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Наріжний принцип демократії, сформульований А.Лінкольном, проголошує, 

що: “Демократія – це влада народу, волею народу і для народу”. Ефективне втілен-
ня цього принципу стало основним питанням сучасної демократії – якими засобами 
забезпечити загальну спільну участь громадян у справах управління державою в 
країнах із багатомільйонним, а подекуди мільярдним, населенням. Одним із та-
ких універсальних засобів став парламентаризм.

Парламентаризм як політичний інститут виступає домінуючим фактором 
формування сучасного політичного процесу та його внутрішніх детермінант.

Навколо ролі і місця парламенту в державному управлінні ведуться гострі 
політичні та наукові дискусії в середовищі юристів, політиків, соціологів, журна-
лістів і т.д. Щодо парламентаризму як механізму забезпечення політичної влади 
окремих соціальних верств суспільства або всього народу не існує однозначної 
наукової думки. Парламентаризм часто змішують то з формою держави, то з по-
літичним режимом, то з принципом поділу влади.

На думку авторів, парламентаризм необхідно розглядати як систему органі-
зації державної влади в рамках тієї або іншої форми державного правління. Пар-
ламентаризм характеризує і організацію громадського життя, і ступінь демокра-
тизації суспільства. У науці також трапляється розширене тлумачення парламен-
таризму, відповідно до якого парламентаризм ототожнюється з представницькою 
демократією в цілому.

У визначеннях суті й змісту парламентаризму, які дають вітчизняні науковці, 
прослідковується два підходи – інституційний і функціональний. Інституційний під-
хід в основу парламентаризму покладає наявність у системі вищих органів держав-
ної влади певного представницького органу (парламенту). Функціональний підхід 
наголошує на верховній законодавчій функції парламенту. Також автори одностайно 
сходяться на думці, що парламентаризм – це ознака демократії.

Однак зміст поняття “парламентаризм” у сучасному розумінні не може 
бути зведений виключно ні до інституційного, ні до функціонального підходів. 
Навіть механістичне поєднання обох домінуючих у вітчизняній науці підходів не 
дає вичерпного розуміння цього феномену як політичного явища.

Ключовим діючим актором сучасної репрезентативної системи виступає 
парламент. Парламент – ефективно працюючий представницький орган законо-
давчої влади, здатний належним чином у рамках юридичної компетенції, відпо-
відно до Конституції урегульовувати всі сфери суспільних відносин. Роль парла-
менту та його ефективна робота багато в чому залежить від форми правління в 
країні. Однією з найбільш поширених сучасних форм державного правління є так 
звана змішана (парламентсько-президентська або президентсько-парламентська) 
форма республіканського правління. Типовою ознакою згаданої форми правління 
є поєднання елементів президентської і парламентської республік, сильної прези-
дентської влади та ефективного контролю парламенту за діяльністю уряду.

За різних форм правління прослідковуємо значну роль парламенту в системі 
органів державної влади. Найбільшою мірою це проявляється в республіках (пар-
ламентських, парламентсько-президентських, президентсько-парламентських та 
президентських). Але важливе значення парламенту і в монархіях.

На сьогодні до складу Організації Об’єднаних Націй входить 193 країни. 
Майже в усіх країнах парламенти є реальними органами законодавчої влади, 
лише в таких монархічних державах, як Бруней, Саудівська Аравія та Свазіленд 
парламенти – лише консультативно-дорадчі органи.
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Процеси становлення й розвитку парламентаризму в Україні є визначальними 

для потреб державотворення. Зміст цих процесів забезпечує не тільки демократичне 
наповнення державотворення, а і його реальність у цілому. Унікальність парламенту 
як механізму здійснення державної влади й управління полягає в його ролі посеред-
ника між суспільством і органами виконавчої влади; системи, у якій формується 
владна воля нації на основі представництва структурованих груп інтересів на дер-
жавному рівні. На етапі демократичних реформ зміна соціальної структури відбу-
вається форсованими темпами, і часто трапляється так, що необхідні інституційні 
перетворення відбуваються зі значною затримкою за часом. Інерційність вітчизня-
ної системи державного управління багато в чому пов’язана з недоліками у функці-
онуванні механізму парламентаризму. 

У парламенті повинні бути представлені інтереси більшості соціальних 
верств, і тільки за цієї умови він є реальним представницьким органом, оскільки 
саме в парламенті знаходять своє публічне вирішення різні соціальні конфлікти.

Скорочення перехідного періоду демократичної трансформації в Україні 
об’єктивно вимагає формування працездатної системи зворотного зв’язку між 
соціальним середовищем і системою державної влади. Тут роль національного 
парламенту важко переоцінити. Процес консолідації демократичного суспіль-
ства має відбуватися на тлі досягнення українським парламентом відповідних 
зовнішніх форм (демократичної системи виборів і конституційного закріплення 
відповідних парламентських повноважень, властивих парламентаризму західно-
го типу). Наповнення цих форм демократичним змістом повинно супроводжува-
тися упорядкуванням ефективної системи політичного представництва реальних 
суспільних інтересів, створенням дієвих механізмів контролю над виконавчою 
владою, підвищенням ступеня відкритості парламентського процесу. Найбіль-
шою мірою це стосується країн, де парламентаризм на рівні теорії і практики 
перебуває у стадії становлення. З об’єктивних причин до таких країн має бути 
віднесена Україна.

Дослідження теорії, історії і практики парламентаризму, насамперед на ета-
пі вторинної демократичної трансформації сучасних політичних систем, залиша-
ється недостатнім як у світовій, так і в українській науці. Сутність парламенту, 
його місце і роль у системі публічного управління у вітчизняній науковій думці 
мають звужене трактування – він розглядається як законодавчий механізм. Саме 
цим визначається роль Верховної Ради в системі державної влади України. Подіб-
ний погляд сприяє реалізації парламентом інтересів окремих суспільних груп, 
 політичних акторів, у тому числі й непартійних, існуючих на цей конкретний мо-
мент, але не враховує прискорену соціально-політичну динаміку. Внаслідок цього 
різноманітні питання функціонування українського парламенту, інші його функ-
ції, крім законодавчої, висвітлюються недостатньо. За межами уваги залишаються 
важливі аспекти забезпечення реального народного представництва і функціону-
вання парламенту України як представницького інституту влади. Виявляється низ-
ка недостатньо пророблених аспектів, протиріч і спричинених цим труднощів ре-
алізації принципів парламентаризму в політико-управлінській практиці України. 
Саме цим зумовлюється актуальність і значимість запропонованого підручника, 
який висвітлює феномен парламентаризму в найбільшому спектрі його соціально-
політичних проявів.
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Матеріали запропонованого читачеві підручника “Парламентаризм” пере-

конливо розкривають зв’язок між функціональною повнотою парламентаризму, 
характеристикою парламентської діяльності, принципом поділу влади, вільними 
демократичними виборами, конкурентним політичним середовищем і сталим полі-
тичним розвитком. Колективом авторів розглянуто домінуючі вектори, тенденції та 
суперечності процесу впливу на інститути парламентаризму і підсистеми світової, 
української пострадянської та сучасної політичної структур суспільства: держави 
і правової системи, державно-політичного устрою; політичних партій; політичної 
культури та політичної участі населення країни. Феномен парламентаризму роз-
глядається як механізм та інструмент політичної стабілізації і потенціювання ефек-
тивного цивілізованого розвитку суспільства.

Логіку досліджень парламентаризму відображено в циклі навчальних, на-
вчально-методичних та науково-методичних матеріалів, підготовлених автор-
ським колективом кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Наці-
ональної академії державного управління при Президентові України. Серед клю-
чових праць: словник-довідник “Парламентаризм та парламентська діяльність” 
(2010 р.); підручники “Основи вітчизняного парламентаризму” (2010 р.) та “Елі-
тознавство” (2014 р.); навчальні посібники “Політичне лідерство” та “Політична 
опозиція” (2014 р.) тощо.

Підручник “Парламентаризм” призначений для широкого кола читачів, адже 
викладений матеріал сприяє аналізу ефективності функціонування політичної 
системи в цілому і передусім вітчизняного парламентаризму як ключового й сис-
темоутворюючого фактору українського сьогодення та перспектив розвитку дер-
жави. Фундаментальні, ґрунтовні знання допоможуть читачеві визначати умови 
та фактори стійкого політичного розвитку країни, моделювати та реалізовувати 
ефективні сценарії еволюції вітчизняного політико-управлінського простору.

Особливість підручника “Парламентаризм” полягає й у тому, що кожний 
підрозділ є окремою частиною навчального модуля (дисципліни) та має свою кон-
цептуальну основу, перелік тематичних дискусій, круглих столів, літературних 
джерел, завдань для самоосвіти. Підручник складається з восьми розділів. 

У першому розділі “Парламентаризм та організація представницької влади” 
розкрито природу, сутність, системні характеристики парламентаризму; основи 
прямої та представницької демократії; базові філософсько-світоглядні ідеї теорій 
парламентаризму; сутність, етапи становлення, традиції, непотизм політичної еліти; 
сутність державно-політичної еліти та парламентського лідерства. 

У другому розділі “Парламентаризм у системі публічного управління” роз-
глядаються питання щодо парламентаризму та організації представницької влади, 
особливості взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства, кон-
структивні та деструктивні політичні технології, лобізм у парламентській діяль-
ності.

У третьому розділі “Історія парламентаризму” показана генеза та ево-
люція парламентаризму: від античності до сучасності; витоки, становлення та 
розвиток представницької влади в Україні; політичні реформи в Україні кінця  
ХХ – початку ХХІ ст. та метаморфози сучасного вітчизняного парламентаризму; 
становлення політико-владної еліти України. 
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Четвертий розділ “Представництво та вибори” присвячений виборам та 

референдумам як інститутам демократії; принципам виборчого процесу; управ-
лінню виборчим процесом та виборчим технологіям.

У п’ятому розділі “Парламентська діяльність” аналізуються парламентське 
право; парламентські процедури та законотворчий процес; парламентська опозиція.

У шостому розділі “Парламентські технології” розкрито основи та особли-
вості мовного мистецтва парламентаря; управління конфліктами в парламент-
ській діяльності (стратегії поведінки та психологічні практики); аналітичне за-
безпечення парламентської діяльності.

Сьомий розділ “Верховна Рада України” охоплює питання конституційно-
правового статусу Верховної Ради України; взаємодії Верховної Ради України з 
суб’єктами державного управління та громадянського суспільства; забезпечен-
ня діяльності Верховної Ради України; функціонування Апарату Верховної Ради 
України; народних депутатів України.

У восьмому розділі “Особливості сучасного парламентаризму” досліджують-
ся парламенти зарубіжних країн; актуальні тренди та парадокси представницької 
демократії; парадигма глибинної демократії; сучасні тенденції парламентаризму. 

Вивчення основ парламентаризму за допомогою запропонованого підруч-
ника формує у читача впевненість, що парламентаризм був, є і буде невід’ємною 
складовою демократії, що законодавча влада, хоч і має найвищий статус, але не є 
абсолютною. Вона є владою від народу, якому належить верховна влада.

Навчальні, навчально-методичні та науково-методичні матеріали нового 
підручника “Парламентаризм” сприятимуть забезпеченню підготовки магістрів 
спеціальності “Публічне управління та адміністрування”. 

Матеріали підручника можуть бути використані також у процесі розробки 
навчальних програм та викладання курсів і спецкурсів з парламентаризму, полі-
тологічних знань та дисциплін як в освітній галузі публічного управління, так і в 
інших освітніх галузях системи суспільних наук.
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 ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ

Мета розділу: сформувати уявлення про концептуальні знання щодо де-
мократії, демократизації та демократичного врядування, основні теорії, 
принципи, методи, поняття парламентаризму, демократичні цінності та 
громадянські компетентності, особливості функціонування державно-
політичної еліти, сутність парламентського і політичного лідерства.

Результати навчання:
– концептуальні знання про народовладдя як основу представницької 
демократії, базові філософсько-світоглядні ідеї теорій парламентаризму;
– критичне осмислення основних положень прямої та представниць-
кої демократії, особливостей функціонування представницьких орга-
нів влади в Україні; 
– розуміння сутності функціонування представницьких органів влади 
в Україні;
– здатність самостійно розробляти пропозиції з удосконалення робо-
ти представницьких органів влади в Україні, застосовувати теорії де-
мократії, базові принципи демократичного врядування;
– здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання у сфері пар-
ламентаризму;
– розуміння сутності політичної, державно-політичної, адміністра-
тивно-управлінської еліти, парламентського та політичного лідер-
ства.
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1.1. Природа, сутність, системні характеристики 
парламентаризму

Оцінювання рівня демократизації суспільних перетворень, результатив-
ності системи державного управління і сутності демократичних інститутів 
неминуче відбувається через осмислення природи представницьких органів 
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влади саме тому, що вони асоціюються з парламентаризмом як елементом де-
мократичного устрою. Це відбувається з огляду на те, що поняття парламен-
таризму, ототожнюючись із поняттям народного представництва, відображає 
особливості історичного моменту, суспільного й державного буття країни, її 
національних традицій, правової культури та політичної волі народу. Причо-
му ознаками класичної родової моделі парламентаризму є верховенство пар-
ламенту, закону, поділ гілок влади, урядова відповідальність. 

Досліджуючи еволюцію парламентаризму, сучасні науковці підходять до 
нього як до процесу його перетворення в систему представницького правління. 
При цьому вони наголошують, що сьогоднішній парламентаризм, ґрунтуючись 
на своїй народно-представницькій легітимності, прагне визначати політику. 

Розуміння природи парламентаризму в сучасній державі можливе лише 
за умови обов’язкового врахування спільних рис в існуючих визначеннях цьо-
го поняття. У них:

– ідеться про організацію влади, тобто державного управління та систе-
ми взаємодії держави й суспільства;

– ключовим положенням є фіксація ролі ступеня впливу парламенту у 
процесі здійснення державно-владних повноважень (провідна, головна, домі-
нуюча, верховна чи особлива);

– зазначаються умови існування парламентаризму, його складових ком-
понентів та обов’язкових атрибутів;

– парламентаризм постає як система з наявною багатоманітністю її інте-
гративних, системних якостей.

Концептуальний аналіз природи парламентаризму в сучасній державі 
дає змогу виявити його типові характеристики, притаманні не лише системам 
з тривалим еволюційним процесом парламентаризму, а й новітнім системам, 
функціонування яких тісно пов’язане з адаптацією на вітчизняних теренах по-
зитивного досвіду політичного розвитку інших країн. 

Об’єктом парламентаризму є суспільні відносини, що визначають 
Украї ну як демократичну соціальну державу й система функціону-
вання та інституалізації представницької і законодавчої влади.

Предметом парламентаризму є феномен парламентаризму в іс-
торичному, аналітичному, національному аспектах, еволюція теорії 
парламентаризму, класифікація, структура, функції, тенденції розвит-
ку сучасних парламентів.

Типові характеристики відображають сутнісну багатоманітність та 
складність парламентаризму як:

• реального політико-правового інституту, який втілює в собі єдність 
представницької та законодавчої влади в суспільстві з дієвим механізмом по-
ділу влад;
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• особливого феномену розширення влади парламенту й утворення пар-

ламентського уряду. Фактично в цьому контексті йдеться про певний вид ви-
конавчої влади, характерної для парламентської республіки;

• ідейно-теоретичної концепції, що служить науковим обґрунтуванням 
необхідності функціонування парламенту як інституту, у компетенцію якого 
входить виконання чітко окреслених суспільно значимих функцій;

• процесу збереження пріоритету демократичного представництва за 
фактичного дистанціювання обраних представників від виборців, які делегу-
вали їм на обмежений часовими рамками термін свою волю і владу. Причому 
таке дистанціювання безпосередньо пов’язане з функціональним призначен-
ням законодавчо-представницького органу. 

Розуміння парламентаризму як інституту нормативно-правового закрі-
плення системи народного представництва у формі представницької демокра-
тії актуалізує пріоритетність низки його основних характеристик. 

Питання представництва і влади викликало жваві дискусії в усі історич-
ні періоди. Так, Аристотель переконував у тому, що влада стає політичною, 
коли сприймається як суспільне ставлення, як влада над вільними та рівними. 
Ця думка є актуальною й сьогодні, оскільки одна із системних якостей ефек-
тивно функціонуючого представницького органу полягає у збереженні багато-
манітності думок, які відповідають насущним проблемам різних прошарків 
суспільства.

 Характерні особливості сучасного парламентаризму: 

• наявність парламенту як органу: 
– виборного органу, який обирається всіма виборцями держави;
– представницького органу реального представництва своїх виборців – 

народу; 
– колегіального органу, який складається із багатьох членів і, відповідно, 

в основі організації своєї діяльності використовує колегіальні форми роботи; 
– законотворчого органу, для якого основним повноваженням, призна-

ченням є законотворча діяльність; 
• наявність у парламенту, поряд із законотворчими, специфічних повно-

важень, якими є: 
– обговорення й затвердження бюджету держави; 
– визначення та запровадження податків; 
– участь у формуванні та реалізації державної зовнішньої і внутрішньої 

політики; 
– участь у формуванні окремих державних органів і призначенні вищих 

посадових осіб держави;
– виконання функції парламентського контролю тощо. 
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У цьому контексті надзвичайної актуальності набуває використання 

системи сучасних дієвих принципів, завдяки яким парламентаризм отримує 
значимість структурного оформлення механізму опосередкованого здійснен-
ня демократії в контексті функціонування сучасної держави. 

Саме виходячи з такого розуміння здійснення повноважень народних де-
путатів на основі виконання парламентських компетенцій загальнонаціональ-
ного статусу і значимості нині офіційно визнається державно-політичною 
діяльністю. При цьому вплив політичних партій та інших суб’єктів грома-
дянського суспільства на законодавчий і законотворчий процес зумовлює не-
обхідність та обов’язковість урахування інтересів усіх сегментів суспільства 
при прийнятті рішень, пов’язаних із виконанням парламентських функцій.

Парламентаризм являє собою також систему формування традицій 
використання демократичних методів державного розвитку та забез-
печення стабільності. У цьому контексті важливо, щоб визнання пар-
ламенту невід’ємним елементом політичної системи знаходило відо-
браження і в розвитку політичної культури та формуванні сучасних 
підвалин загально-цивілізаційної ідеології демократичної правової 
держави, у якій парламент визнається і сприймається як обов’язковий 
елемент політичної системи та державного управління.

При цьому надзвичайної актуальності набуває значимість парламента-
ризму як сучасного елементу інституту системи правління. Його суть полягає 
в наявності дієвого парламентського контролю. 

Парламентський контроль одночасно виступає: 
• одним з основних засобів підвищення дієвості та реалізації законодав-
ства; 
• критерієм ефективності законодавства; 
• одним із правових засобів оперативного виявлення насущних запи-
тів суспільства; 
• одним із правових засобів владного реагування на них.

Очевидно, що без такого контролю чи за його відсутності неминуче роз-
вивається диктат органів виконавчої гілки влади, а це – передумова формуван-
ня основ будь-якого виду диктатури.

Зарубіжний та вітчизняний досвід парламентаризму та парламентського 
контролю свідчать про існування в сучасному парламентаризмі одного змісту 
та цілей, незалежно від різноманітності форм його здійснення:

– відслідковування виконання законів виконавчою владою на всіх ієрар-
хічних рівнях;

– виявлення неправомірних дій, що не відповідають Конституції та чин-
ному національному законодавству;


