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Передмова
Політично-інституційна та соціально-економічна криза в Україні наприкінці
2013 – на початку 2014 рр., а також її внутрішні та зовнішні наслідки чітко
виявили чимало проблем, які пов’язані з перспективами розвитку демократії
в Україні, в інших країнах пострадянського простору, а також із особливостями
сприйняття та розуміння демократії в сучасному світі. Основоположними ознаками
невідповідності багатьох пострадянських й інших країн світу принципам змагальності та політичної участі як сталих аксіом демократії стали: незабезпечення
або часткове забезпечення політичних, економічних, соціальних й особистісних
свобод людини та громадянина; порушення механізмів вільної, справедливої і
чесної виборності органів державної влади; переслідування політичної опозиції;
обмеженість влади формально виборних осіб фактично всесильними ролями окремих політиків, домінуючих партій і силових структур; неефективна чи неповна
реалізація або нереалізація на практиці принципів розподілу державної влади на
законодавчу, виконавчу і судову; неповага більшості до прав і свобод меншості;
повна чи часткова відсутність доступу до альтернативних та незалежних джерел
інформації (контроль і піддання цензурі або репресіям з боку держави засобів масової інформації); слабка автономія громадських організацій та несформованість
або залежність від держави інститутів громадянського суспільства; незалежність
або ж неповна залежність влади від результатів виборів та вподобань виборців;
нерівномірність розподілу національних ресурсів між громадянами країн тощо.
Натомість, на противагу тим країнам, які є недемократичними або не повністю демократичними (переважно авторитарними), в сучасному світі є багато
країн, які відповідають базовим принципам виборчої та ліберальної демократії.
Економічний, соціальний, політичний, цивілізаційний і модернізаційний розрив
між демократіями та недемократіями зазвичай є дуже колосальним і значною
мірою визначає рівень та якість життя людини та громадянина. З огляду на це,
очевидно, що виокремлення та типологізація політичних режимів сучасності, їх
інституційний та процесуальний аналіз у глобальному, національному, регіональному, а також субнаціональному (локальному) масштабі становлять не
тільки теоретико-методологічне, а й вагоме практичне та прикладне значення
для тих регіонів, країн та територій, які заявляють про свої перспективи трансформації, демократизації та лібералізації і побоюються будь-яких тенденцій
сходження до автократичних тенденцій політичного розвитку.
В українській політичній науці сьогодні є багато розробок окремих аспектів
становлення та функціонування політичних режимів в окремих країнах чи регіонах. Одночасно немає синтетичних доробок, які репрезентують науковий аналіз,
який виконаний на основі використання єдиної і комплексної методики типологізації політичних режимів сучасності в усіх країнах світу. Готуючи навчальний
посібник, автор чітко розумів, що не є піонером у цій сфері політологічного знання, бо в світовій політичній науці існує значний доробок із приводу вивчення,
типологізації, а також систематизації політичних режимів і знань про політичні
режими. Відповідно, автор намагався максимально опрацювати та засвоїти чинний
науковий пласт. Одночасно праця є авторським баченням поставлених проблем
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становлення, трансформації та консолідації політичних режимів у світі в їхньому
порівняльному зрізі на прикладі окремих країн, регіонів, вибірок тощо.
Головна мета – отримати багатовимірну класифікацію політичних систем і
режимів сучасних країн на пдіставі розробки та застосування комплексних методів порівняльного аналізу. Для цього в комплексний підхід оцінки політичних
режимів та їхніх окремих складових у різних країнах світу інтегровано кількісні
та якісні методи порівняльного аналізу1. У посібнику запропоновано доволі
широкий аналітичний контекст, проте його вибірка не становить якогось чітко
відокремленого набору країн. Разом із тим, до уваги у значній кількості випадків
(з огляду на завдання аналізу демократизації, авторитаризації, трансформації
та консолідації політичних режимів) взято країни Європи, які в минулому чи
сьогодні розвиваються за посткомуністичною траєкторією. За аналогією, до вибірки посібника було залучено чимало країн, які не є європейськими, раніше були
автократичними, потім стали перехідними і перебувають на стадії демократизації
їхніх політичних режимів. Увагою не обмежено й ті країни, політичні режими
яких сьогодні є недемократичними: вони випробували невдалий досвід демократизації або ж не випробували його зовсім.
Специфікою посібника стало те, що в ньому комплексно зіставлено теорію
та практику – в навчально-науковому плані позицію автора треба розглядати як
засіб перевірки порівняльного політологічного знання. Запропонована праця сприяє
якісному викладанню і засвоєнню академічного курсу, присвяченого проблематиці політичних режимів сучасності, який читають для студентів відділення
політології філософського факультету Львівського національного університету ім.
Івана Франка. Структурно посібник складається з дев’яти розділів, які присвячені
таким проблемам інституційного та процесуального аналізу політичних режимів сучасності, як: суть, визначення та засади порівняльного аналізу політичних
режимів сучасності; виміри та наслідки демократії/автократії і демократизації/
автократизації; економічні й політичні свободи у структурі політичних режимів
сучасності; рівні, різновиди та концепти демократії і демократизації; ефективність і
якість демократії та демократизації; рівні, різновиди та концепти автократії та автократизації; визначення, типологія та аналіз субнаціональних політичних режимів;
трансформації та транзити політичних режимів сучасності; економічні атрибути
та детермінанти політичних режимів сучасності. Також посібник складається з
інформативних додатків, присвячених розумінню співвідношення політичних
режимів й особливостей економічного розвитку в деяких посткомуністичних країнах світу. Наприкінці посібника запропоновано короткий тлумачний глосарій,
який окреслює основні категорії аналізу політичних режимів.
1
Автор дотримується усталеної в західній порівняльній політології логіки про те,
що компаративний аналіз різноманітних інститутів і процесів, у тім числі політичних
режимів, можна проводити за двома парадигмами – якісною та кількісною. Вони за
своєю суттю та механізмом виконання відрізняються, проте можуть вирішувати аналогічні проблеми. Внаслідок цього осягається максимальна точність трактування тих або
інших особливостей розвитку політичних режимів, а також їх складових. Автор доходить
висновку, що треба почергово зіставляти висновки, отримані на підставі якісних і кількісних наукових методик порівняльного аналізу політичних режимів. У цьому не лише
специфіка, а й наукова сутність праці, адже на цій основі відбувається конструювання
“нових горизонтів” політологічного знання.
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