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НАПРЯМ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В АНГЛІЇ 

(ХІУ-ХІХ СТ.)

Атаманова Н. В.
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін 
Міжнародний гуманітарний університет

Гончаренко В. О.
студент II курсу магістратури спеціальності 081 Право 

Міжнародний гуманітарний університет 
м. Одеса, Україна

Виборча система як найважливіший елемент політичної системи суспі
льства становить сукупність суспільних відносин, що складаються з при
воду формування органів державної влади та місцевого самоврядування.

Формування виборчих систем в Англії має глибокі історичні корені 
з чого випливає той факт, що на їх становлення і розвиток впливали 
різноманітні чинники, які, своєю чергою, були зумовлені розвитком 
політичної та правової культури.

Історія розвитку виборчого законодавства Великобританії налічує 
вже не одне століття і тісно пов’язана з розвитком і піднесенням Пар
ламенту. Науковці вважають, що слово «парламент» в сучасному розу
мінні стало використовуватися на початку XIII ст. [2]. В цей період 
відбулися три важливі події: прийняття Великої Хартії вольностей 
1215 р., перше скликання Парламенту в Оксфорді в 1258 року і, нареш
ті, перший обраний Парламент у Вестмінстері в 1265 р.

У першій половині XIV ст. Парламент стає єдиним органом влади, 
що складається з двох палат: верхньої -  Палати лордів і нижньої -  Па
лати громад. У період з XIV по XVII ст. відбувається поступове зміц
нення Парламенту.

Становлення виборчої системи Великобританії в сучасному ро
зумінні цього слова почалося значно пізніше. Першим документом, 
який ознаменував початок нового етапу розвитку англійської держав
ності, став Білль про права 1689 р. У ньому законодавчо був закріпле
ний принцип верховенства Парламенту в законодавчій діяльності.
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3. Гуцуляк О.Б. Пошуки заповітного царства: міф -  текст -  реалі, 
ність: монографія, Івано-Франківськ, 2007. 540 с.

4. Карпатські мольфи і мольфари. Таємниці, факти, припущеним 
ІЖЬ: http://viche-boruslava.org.ua/index.рЬр/икгаішкуі.../113-тоІІ'аіМуо 
каграіу (дата звернення: 10.04.2021).
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СЕРЕД СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
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професор кафедри суспільно-гуманітарних наук 
Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 
м. Мелітополь, Запорізька область, Україна

Політична наука посідає одне з провідних місць в системі суспіль 
них наук. Як наука про політику, про закономірність діяльності з керш 
ництва та управління суспільством на основі публічної влади поклики 
на не лише надавати політичні знання, на основі яких формую 11.« м 
уявлення щодо форм і способів функціонування громадянина у поні 
тичному, правовому, економічному та культурному полі демократичної 
держави, але й утверджувати її свідому громадянську позицію. Поні 
точні знання потрібні сьогодні будь-якій людині, незалежно від її про 
фесійної приналежності, оскільки, живучи в суспільстві і бути вільним 
від політики неможливо. Для того, щоб не бути пасивним об'єктом 
впливу з боку охочих до влади людей, потрібно не тільки брати учні и 
у політиці, а й мати наукові знання про неї та керуватись ними на нр.п 
таці. Джерелом таких знань є окрема наука -  політологія.

Політологія, як одна з впливових гуманітарних дисциплін, слугу« он 
ним з елементів формування, збереження і вдосконалення концентроїм 
ного досвіду освоєння людиною природного і соціального світу. Поні 
точна освіта зближується з національною культурою в тому разі, якнк > 
вона синтезує в собі цінності, норми, досвід духовної діяльності власної о 
суспільства. Політична самосвідомість, як і культура, завжди визначні 11, 
ся конкретною національною формою. Політична наука й освіта форм\ 
ють гуманітарне знання, яке є мінливим полем пошуку людиною ідеіпп 
власного шляху у своєму житті. В цьому розумінні, на думку наукоііпіп 
індивід виступає суб’єктом культуро творчості, ОСКІЛЬКИ ВІН СИПІМ
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пошуком утверджує культуру вибору, толерантності, згоди. Політична 
освіта як раціональний компонент політичного виховання є в свою чергу 
складовою політичної соціалізації. В загальній практиці застосовують 
цього поняття вузько визначають як процес отримання систематизованих 
знань про політичне життя суспільства [2, с. 51].

Політична освіта здатна виступити своєрідним та ефективним меха
нізмом формування сучасного громадянського суспільства та його 
включення, поруч з державою, у вирішення, проблем, породжених 
переходом суспільства до демократичних засад розвитку. Така посере
дницька роль політичної освіти між процесом пізнання політичного 
світу та його перетворення грунтується на об’єктивних законах цього 
світу. Адже свідомо змінювати щось у політичному житті можна лише 
розуміючи об’єктивний зміст політичного процесу та можливі шляхи і 
засоби бажаних змін. Але, як справедливо вважає С. Бесклетний, недо
статнім є усвідомлення цих аспектів лише частиною суспільства. Для 
забезпечення реформування політичних відносин необхідна свідома 
діяльність абсолютної більшості громадян, які здатні виступити актив
ними та свідомими учасниками перебудовчих заходів з метою подо
лання перешкод на шляху удосконалення взаємовідносин у суспільстві. 
Отже, мова йде про певний комплекс цінностей, вмінь та знань грома
дян, сформованих системою політичної освіти, які забезпечують їм 
свідому участь і позицію в політичному житті, можливість виокремити 
власні політичні інтереси та зіставити їх з інтересами інших та всього 
суспільства [1, с. 510]. Відомо, що цей комплекс політична наука ква
ліфікує як політичну культуру громадян.

Система освіти є одним з найвпливовіших серед внутрішніх та зовні
шніх факторів формування політичної культури громадян України. На
вчальні заклади мають широке поле діяльності щодо формування загаль
ного рівня політичної культури суспільства. Основна роль у цьому нале
жить гуманітарним дисциплінам. Саме гуманітарна складова вищої осві
ти забезпечує духовно-культурний розвиток кожної особистості.

Гуманітарна політика є важливим чинником суспільного життя, 
її сутність, зміст, принципи і практична діяльність її інституцій потре
бують сьогодні підвищеної уваги. В цьому контексті декілька слів що
до сутності гуманітарної політики. Кажуть, О. Македонський так ви
словлював щодо свого духовного наставника Аристотеля: «Я вклоня
юсь перед ним нарівні зі своїм батьком, бо якщо батько дав мені життя, 
то Аристотель -  це те, що надає йому ціну». Переносячи ці слова на 
всю гуманітарну політику, як відзначає В. Андрущенко, можна сказати, 
що її сутність полягає у визначенні сенсу суспільного життя, того, що 
надає цілеспрямованості і виправдання всій нашій життєдіяльності. 
Коли такого сенсу не має, зникає почуття невизначеності, невпевненос

231



ті, надії, безвідповідальності і, в кінцевому підсумку, розпад суспільст
ва як цілісності. Сьогодні у нас, на жаль, не визначені задовільним 
чином загальнозначущі цінності, які б поєднувало суспільство.

Нині гуманітарні знання, рівень освіти, її практична орієнтація роз
глядаються науковцями як необхідне джерело розвитку політичної 
системи суспільства, в якому не тільки зростає значення гуманітарної 
освіти, а й змінюються її зміст, форми та методи. Сьогодні освіта по
винна прилаштуватися до таких ключових чинників, як глобалізація, 
постійно змінна технологічна ситуація, революція в інформації і кому
нікації і, як наслідок, прискорення темпу соціальних змін. В Україні 
діюча освітня система не в повній мірі задовольняє сучасні потреби 
суспільства і потребує поширення процесів гуманізації. Результатом 
цього процесу повинна стати гуманістична система освіти, яка створю« 
умови для розвитку вільної творчої особистості з високим рівнем знані, 
та духовності [4, с. 194]. Гуманістична освітня парадигма має стати 
основою для формування широко освіченої, патріотично налаштованої 
креативно підготовленої особистості. У сучасному суспільстві система 
освіти як соціальний інститут забезпечує систематичну багатоаспектиу 
взаємодію індивіда та суспільства, сприяє успішній соціалізації, фор 
муванню гуманістичної спрямованості соціальних процесів. Водночас, 
реальна ситуація свідчить, що значення гуманітарної освіти недооціню 
ється, а її якість не завжди відповідає характеру тих труднощів, що 
стоять перед сучасним світом.

Наприклад, з введенням у навчальний процес поділу дисциплін.і 
«нормативні» та «вибіркові», студент отримав можливість відмовля 
тись від тих предметів, які, на його думку, не є необхідними в оволо 
дінні майбутньою професією. Для більшості студентів технічних вузів 
такими є гуманітарні дисципліни, які в основній своїй більшості они 
нилися в переліку дисциплін «по вибору». Як наслідок, справедливо 
відзначає Є.Швець, це може негативно позначитися не лише на загалі, 
йому рівні освіченості майбутніх спеціалістів, але й на збереженні і\ 
національної самосвідомості та ідентичності [3, с. 35].

Владним структурам час зрозуміти, що тільки освіта може сформу
вати націю, що тільки вона належно може поширить українську націй 
нальну ідею. Освіта повинна ростити націю, тому назріла необхідні« и 
переосмислення пріоритетів державної політики у сфері гуманітарної 
політики.
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Осмислення історії людства завжди викликало зацікавленість нау
ковців багатьох сфер -  істориків, соціологів, політологів, соціальних 
філософів та інших. Намагання побачити головне, загальне, те, що по
єднує, класифікує та певним чином упорядковує численні історичні 
феномени та процеси більш за все притаманне філософському типу 
мислення. Обрана нами тема піднімає важливу проблему розуміння 
меж та етапів історії, особливостей їх інтелектуального осягнення на 
сучасній стадії розвитку людства. Роботи Ф. Фукуями в цьому відно
шенні спричинили чимало дискусій та сприяли новій хвилі звернень до 
загальнолюдської історії та формуванню різноманітних думок з цього 
приводу. Як пише український дослідник Д. Травін, «30 років тому, в 
бурхливому 1989 році, коли країнами Центральної та Східної Європи 
пронеслася хвиля оксамитових революцій, американський мислитель 
Френсіс Фукуяма заявив про кінець історії в статті, яка відразу стала 
знаменитою.... Розмову про кінець історії не варто сприймати надто 
прямолінійно. Мова не йде про припинення всякого історичного
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