
Лекція 1.4. Політичні трансформації в

країнах Західної Європи і Північної

Америки в останній третині ХІХ – на

початку ХХ ст.

Політичні підсумки епохи революцій в Західній Європі і Північній Америці

всюди було затверджено конституційний лад;

утвердився принцип поділу влади;

функціонували представницькі органи;

входило в практику визнання відповідальності уряду перед парламентом;

закріплення в основних законах політичних прав і свобод (рівність громадян

перед законом, свобода слова, друку, зборів).

Правова держава

Держава, що підпорядковується наступним  принципам:

народний суверенітет,

непорушність прав і свобод людини з боку держави,

зв'язаність держави конституційним ладом,

верховенство конституції по відношенню до всіх інших законів,

поділ влади на три гілки – виконавчу, законодавчу і судову,

незалежність суду,

пріоритет норм міжнародного права над нормами національного права.

Хуан Доносо Кортес – іспанський мислитель, журналіст, державний діяч і

дипломат, член Консервативної партії. Вбачав в авторитарному політичному

порядку, що забезпечує святість покори, умова згуртованості нації, держави і

суспільства.

Генріх фон Трейчке – відомий німецький історик, літературний критик, професор,

автор «Історії Німеччини в XIX столітті» в 5 томах. Розглядав авторитаризм як засіб

потужної національної і соціальної мобілізації та управління зверху процесом

державного будівництва.

Розглядав авторитаризм як засіб потужної національної і соціальної мобілізації та

управління зверху процесом державного будівництва. На відміну від лібералізму, що

породжує анархію, авторитаризм виховує дисципліну і встановлює в суспільстві

необхідну ієрархію.

Прояви авторитаризму в політичній практиці

винятковий закон проти соціалістів в Німеччині (1878 р.);

Політика культуркампфу у Німеччині в 1871–1878;

надмірний контроль префектів за діяльністю органів місцевого самоврядування

у Франції в роки Третьої республіки;

обмеження прав національних меншин в Великій Британії і Австро-Угорщини;

босізм в США.   

Громадянське суспільство
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це сукупність суспільних відносин, формальних і неформальних структур, що

забезпечують умови політичної діяльності людини, задоволення і реалізацію

різноманітних потреб та інтересів особистості, соціальних груп і об'єднань.

Громадянське суспільство пов'язане із державними політичними інститутами. Воно

здійснює контроль за їхньою діяльністю. Розвинуте громадянське суспільство є

найважливішою передумовою побудови правової держави і його рівноправним

партнером.

Ознаки громадянського суспільства

наявність в суспільстві вільних власників засобів виробництва;

розвинута демократія;

правова захищеність громадян;

певний рівень громадянської культури, високий освітній рівень населення;

найбільш повне забезпечення прав і свобод людини;

самоврядування;

конкуренція утворюють його структур і різних груп людей;

вільно формуються громадські думки і плюралізм;

потужна соціальна політика держави;

багатоукладна економіка;

велика питома вага в суспільстві середнього класу.

Формування політичних систем за Габріелем Алмонду (американський політолог)

Англо-американська система – чіткий розподіл влади; висока стабільність режимів і

політичних порядків в цілому.

Континентально-європейська  система – роздробленість політичної культури;

жорстка ідеологічна боротьба; політична нестабільність.

Авторитарна (доіндустріальна) – характеризуються закритою, замкнутої, місцевої

політичної культурою. Люди орієнтуються на місцеву політичну підсистему;

зосередженість влади в єдиному центрі, що виключає колективність, самостійність

на місцях, існування дієвої опозиції.

Обмеження демократії

відсутність виборчих прав у жінок

–                      у 1838 р. жіноче виборче право було запроваджене на Островах

Піткерн (Велика Британія);

–                      з 1869 р. виборчими правами користувалося жіноче населення штату

Вайомінг (США);

–                      у 1906 р. виборче право для жінок прийшло у континентальну Європу.

Першою країною, де були забезпечені політичні права жінок, стало Велике

князівство Фінляндське (Російська імперія);

–                      першими незалежними державами, де було запроваджено виборче

право для жінок, стали Норвегія (1913 р.) і Данія (1915 р.).

наявність майнового цензу для виборців

–    в Італії діяв до 1912 р., у Великій Британії до 1918 р., у Нідерландах до 1919 р.

авторитарні способи реалізації влади
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Запровадження виборчих прав для жінок

Країна Рік

Нова Зеландія (активне

виборче право)

1893

Австралійський Союз (за

винятком корінних

австралійських жінок)

1902

Фінляндія 1906

Норвегія 1913

Данія 1915

Нідерланди 1919

Німеччина 1919

США 1920

Канада 1920

Швеція 1921

Велика Британія 1928

Іспанія 1931

Франція 1944

Італія 1945

Греція 1952

Швейцарія 1971

Португалія 1976

У 1918 р. ірландська політична діячка Констанція Маркевич – перша жінка, котра

була обрана депутатом Палати громад. Перебуваючи в рядах партії Шин Фейн, вона

відмовилася дати присягу на вірність короні, внаслідок чого не змогла зайняти своє

депутатське місце, і пізніше стала членом створеного ірландського парламенту.

Партійні системи

Двопартійні – США, Велика Британія

Багатопартійні – Франція, Німеччина

Закон М. Дюверже

один з принципів в політології. Стверджує, що виборча система, при якій

«переможець отримує все», як правило, призводить до встановлення двопартійної

політичної системи. При цьому система мажоритарного представництва веде до

того, що шанси нових дрібних партій потрапити до парламенту вельми незначні.

Пропорційна система отримала своє перше наукове обґрунтування в книзі

послідовника утопіста-соціаліста Шарля Фур'є, члена Першого Інтернаціоналу

Віктора Консідерана, опублікованій в 1892 році.

Формування партійного спектру (за ідеологіями)
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Соціалісти, Ліберали, консерватори, анархісти.

Ознаки кадрової партії

відсутність системи реєстрації або регулярного стягування внесків;

фінансування за рахунок вузького кола партійних донорів;

залучення широкого кола членів не завжди характерно;

інфраструктура – комітетська, децентралізована і слабо інтегрована.

Ознаки масової партії

наявність системи реєстрації та регулярного стягування внесків;

фінансування за рахунок членських внесків;

залучення широкого кола членів;

засновані на секціях, централізовані і з більш жорсткою структурою.

Перший інтернаціонал (офіційна назва Міжнародне товариство трудящих) – перша

масова міжнародна організація робітничого класу, заснована 28 вересня 1864 р. в

Лондоні. Ця організація припинила своє існування після розколу, що відбувся в 1872

році.

Другий інтернаціонал, також Соціалістичний інтернаціонал або Робочий

інтернаціонал – міжнародне об'єднання соціалістичних робітничих партій, створене

в 1889 році. Продовжив традиції Першого інтернаціоналу, проте в ньому з 1893 року

не брали участь анархісти. Для постійного зв'язку між партіями-членами в 1900 році

було засновано Міжнародне соціалістичне бюро, що знаходилося в Брюсселі.

Прийняті Інтернаціоналом рішення не були обов'язковими для партій

Національно-визвольний рух в країнах Європи (концепція М. Хроха)

Перша фаза «A» – поява інтересу про свого народу. Виникає з романтичного

ентузіазму інтелектуалів. У цей період закладається культурна основа

національного руху, представники якого виявляли інтерес і турботу про власну мову,

літературу та культуру, проте не висували ніяких політичних вимог.

У фазі «B» з'явилися групи інтелектуалів, які починають агітацію в за «ідею народу».

Виникають перші культурні інституції. Починається процес мовної та культурної

емансипації народів.

У третю фазі «C» національні рухи отримують масову підтримку, виникають перші

політичні партії і рухи, з'являються перші політичні вимоги і цілі. При сприятливих

умовах в цій фазі може виникнути державність.
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