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Вступ
Свого часу відомий британський історик Норман Девіс ствер-

див, що розвал Радянського Союзу став найвидатнішою подією 
ХХ століття. Зміни, започатковані цією подією, відбувалися на-
стільки швидко, що перевищили темп усіх інших змін, які коли-
небудь траплялися в європейській історії. Цими змінами цікав-
ляться не лише історики, але й політичні теоретики, оскільки 
посткомунізм відкриває нові можливості для проведення порів-
няльних досліджень трансформації політичної системи. Про це, 
наприклад, пише польський політолог Єжи Вятр у своїй книзі 
«Посткомуністична Європа». Науковець визначає щонайменше 
чотири парадигми дослідження посткомунізму: перша зосеред-
жує увагу на виході країни з системи диктатури (ця парадигма 
була започаткована передусім для аналізу механізмів виходу з ав-
торитарних систем у Латинській Америці, згодом – порівняння 
цих механізмів із механізмами, задіяними в посткомуністичних 
країнах Центрально-Східної Європи); друга парадигма народи-
лася трохи пізніше, коли стало очевидно, що вихід із диктатури 
відкриває дуже різні можливості для посткомуністичних країн 
(дослідники цього підходу зосереджувалися передусім на консо-
лідації молодих демократій); третя парадигма передбачає дослі-
дження політичної культури та її впливу на системні зміни та їхні 
наслідки; четверта парадигма виробляє концепцію посткомунізму 
як специфічної системи, що передбачає наявність демократичних 
інституцій на поверхні та приховану не подолану до кінця спад-
щину попереднього устрою (зокрема, у цій парадигмі особливу 
увагу зосереджують на тяглості інституцій, політичних структур 
і зразків масової поведінки, що зумовлює збереження в глибинній 
соціальній структурі основ комуністичної системи)1. 

1 Wiatr J., Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 
roku, Waszawa: Scholar, 2006, s. 14-17.
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Ні в кого не виникає сумніву, що демократичний транзит у 
Центрально-Східній Європі надзвичайно важливий процес, який 
вимагає аналізу за допомогою методологічного інструментарію 
політичної теорії. Цей процес розпочався наприкінці ХХ століття 
і визначив шляхи розвитку країн, що здобули незалежність після 
розпаду Радянського Союзу та скасування Варшавського догово-
ру. Посткомуністичні шляхи були різними. В одних країнах від-
булися переговори, унаслідок яких започатковано реформування 
системи; у других мала місце капітуляція радянських еліт; треті 
пройшли через революцію чи розпад федеративної держави. Ви-
хід із радянської залежності в різних країнах визначив різні мож-
ливості подальших змін. Одні країни повною мірою скористалися 
своїми можливостями і сьогодні демонструють успіхи в модерні-
зації суспільства, економіки та політики. Такими в певному сенсі 
можна вважати країни Вишеградської четвірки – Польщу, Сло-
ваччину, Чехію та Угорщину. Одним із чинників їхнього успіху 
є створення регіонального об’єднання задля взаємопідтримки у 
здійсненні реформ, виходу з посткомуністичного перехідного пе-
ріоду та швидкої інтеграції до євроатлантичних структур. 

Однією із проблем посткомунізму є досягнення стабільного 
розвитку. Вишеградська четвірка поставила перед собою ціль – 
досягнути стабільності в регіоні. Варто визнати, країнам це ціл-
ком вдалося. Крім того, Вишеградська група об’єднала зусилля 
щодо популяризації культур країн-членів об’єднання, розбудови 
співпраці в галузях науки та освіти, а також транспортної інфра-
структури й енергетичної безпеки. 

З огляду на це народилася ідея проекту, який передбачає роз-
роблення та читання для студентів курсу, присвяченого пробле-
матиці демократичного транзиту в країнах Вишеградської чет-
вірки та Україні. Цей проект під назвою «Компаративні студії 
демократії: політика транзиту в країнах В4 та Україні» підтримав 
Вишеградський фонд (V4EaP Visegrad University Studies Grant 
No. 61610036). Основна мета курсу, викладання якого розпочато 
в Національному університеті «Острозька академія» з 2017 року, 
дати широку ретроспективу процесів демократичного транзиту 
в Центральній та Східній Європі. Залучаючи експертів із країн 

Вишеградської четвірки до читання лекцій і проведення диску-
сій межах під час семінарських занять, ми зосереджуємо основну 
увагу на аналізі демократичних перетворень у Польщі, Чехії, Сло-
ваччині й Угорщині, а також демонструємо ефективні стратегії 
соціального, політичного та економічного розвитку для України 
з урахуванням позитивного досвіду країн Вишеградської четвір-
ки. Крім того, краще ознайомлення з політичними, економічни-
ми та соціальними процесами в регіоні дасть можливість шукати 
 додаткові шляхи для розбудови співробітництва між Україною та 
V4. 

У контексті цього проекту та викладання навчального курсу 
постав нинішній навчальний посібник. Однак ми вирішили дещо 
змінити підхід до підготовки навчального матеріалу, аби не ду-
блювати тематики курсу. Навчальний посібник є радше доповне-
нням до того, про що йдеться в аудиторіях, аби студенти мали 
змогу докладніше ознайомитися з окремими проблемами. Саме 
тому до написання цього посібника запрошено колектив авторів 
з України, Польщі, Чехії та Словаччини, кожному члену якого за-
пропоновано зосередитися на тій проблематиці демократичного 
транзиту в V4 та Україні, яку він досліджує в контексті своїх на-
укових зацікавлень і може найкраще представити. Таким чином, 
концепція посібника передбачила об’єднання під однією обкла-
динкою текстів, присвячених вибраним аспектам розвитку країн 
V4 та України. 

Навчальний посібник містить десять тем. Відкриває його 
стаття Віталія Лебедюка про основні етапи розвитку та засади 
створення Вишеградської групи. Загальні аспекти розвитку тео-
рій модернізації та демократичного транзиту розглянуті в тексті 
Дмитра Шевчука. Теоретичні принципи вивчення політичних 
змін в Україні представлені в частині, яку підготував Юрій Ма-
цієвський. Мілош Брунцлік та Міхал Кубат аналізують еволю-
цію чеського парламентаризму після 1989 року. Основні аспекти 
розвитку Словаччини та її шлях до економічного процвітання й 
емансипації в міжнародних відносинах досліджує Петер Терем. 
Олександр Кашинський своєю чергою зосереджується на порів-
няльному аналізі впливу популізму в Польщі, Угорщині й Украї-
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ні. У наступній частині Віталій Лебедюк описує проблеми транс-
формації партійних систем у посткомуністичних країнах. Вплив 
української кризи на процеси трансформації в країнах Централь-
но-Східної Європи розглядають Томаш Стемпневський і Бартош 
Юзьвік. Наступна частина авторства Томаша Стемневського де-
монструє польський погляд на Україну. Завершує виклад матері-
алів текст Тараса Жовтенка, де розглянуто еволюцію та безпекові 
виміри стосунків між Вишеградською четвіркою й Україною. 

Усі частини навчального посібника покликані не лише озна-
йомити читача з тим чи тим аспектом демократичного транзиту в 
Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині й Україні, але й спонукати 
його  більш докладно вивчити цей процес і бути готовим до окре-
мих дискусій з описаної проблематики. 

Дмитро Шевчук, Віталій Лебедюк 

Introduction
Famous British historian Norman Davis has once said that the 

demise of the Soviet Union had been the greatest event of the XX 
century. Changes set in motion by it happened so fast that it over-
speeded all previous changes in the European history. These changes 
are an object of interest not only for historians but also for political 
scientists, as the  post-communism creates new possibilities for com-
parative researches of the political system transformations. On this 
specifically wrote Polish political scientist Jerzy Wiatr in his “Post-
communist Europe” book. He outlines at least four paradigms to study 
post-communism: the first one is set on nation’s exit from dictator-
ship system (this paradigm was established in terms of authoritarian 
exit mechanisms of the Latin America nations in the first place and 
later their comparison to the mechanisms post-communist Central and 
Eastern Europe nations used); the second one was born later on, when 
obvious became the fact that dictatorship exit creates ultimately dif-
ferent possibilities for the post-communist nations (researchers here 
were focused on the young democracies’ consolidation on the first 
place); the third paradigm envisions studying political culture and its 
influence upon system changes and their repercussions; the fourth was 
set on creating the post-communism concept as a specific system to 
encompass democratic institutions on the surface and the hidden and 
undestroyed heritage of the previous system (the main attention here is 
paid to the continuity of the institutions, political structures and mass 
behavioral sets preserving the basics of communist system at deeper 
social structure levels)1. 

There is no doubt that the Central and Eastern Europe democratic 
transit is a major process which demands analysis with political theory 
methodology. This process has started at the end of XX century and 

1 Wiatr J., Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 
roku, Waszawa: Scholar, 2006, s. 14-17.
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set ways of developing the nations who gained independence with the 
demise of the Soviet Union and the Warsaw Pact. The post-communist 
ways were quite different. Some nations witnessed coupes which be-
came a starting point for reforming the system; some have seen com-
munist elite’s capitulation; some came through revolution or the state 
federal system crisis. The Soviet dependence exit also set different 
capabilities for changes for different states. Some countries fully used 
all their potential and are currently demonstrating success in society, 
economy and policy modernization. These examples are generally set 
by the Visegrad Four – Poland, Slovakia, Czech Republic and Hun-
gary. Among their success factors is the creation of the regional union 
to mutually support each other, exiting the post-communist transition 
and rapid integration into the Euro-Atlantic structures.

One of the major post-communism problems is the development 
stability. The Visegrad Four set the goal to achieve it region-wide. Be-
sides, the Visegrad Four joined efforts to popularize the culture of it 
member-states, to build scientific and educational cooperation as well 
as to develop transportation infrastructure and maintain energy security.

As a result, the project idea was created to develop a special course 
on the Visegrad Four and Ukraine democratic transition and present it 
to the students. This project entitled “Democracy Comparative Stud-
ies: transit policy of the V4 states and Ukraine” was supported by 
the Visegrad Fund (V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 
61610036).

The main goal of the course initiated in the National University 
of Ostroh Academy in 2017, was to present a wider perspective of 
the democratic transition processes in Central and Eastern Europe. 
Partnering with the Visegrad Four nations’ experts in lecturing and 
holding discussion panels, the main attention was paid to the analysis 
of the democratic changes that took place in Poland, Czech Republic, 
Slovakia and Hungary, as well as to demonstrate efficient strategies 
of social, political and economic development for Ukraine consider-
ing the positive experience of the Visegrad Four nations. Besides, the 
better understanding of the regional political, economic and social 
processes will set an opportunity to seek additional ways to build up 
cooperation between Ukraine and the V4.

In terms of this project and the course lecturing, this book was cre-
ated. However, we decided to shift the approach to the lecturing mate-
rial a little so as not to duplicate the initial course topics. This book is 
rather an addition to the facts analyzed in the classes, aimed at helping 
students out with detailed dealing with certain issues. That is why a 
number of expert authors from Ukraine, Poland, Czech Republic and 
Slovakia were invited to contribute to this work.  Each of them was 
proposed to focus on that very V4/Ukraine democratic transition issue 
which is the closest to his scientific interests. In this way, the book 
concept lays in putting together various texts on selected aspects of the 
V4 nations and Ukrainian development.

The book consists of ten topics. It is opened by the text written by 
Vitalii Lebediuk on the main stages and basics of the Visegrad group 
creation. General aspects of the modernization theories and demo-
cratic transition are analyzed in the next text by Dmytro Shevchuk. 
Theoretical aspects of the studying of political changes in Ukraine 
are outlined by Yuriy Matsiyevsky. Miloš Brunclík and Michal Kubát 
analyze the Czech parliamentarism after the 1989s. The main aspects 
of Slovakia development and its way towards economic prosperity 
and international emancipation are studied by Peter Terem. Oleksandr 
Kashynskyi in turn takes his interest to the influence of populism in 
Poland, Hungary and Ukraine. The next part is dedicated to what Vi-
talii Lebediuk defines as the parties system transformation problems 
in the post-communist countries. The influence of Ukrainian crisis on 
transformations in the Central and Eastern Europe states is studied by 
Bartosz Jóźwik and Tomasz Stępniewski. The next part by Tomasz 
Stępniewski demonstrates the Polish view on Ukraine. And the final 
part written by Taras Zhovtenko, sheds light on the V4 and Ukraine 
relations’ evolution and security aspects.

All the book parts are aimed at not only familiarizing the reader 
with certain aspects of the Polish, Czech Republic, Slovakian, Hun-
garian and Ukrainian democratic transition, but also at getting him 
deeply interested in the topic and studying it in details, thus creating a 
basis for further discussions on the topic.

Dmytro Shevchuk, Vitalii Lebediuk
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