дозволяють 

ефективно перерозподіляти ресурси на користь 

більшості суспільства.   



 

 

Якщо під політичною демократією розуміти 

правління в інтересах більшості, а владу більшості, 

у свою чергу, як справедливе політичне 

представництво панування середнього класу, то 

економічна демократія означає справедливий 

перерозподіл суспільного блага на користь 

середнього класу. Погодимось із тим, що 

«…демократія є правлінням середнього класу, а в 

основі економічної демократії знаходиться принцип 

рівної свободи. Компроміс між капіталізмом та 

демократією полягає у необхідності розподілу 

суспільного блага під наглядом політичної 

демократії, в інтересах середнього класу» [3]. 

Пошук оптимальної моделі економічної 

демократії у глобальному вимірі не завершено. 

Адже, задля справедливого розподілу суспільного 

блага, середній клас має контролювати не лише 

політичну владу, а й економічну. Капіталізм 

здатний забезпечити свободу, але він не сприяє 



 

 

рівності. Економічна демократія покликана дати 

відповідь на один із головних викликів суспільного 

розвитку сучасної епохи. Йдеться про необхідність 

доповнення моделі політичної демократії, яка 

сприяє утворенню та справедливому розподілу 

суспільного блага моделлю капіталізму, як 

економічної конкуренції, що забезпечує 

індивідуальний розвиток та багатство.  
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА 
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ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН 

 

Розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій та розгортання процесів діджиталізації в 

усіх сферах функціонування сучасних суспільств є 

інноваційним за своїм характером та сприяє 

розширенню можливостей для демократичних 

політичних практик. Дані процеси осмислювалися в 

політичній науці в рамках ряду концептів е-

демократії, що, з одного боку, дозволяє припустити, 


