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ПЕРЕДМОВА
Після виходу у світ наукового дослідження “Порівняльний аналіз політичних
інститутів Західної Європи”1 минуло трохи більше десяти років. Однак за цей
період часу фактологічний матеріал монографії значною мірою втратив свою
актуальність, а політична практика, на противагу, виробила й апробувала значну
кількість нових фактів і ситуацій, які неодмінно потребують дослідницького,
наукового й аналітичного осмислення/переосмислення і верифікації. Відтак,
з одного боку, ми отримали хорошу можливість перевірити раніше зроблені
теоретичні висновки й окреслені залежності та тенденції на новому емпіричному
матеріалі. Причому результати тестування – рівною мірою як позитивні, коли
констатуємо підтвердження попередньо зроблених висновків, так і негативні,
коли фіксуємо неповну відповідність чи повну недієвість порівняльних оцінок, –
є вкрай актуальними і важливими для нашого розуміння політичних процесів,
причому не лише в країнах Західної Європи. З іншого боку, ми з впевненістю
можемо констатувати масштабний формат, особливо у демократичних країнах,
вивчення та порівняння політичних інститутів і систем європейських країн, що
безперечно зумовлює формулювання й артикулювання нових висновків, оцінок
і навіть способів бачення політичних феноменів, явищ та процесів. Причому
потрібно зазначити, що за пройдений період часу в Україні з’явилось чимало
цікавих та актуальних компаративних досліджень, які присвячені політичним
інститутам і системам країн Західної Європи. Відповідно, усе це теж потребує
опрацювання, усвідомлення, зіставлення, систематизації та порівняння.
Представлена Вашій увазі монографічна наукова праця є другим виданням
із означеної проблематики й у цьому контексті в ній дотримано вже загальної
та апробованої схеми порівняльного аналізу політичних інститутів і систем країн
західноєвропейського регіону. Одночасно досвід вивчення політичних явищ
та процесів після їхньої суттєвої артикуляції і детальної структуризації у цьому
виданні детермінував суттєве розширення спектра досліджуваних політичних
інститутів і систем, поглиблення їхнього порівняльного аналізу і застосування
специфічної форми представлення, яка не завжди є лінійно-послідовною. Власне
саме тому ми були і змушені, і зацікавлені розділити дослідницький матеріал
на дві окремішні, однак водночас і взаємопов’язані частини – два послідовні
томи єдиного компаративістського циклу, кожний із яких фактично може
сприйматись та позиціонуватись як цілком самостійна монографічна наукова
праця з проблематики політичних інститутів і систем у країнах Західної Європи.
У першій частині монографічного компаративістського циклу, який є перед
Вами, ми сконцентрували увагу на головних політичних інститутах у рамках
політичних систем країн Західної Європи – главі держави, парламенті (легіслатурі)
та уряді. Причому зроблено це було на тлі потреби й актуальності з’ясування
особливостей та наслідків міжінституційних відносини у трикутнику “глава
1
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держави–парламент–уряд”. Відтак загалом проведений нами порівняльний
аналіз дав змогу підтвердити гетерогенний характер політичних інститутів та
систем країн Західної Європи, особливо у частині політичної практики, і водночас
зафіксувати наявність спільних тенденцій та патернів, насамперед у частині
посилення чи послаблення значення кожного конкретного політичного інституту
у рамках специфічних політичних систем країн аналізованого регіону. На цій
підставі ми можемо констатувати, що взаємовідносини між главою держави,
парламентом та урядом є визначальною віссю політичного процесу у кожній
демократичній країні. Причому вони є змінювальними і залежними від впливу
доволі значної кількості різноманітних релевантних чинників, а тому потребують
постійного вивчення й порівняння, у тім числі внаслідок оновлення підходів
до дослідження та верифікації висновків, зокрема отриманих під час раніше
проведеного аналізу політичних інститутів і систем країн Західної Європи. Рівно
як і той факт, що означена наукова проблематика потребує систематизації, яку
на тлі з’ясування особливостей та наслідків міжінституційних відносини у
трикутнику “глава держави–парламент–уряд” забезпечено, головно, на підставі
вивчення й окреслення на прикладі країн Західної Європи понять і особливостей
розвитку політичного процесу, політичних систем й інституту держави (в тім
числі крізь призму феноменів форм і систем правління), які вирішальним чином
детермінують статус та функціональні можливості політичних інститутів у
країнах регіону.
Своєю чергою, у другій частині монографічного компаративістського циклу
з проблематики політичних інститутів і систем країн Західної Європи, що станом
на момент опублікування першого тому перебував на стадії компонування та
розробки, наголос буде зроблено насамперед на соціополітичних та партійновиборчих аспектах політичних інститутів країн регіону в умовах багаторівневості
політичного процесу й урядування. Крім того, у другому томі окрему увагу буде
приділено блокам дослідницьких питань про мультикультуралізм, національне
субнаціональне, місцеве й регіональне урядування і громадсько-політичну участь,
інститути судової влади й арбітражу в країнах Західної Європи, а також про
європейську наднаціональну інституційну систему (попередній анонс та зміст
другого тому вміщено наприкінці книги). Усе це, враховуючи проміжні та
системні результати першого тому, дасть змогу сформувати консолідовані та
далекоглядні висновки, які сумарно окреслять і структуризують загальну логіку,
формат і наслідки функціонування політичних інститутів та систем країн Західної
Європи, в тім числі крізь призму застосування їхніх наслідків для поступу
політичного процесу й міжінституційних відносин в інших країнах світу, зокрема
в Україні.
Науковий редактор:
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології
Львівського національного університету імені Івана Франка
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