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РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ  

У ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У статті досліджуються тенденції реформування політичних інститутів у 

постсоціалістичних державах Центральної та Східної Європи в умовах розширення 

Європейського Союзу. Розглядаються загальні закономірності формування 

уніфікованих державних інститутів у межах європейського простору. 

Ключові слова: демократичний транзит, політичні інститути, конституційна 

реформа, єдиний європейський простір, інтеграція. 

 

Скриль С. А. Реформирование политических институтов в государствах 

Центральной и Восточной Европы в контексте евроинтеграционного процесса. 

В статье исследуются тенденции реформирования политических институтов в 

постсоциалистических государствах Центральной и Восточной Европы в условиях 

расширения Европейского Союза. Рассматриваются общие закономерности 

формирования унифицированных государственных институтов в границах 

европейского пространства. 

Ключевые слова: демократический транзит, политические институты, 

конституционная реформа, единое европейское пространство, интеграция. 

 

Skryl S. A. Reformation of political institutes in states of Central and Eastern Europe in 

context of eurointegration process. 

Almost all postcommunist states of Central and Eastern Europe (except Ukraine, 

Byelorussia and Russia) belong to the group of countries which attained the most ponderable 

results of democratic transformations. For certain countries reforms (political and economic) 

were carried out after the unique «methodological matrix». Among the key trends of 

transformation processes in the investigated states it is followed to select creation of 

normative (in the first turns constitutionally legal) basis of political space. The normative 

providing took place on the base of western legal traditions. Examining a right as part of 

civilization, O. Kharitonova and E. Kharitonov determine properties of such traditions: 

– relatively clear limit between legal and other institutions; although policy and moral can 

determine a law, but they are not interpreted as a law; 

– management legal institutions are charged by the special corps of people which specially 

get legal education for this purpose; 

– legal idea influences on legal institutes; 

– right is perceived in society as concerted unit and unique formed system; 

– law is perceived as an integral system, «organism» which develops through a generation; 

– viability of the legal system is based on the confidence of society in lasting character of 

right; 

– development of right testifies that it proceeds not simply, but has the history; 

– historic character of right is related to the awareness of his advantage above political 

power; 

– in one society exist and compete different jurisdictions, that makes advantages of law 

necessary and possible [5, p. 48]. 

Actually western legal traditions which formed philosophical and political principles of 

supremacy of right came forward the scientific paradigm of constitutional changes in most 
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countries of Central and East Europe. Renewed constitutional acts were regulated by 

features, volume and limits of functioning and development of political institutes. One of the 

first steps of political reforms was in quality fundamental principle of organization of public 

power, and also creation competition in political environment. The important element of 

reforms was «hard» or «soft» lustration. 

Analysing the factors of progress of democratic transformation of mentioned states, it is 

necessary to mark that they have historical, civilization, legal and political character. 

Efficiency of alteration of political institutes is also related to forming of certain goal of 

reforms – integration to European Union. 

Key words: democratic transit, political institutes, constitutional reform, common 

European space, integration. 

 

На формування та розвиток політичних інститутів у державах Центральної та 

Східної Європи наприкінці ХХ ст. найбільший вплив мали два історичні політичні 

фактори – розпад «соціалістичного табору» та поступове розширення Європейського 

Союзу. Саме у контексті зазначених процесів слід досліджувати загальні тенденції та 

особливості трансформації політичних систем постсоціалістичних країн регіону. 

Проблематика демократичного транзиту у державах Центральної та Східної 

Європи аналізувалась у працях видатних західних дослідників – З. Бжезинського, 

Д. Растоу, С. Хантінгтона та ін. Серед сучасних вітчизняних учених цій проблемі 

присвячені праці О. Долженкова, В. Кольцова, І. Кресіної, Ю. Маслова, А. Мельвіля, 

М. Миронюка, Д. Стукала, А. Романюка, С. Наумкіної, І. Телелим та ін. 

Вплив європейських стандартів і цінностей на утворення політичних інститутів у 

європейських країнах досліджувався У. Задельмаєром, Ф. Шіммельфеннінгом, 

С. Штукаріним, Є. Юрійчуком, В. Ясинською та ін. 

Мета статті – наукове обґрунтування певних закономірностей розвитку політичних 

інститутів у країнах Центральної та Східної Європи у конкретний історичний період, а 

також визначення напрямів реформування політичних інститутів в Україні в контексті 

європейського процесу. 

Традиційно у політичній науці під демократичним транзитом розуміється 

«жорсткий» (революційний) або «м’який» (еволюційний) перехід суспільства від 

авторитарного (тоталітарного) режиму до демократичного. Так, С. Хантінгтон 

характеризує три моделі демократичного транзиту: 1) класичну лінійну модель (Велика 

Британія, Швеція), яка передбачає поступове обмеження влади монарха, розширення 

прав громадян та парламенту; спочатку піддані отримують громадянські (особисті) 

права, потім права політичні і значно пізніше – соціальні; поступово обмежуються та 

скасовуються виборчі цензи; парламент стає вищою законодавчою владою та 

контролює уряд; 2) циклічну модель (у багатьох країнах Латинської Америки, Азії та 

Африки), яка передбачає чергування демократичних та авторитарних режимів при 

формальному позитивному ставленні політичної еліти до демократії; така модель 

свідчить про недостатню зрілість внутрішніх передумов демократії і особливо про її 

слабку укоріненість у домінуючій політичній культурі; 3) діалектичну модель (Іспанія, 

Португалія, Греція), яка також характеризується нестабільністю перехідних політичних 

режимів, але перехід до демократії здійснюється під впливом вже достатньо зрілих для 

неї внутрішніх передумов (індустріалізації, численного середнього класу, достатньо 

високого освітнього рівня громадян, раціоналізації та індивідуалізації масової 

свідомості); зростання цих та інших факторів зумовлює доволі швидкий перехід до 

стабільної та життєздатної демократії [4]. 

Аналізуючи особливості демократичного транзиту у постсоціалістичних державах 

Центральної та Східної Європи, З. Бжезинський зазначає, що процес трансформації не є 
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безперервним, але складається з послідовності певних фаз. Крім того, не всі держави 

знаходились на однакових стадіях процесу трансформації. Демократичний транзит 

передбачає первинність політичних реформ у якості передумови ефективності 

економічних реформ. 

Об’єктивність наукового дослідження визначеної у статті проблеми вимагає 

встановлення критеріїв класифікації постсоціалістичних держав з метою їх групування 

за рівнем ефективності демократичних перетворень. 

На думку А. Мельвіля, Д. Стукала і М. Миронюка, критерієм групування 

посткомуністичних держав є інтегральний індекс демократії PCAD I (Principal 

Components Analisis Democracy Index), який включає декілька десятків змінних. За 

допомогою кластерного аналізу встановлені шість груп держав: 

1) до демократичної консолідації (Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Монголія, 

Польща, Румунія, Словаччина,Словенія, Чехія, Естонія); 

2) на шляху до демократії (Албанія, Грузія, Македонія, Молдова, Україна); 

3) стрибок до демократії (Сербія і Хорватія); 

4) проблемні траєкторії (Вірменія, Киргизія та Росія); 

5) на шляху до автократії (Азербайджан, Білорусь, Казахстан та Таджикистан); 

6) консолідовані автократії (Туркменістан та Узбекистан) [2, c. 10]. 

Зазначена класифікація дозволяє зробити висновок, що майже усі 

посткомуністичні держави Центральної та Східної Європи (окрім України, Білорусі та 

Росії) відносяться до групи країн, які досягли найбільш вагомих результатів 

демократичних перетворень. Вірогідно, у всіх цих країнах реформи (політичні та 

економічні) здійснювались за єдиною «методологічною матрицею». Серед ключових 

напрямів трансформаційних процесів у досліджуваних державах слід виділити 

створення нормативної (у першу чергу конституційно-правової) основи полікратичного 

політичного простору. Нормативне забезпечення відбувалось на ґрунті західних 

правових традицій. Розглядаючи право як частину цивілізації, О. Харитонова та 

Є. Харитонов визначають властивості таких традицій: 

1) відносно чітка межа між правовими та іншими інституціями; хоча політика і 

мораль можуть визначати закон, але вони не трактуються як сам закон; 

2) управління правовими інституціями доручається спеціальному корпусу людей, які 

для цього спеціально отримують юридичну освіту; 

3) юридична думка впливає на правові інститути; 

4) право сприймається у суспільстві як узгоджене ціле, єдина сформована система; 

5) закон сприймається як цілісна система, «організм», який розвивається через 

покоління; 

6) життєздатність правової системи ґрунтується на впевненості суспільства в 

довговічному характері права; 

7) розвиток права свідчить, що воно не просто продовжується, а має свою історію; 

8) історичність права пов’язана з усвідомленням його переваги над політичною 

владою; 

9) всередині одного суспільства існують і змагаються різні юрисдикції, що робить 

переваги закону необхідними і можливими [5, c. 48]. 

Фактично західні правові традиції, які сформували філософські та політичні засади 

верховенства права, виступили науковою парадигмою конституційних змін у більшості 

країн Центральної та Східної Європи. У свою чергу оновлені конституційні акти 

регламентували особливості, обсяг та межі функціонування і розвитку політичних 

інститутів. Одним із перших кроків політичних реформ у визначених в статті державах 

стало утвердження парламентаризму в якості фундаментального принципу організації 

публічної влади, а також створення конкурентного політичного середовища для 
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діяльності політичних партій і рухів демократичного вектора. При цьому на 

законодавчому рівні здійснювалось обмеження та/або заборона партій-носіїв 

комуністичної ідеології. Важливим елементом реформ було проведення «жорсткої» або 

«м’якої» люстрації. 

Люстрація (від латинського «lustratio» – очищення через жертвопринесення) в 

політичному смислі означає очищення влади від старих кадрів, заборону функціонерам 

попередньої влади займати посади в державному апараті, обиратися у представницькі 

органи, бути суддями, інколи навіть займатися викладацькою діяльністю тощо. 

Люстрація – це політична форма легітимації нового державного режиму. Вона не 

обов’язково здійснюється в строгих юридичних рамках, оскільки її мета носить 

переважно характер ідеологічного протистояння нової правлячої еліти і старої [див. 

детал.: 3]. 

Основна мета проведення люстрації в більшості держав Центральної та Східної 

Європи – відсторонення від державних посад старої та формування нової політичної 

еліти (переважно із представників середнього класу) – більш-менш була досягнута. 

Можна стверджувати, що спільною «методологічною матрицею» реформування 

політичних інститутів на етапі «демонтажу та руйнування комуністичної моделі» стало: 

по-перше, конституційне утвердження парламентаризму на засадах західних правових 

традицій; по-друге, формування демократичних партій; по-третє, проведення люстрації; 

по-четверте, проведення прозорих та вільних виборів (переважно за пропорційною 

моделлю). 

Наступні етапи трансформації (в напрямі уніфікації) політичних інститутів у 

Балтійських державах, державах Вишеградської групи, Румунії та Болгарії пов’язані з 

поширенням і нормативним закріпленням цінностей та стандартів Європейського 

Союзу у політичних та економічних системах цих країн. Насамперед йдеться про 

Копенгагенські критерії 1993 р., які передбачають, зокрема, створення 

(функціонування) інститутів, що ефективно забезпечують сталий демократичний 

розвиток держави. Такі інститути слід поділити на дві групи: державні та недержавні. 

До державних відносяться: 1) підконтрольний парламенту та судовій владі уряд, який 

працює виключно у спеціально-дозвільному правовому режимі; 2) відокремлений від 

політичної системи незалежний суд. 

Недержавні інститути – політичні партії як носії певної стратегії розвитку 

суспільства, незалежні профспілки та засоби масової інформації. В окрему групу слід 

виділити фінансово та інфраструктурно самостійні територіальні громади як низову 

ланку демократичного суспільства. 

Можна погодитись із думкою І. Кресіної, яка слушно зазначає, що специфічний 

характер політичної трансформації Центральної і Східної Європи зумовлений 

насамперед загальними для них умовами входження в транзит після катастрофи 

соціалістичної системи. 

По-перше, до початку політичної трансформації країни Центральної і Східної 

Європи належали до групи не найбільш розвинених в економічному відношенні країн 

світу, але були досить розвинуті порівняно з іншими державами колишнього 

соціалістичного табору. 

По-друге, до Другої світової війни ці країни вже мали досвід розвитку в умовах 

демократичної державності. 

По-третє, геополітичне розташування країн Центральної і Східної Європи між 

Західною Європою і Росією давало їм змогу безпосередньо спостерігати переваги і 

недоліки тієї чи іншої політичної системи. 
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По-четверте, маючи за плечима досвід втрати державності й самостійності, країни 

Центральної і Східної Європи завжди прагнули стати повноправними європейськими 

державами з метою досягнення високих життєвих стандартів. 

Зазначені загальні умови вступу країн Центральної і Східної Європи в політичний 

транзит пояснюють і певну спільність у характері проведення ними системної 

трансформації [6, c. 27]. 

Аналізуючи фактори успішності демократичних перетворень у зазначених 

державах, слід наголосити, що вони мають історичний, цивілізаційно-правовий та 

політичний характер. Ефективність перебудови політичних інститутів також пов’язана 

з формуванням мети реформ – інтеграцією в Європейський Союз. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У статті автор зазначає, що в останні роки соціальна політика в межах 

європейської інтеграції займає значне місце в законодавстві Європейського Союзу, 

держав-членів та в реальній практичній діяльності на загальному європейському 

соціальному просторі. Реформування соціальної політики нових держав-членів з ЦСЄ 

також підпорядковане цим змінам. 

Ключові слова: Європейський Союз, держави-члени, соціальна політика, 

інтеграційний процес, «метод відкритої координації». 

 

Бутырская И. В. Социальная политика как часть европейского интеграционного 

процесса. 

В статье автор отмечает, что в последние годы социальная политика в рамках 

европейской интеграции занимает значительное место в законодательстве 


