
Передмова 3 

ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасний світ характеризується глобальними демократичними 
перетвореннями, які значною мірою впливають і на траєкторію роз-
витку Української держави. Після десятиліть комуністичного тоталітар-
ного гніту 1991 р. Україна відновила незалежність і задекларувала курс 
на демократизацію політичної системи. Однак вітчизняні реформи, 
пов’язані з процесом демократизації, зазнають суттєвих труднощів і є 
неоднозначними. Періоди зростання рівня демократичності чергуються 
з етапами відновлення авторитарних тенденцій, що веде до згортання 
демократичних перетворень і невизначеності політичних перспектив 
України як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.  

Важливим атрибутом і каталізатором демократії є інститут 
демократичних виборів. Водночас електоральна практика доводить, 
що власне “національні особливості” виборів є однією з суттєвих 
перешкод на шляху до реалізації демократичного транзиту. Такої ж 
думки дотримуються й провідні міжнародні експерти та інституції, 
які вважають рівень демократичності виборів в Україні далеким від 
усталених норм.  

Новітні підходи до розв’язання згаданих проблем пропонуються 
у монографії Миколи Бучина “Демократичні вибори в Україні: 
принципи, механізми та технології реалізації”, що засвідчує актуаль-
ність роботи. Вивчення недоліків і механізмів забезпечення демокра-
тичного характеру виборів є важливим кроком на шляху демократизації 
інституту виборів, а також суспільного ладу в Україні загалом.  

Автор дослідив взаємозв’язок та взаємозалежність між вибо-
рами і демократією, довів, що лише за умов дотримання демокра-
тичних принципів вибори можуть бути атрибутом народовладдя, а 
їхній результат відображатиме реальне волевиявлення громадян. 
Здійснивши детальний аналіз підходів до типології демократичних 
принципів виборів, дослідник запропонував їхню класифікацію на 
три групи: базові, додаткові та процесуальні, що є цілком обґрунто-
ваним з позиції специфіки виборчої практики. 

Монографія містить детальну характеристику кожного з демо-
кратичних принципів, розкриває їхні особливості та аспекти засто-
сування. Важливим є те, що автор, вивчаючи демократичні прин-
ципи виборів, повною мірою використав зарубіжний досвід та адап-
тував його до вітчизняних реалій. 

Значну увагу в монографії зосереджено на аналізі правових 
процедур регулювання демократичних принципів виборів в Україні. 

 



Передмова 4 

Дослідник розглянув еволюцію та періодизацію українського вибор-
чого законодавства часів незалежності, визначивши основним кри-
терієм закріплення демократичних засад у політичній практиці. На 
підставі вивчення нормативно-правових документів запропоновано 
механізми вдосконалення українського законодавства, що регламен-
тує проведення виборів.  

Найбільш цінною і з теоретичного, і з практичного погляду є, 
на нашу думку, розробка авторської методики визначення рівня демо-
кратичності виборів на пострадянському просторі. Так, М. А. Бучин 
запровадив у науковий обіг поняття “індекс демократичних виборів”, 
який базується на демократичних принципах, індикаторах та їхніх 
складових. Водночас важливо, що обчислення індексу демократич-
них виборів передбачає врахування як норм виборчого законо-
давства, так і особливостей виборчої практики. Враховуючи значну 
кількість показників для обчислення демократичності виборів (понад 
200), а також охоплення всіх виборчих кампаній у незалежній 
Україні (15), можемо констатувати, що автор здійснив значний обсяг 
роботи і запровадив оригінальний новаторський підхід до її 
виконання. Крім того, деталізований та комплексний характер 
методики дає змогу, на наше переконання, досягнути високого рівня 
достовірності отриманих результатів. 

Тому пропонована монографія М. А. Бучина “Демократичні 
вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації” є 
завершеним науковим дослідженням, яке характеризується чіткістю 
та логічністю викладу матеріалу, написана якісним науковим сти-
лем, стосується вкрай актуальних проблем як політичної науки, так і 
вітчизняної політичної практики і є вагомим внеском у вивчення 
політологічних аспектів виборчих відносин. Використання отрима-
них результатів дасть змогу вдосконалити не тільки інституційний 
вимір виборчого процесу в Україні, а й ціннісні його характе-
ристики, що забезпечить завершеність демократичних перетворень 
та євроінтеграційні перспективи нашої держави. 

 
 
 

Д-р політ. наук, професор, 
директор Інституту гуманітарних та соціальних наук 
Національного університету “Львівська політехніка” 

Я. Б. ТУРЧИН


