
Семінарське заняття 8. 

Тема 2.6. Парламент в зарубіжних країнах. 

Навчальна мета: визначити місце і роль парламенту в структурі верховної влади 

зарубіжних країн; узагальнити навчальний матеріал про структуру парламентів та 

порядок формування його палат в зарубіжних країнах; охарактеризувати специфіку 

законодавчого процесу  та відповідальності парламентів і депутатів в країнах світу.   

План 

1.Класифікація парламентів зарубіжних країн. 

2.Структура парламенту і порядок формування його палат. 

3.Повноваження парламенту зарубіжних країн. 

4.Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн. 

5.Відповідальність парламентів і депутатів у зарубіжних країнах. 

Ключові поняття: парламент, парламентаризм, виборність, колегіальність, правило 

більшості, структура парламенту, парламентський комітет, парламентська комісія, 

спікер, бюро, президія, сесійний характер роботи парламенту, пленарне засідання, 

імперативний мандат, вільний мандат, імунітет, компетенція парламенту, присяга, 

розпуск парламенту. 

Теми рефератів 

1. Становлення європейського парламентаризму. 

2. Особливості законодавчої влади в США. 

3. Законодавчий процес в зарубіжних країнах. 

4. Порядок роботи парламенту в зарубіжних країнах. 

5. Особливості припинення депутатських повноважень в країнах західної Європи. 

6. Комісії (комітети) як структурний елемент парламентів. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Визначте етапи формування інституту парламентаризму. 

2.Яка країна вважається батьківщиною найдавнішого парламенту? 

3.Дайте узагальнене визначення парламенту. 

4.Які спеціальні права мають депутати? 

5.В яких країнах існує сувора парламентська дисципліна? 

6.В чому полягає відмінність між імперативним та вільним мандатом депутата? 

7.В якій країні депутат за порушення присяги може бути позбавлений мандату? 

8.Що означає депутатський індемнітет? 

Література: 

7, с. 192 - 254 

8, с. 127 – 141 

9, с. 228 - 282 

Методичні рекомендації: 

Готуючи відповідь на перше питання слід зауважити, що парламент виступає 

сутнісним виразом представницької демократії. Таке представництво ще у ХVІІІ ст. 

отримало назву народного. В Англії термін «парламент» почали використовувати з 

кінця ХІІІ ст. Представницькі владні інституції існували ще в античний період. 

У теорії конституціоналізму сучасне групове представництво визначають як 

реальне, або як представництво інтересів. Інша його назва – корпоративне 

(куріальне) представництво.  



Парламент є представницькою установою певної країни. Колегіальний за своєю 

внутрішньою структурою та принципами діяльності він представляє різноманітні 

групові, партійні та національні інтереси. 

Парламент – виборний колегіальний орган держави, наділений нормотворчими, 

фінансовими та контрольними повноваженнями, що діє в умовах демократичного 

режиму. 

Парламентаризм – система формування та діяльності верховного 

представницького органу, держави, а також політико-державних відносин та інститутів, 

прямо чи непрямо пов’язаних з ним за умови існування в суспільстві демократичного 

режиму. 

Конституції зарубіжних країн по-різному називають вищі представницькі органи: 

Конгресом (США); Генеральним конгресом (Мексика); Генеральними кортесами 

(Іспанія); парламентом (Індія, Італія, Франція, Японія); зборами (Російська Федерація, 

Австрія, Китай, КНДР, Болгарія, Румунія); асамблеєю (Португалія, Куба); Рігсдагом 

(Швеція). Конституції Німеччини та Польщі обмежуються лише відповідними 

найменування палат: бундестаг і бундесрат, Сейм і Сенат. 

Найчастіше парламенти класифікують за структурою. За своєю структурою вищі 

представницькі органи є одно- та двопалатними (бікамеральними). Двопалатна 

структура парламенту властива як унітарним, так і федеративним державам, проте 

принципи формування верхньої палати федеративної країни відмінні. 

Нижня палата у двопалатному парламенті називається по-різному: палата 

представників (Австралія, США, Японія), палата депутатів (Італія, Мексика), 

Національна рада (Австрія), Державна Дума (Російська Федерація), Народна палата 

(Індія), Сейм (Польща), палата громад (Великобританія, Канада), Національні збори 

(Франція). 

Найбільш поширені назви верхньої палати парламенту – Сенат (Бразилія, 

Аргентина, Італія, Польща, Франція), палата сенаторів (Мексика), палата радників 

(Японія), Рада штатів (Індія), палата лордів (Великобританія), Федеральна рада 

(Австрія), Рада Федерації (Російська Федерація). 

Однопалатна система парламенту характерна для мононаціональної держави, що 

має невелику територію (Болгарія, Ізраїль, Греція, Данія, Швеція, Туреччина, Єгипет). 

На думку деяких політологів і державознавців, однопалатний парламент більше 

відповідає демократичному устрою.  

Друге питання передбачає визначення порядку формування палат парламенту та 

характеристику його структури. Слід зауважити, що однопалатні парламенти та 

нижні палати двопалатних парламентів формуються, як правило, шляхом прямих 

виборів. 

Верхня палата формується по-різному. Сенати у Польщі, Румунії, США, 

Бразилії, Японії обираються прямими виборами. Сенат Польщі (100 осіб) обирається 

по воєводствах (кожне із 47 воєводств обирає по два, а два найбільших – по три 

сенатори); Сенат США обирається безпосередньо населенням штату – від кожного 

штату по два сенатори. В Австрії Федеральна рада обирається ландтагами земель 

залежно від кількості населення. Бундесрат Німеччини складається з членів урядів 

земель, які їх призначають і відкликають, кожна земля володіє не менш як трьома 

голосами, землі з населенням понад 2 млн. – мають чотири голоса, з населенням понад 

5 млн. – п’ятьма голосами. Сенат у Франції обирається непрямим голосуванням 

депутатами Народних зборів, депутатами Генеральних рад департаментів і делегатами 



муніципальних рад. В окремих країнах верхня палата не обирається, а формується за 

принципом спадкування чи за призначенням усього складу або частини його главою 

держави (Великобританія). Сенатори в Канаді призначаються генерал-губернатором, в 

Йорданії – королем. 

Законодавство більшості країн встановлює різні вікові цензи для обрання нижньої 

та верхньої палат (Італія – нижня – 25 років, верхня 40 років; США – відповідно 25 і 30 

років; Франція – 23 та 35 років). 

Термін повноважень однопалатного парламенту складає 4 або 5 років. В 

окремих країнах з двопалатною структурою парламенту (Італія, Іспанія, Польща) термін 

повноважень палат збігається. Іноді строк функціонування нижньої та верхньої палат 

парламенту різний (США – відповідно 2 та 6 років, Мексика – 3 та 6 років, Франція – 5 

та 9 років, Японія 4 та 6 років). 

Склад верхньої палати, як правило переобирається по частинах: США, Індія – 

кожні два роки на третину, Франція – кожні три роки на третину, Японія – на половину 

кожні три роки. 

Кількісний склад парламенту визначається конституціями або іншими 

законодавчими актами (Італія – 650 осіб нижня палата, 315 – верхня, Польща – 

відповідно 460 та 100 осіб). Конституції Греції, Іспанії встановлюють нижню та верхню 

межу кількісного складу парламенту (Греція – нижня палата від 200 до 300 осіб). 

Термін повноважень парламенту залишається незмінним або може 

продовжуватися, скорочуватись за власним рішенням або рішенням глави держави чи 

уряду. 

Головний елемент структури парламенту або його окремої палати - комітети і 

комісії, які створює парламент (палата) з власного складу. У більшості європейських 

країн усі такі органи парламенту, незалежно від здійснюваних функцій, називають 

комісіями. В англомовних та деяких інших країнах відповідні органи називають 

комітетами. В ряді країн комітети функціонують на постійній основі, тобто протягом 

одного скликання або однієї чергової сесії, а комісії – тимчасово, до вирішення питання, 

у зв’язку з якими вони були створені. 

Порядок формування комісій або комітетів у різних країнах може бути відмінний, 

але практично завжди їх персональний склад відображає розстановку партійно-

політичних сил у парламенті. Очолюють комісії або комітети їх голови, яких обирає 

парламент. Іноді для здійснення керівництва комісією або комітетом в її складі 

створюють колегію (бюро, президію). В більшості англомовних країн голів комітетів 

призначає спікер. В багатьох країнах запроваджено практику, відповідно до якої 

головами частини комісій або комітетів призначають депутатів з опозиції. 

Постійні комісії (комітети) готують пропозиції щодо законопроектів, внесених на 

розгляд парламенту, що становить комісійну (комітетну) стадію законодавчого 

процесу. Такі органи парламенту на наступних стадіях доопрацьовують окремі 

законопроекти. Кожна комісія (комітет) має спеціальний профіль і відповідну назву, що 

зумовлює «номенклатуру» законопроектів, які вона розглядає. До завдань постійних 

комісій (комітетів) віднесено здійснення контролю у сфері виконавчої влади. 

Практично у кожному парламенті функціонують спеціальні, слідчі та деякі інші 

комісії (комітети). Порядок їх формування подібний або аналогічний до прийнятого 

щодо постійних комісій (комітетів). 

Ще один різновид відповідних органів парламенту – слідчі комісії, або комісії чи 

комітети з розслідування. 



Важливий елемент структури парламенту – його керівний орган, який може бути 

одноосібним або колегіальним. В ряді англомовних країн запроваджено інститут 

одноосібного керівного органу (керівника) парламенту, який іменується спікером. У 

багатьох країнах керівний орган парламенту (палати) має колегіальний характер і назву 

бюро, президії або правління (Франція).  

В ряді країн створюють орган парламенту, який вирішує різні організаційні 

питання.  

 До структури парламенту іноді входять спеціальні органи, які за певних умов 

реалізують окремі функції самого праламенту. 

 

В межах третього питання доцільно зробити порівняльну характеристику 

повноважень парламенту в зарубіжних країнах.  

Компетенція парламенту – основний фактор, що визначає його правове 

становище, роль в юридично-політичному житті та взаємовідносини з іншими 

державними органами. 

Компетенції парламенту належать законодавча сфера діяльності, прийняття 

закону про бюджет, формування вищих органів держави, контроль за діяльністю уряду 

та здійснення зовнішньополітичних функцій. 

Обсяг повноважень парламенту залежить від ряду чинників: форми правління, 

форми політико-територіального устрою, розстановки політичних сил, що склались у 

період прийняття конституції, традицій.  

Важливе місце у діяльності парламенту посідає прийняття закону про бюджет. 

Парламенти Угорщини, Греції, Словаччини, Чехії обирають президента, формують 

уряд, органи конституційного контролю й нагляду, Верховний Суд. Їм належать 

повноваження у сфері оборони країни та зовнішньої політики. Вони здійснюють 

контроль за діяльністю уряду. У президентських республіках, де уряд формується 

президентом і не відповідає перед парламентом, контрольні повноваження останнього 

не настільки значні, як у парламентарних республіках. 

 

Четверте питання вивчається студентами самостійно.  Необхідно визначити стадії 

процесу законотворення (законодавча ініціатива, обговорення законопроекту, 

прийняття законопроекту, промульгація), окреслити коло суб’єктів права законодавчої 

ініціативи в різних країнах. Окремо слід зупинитись на опублікуванні та введенні в дію 

актів парламентів у зарубіжних країнах. 

 

Відповідаючи на п’яте питання слід зазначити, що основною формою 

відповідальності парламентів  є їх дострокові або надзвичайні розпуски. Розпуск 

парламенту знайшов визнання у сучасних конституціях. За умов двопалатного 

парламенту, як правило, передбачено розпуск лише нижньої палати. 

В Австрії, Ізраїлі, Киргизстані, Литві, Польщі, Туркменістані, Угорщині, Хорватії і 

Чорногорії, крім дострокового припинення повноважень парламенту (нижньої палати), 

припускається і саморозпуск, а в Македонії і Таджикистані – лише саморозпуск 

парламенту. Саморозпуск є наслідком волевиявлення не глави держави, а самого 

парламенту. Близьким до саморозпуску є передбачене в Бельгії дострокове припинення 

королем повноважень нижньої палати за її згодою. У більшості країн розпуск 

парламенту спричинений його нездатністю ухвалити конкретне рішення або взагалі 

реалізувати свої повноваження. 



Природа імперативного мандата відображена в тому, що член парламенту 

юридично відповідальний перед тими, кого він представляє (хто його обрав). 

Передумовою такої відповідальності є невиконання наказу. Депутат зобов’заний 

періодично звітувати перед «своїми» виборцями і може бути достроково відкликаний 

ними (позбавлений мандата), якщо не виконує або неналежно виконує наказ.  

Вільний мандат не передбачає юридичної відповідальності депутата перед 

виборцями, хоча необхідно зважати на загальнополітичну відповідальність обраного 

представника. Наслідками такої відповідальності вважається, зокрема, необрання на 

наступних виборах того представника, котрий втратив довіру виборців. 

Присяга – акт урочистої клятви (обіцянки) і сама клятва суб’єктів державної влади 

належно виконувати обов’язки, що випливають зі статусу, якого вони зазвичай 

набувають унаслідок її скликання, включаючи обов’язки за змістом цієї клятви. 

Наслідком складання присяги членами парламенту є набуття ними повноважень. У 

багатьох конституціях встановлено, що відмова новообраного депутата скласти присягу 

тягне за собою втрату мандата. Проте юридичної відповідальності депутатів за 

порушення присяги, якщо таке порушення не містить складу злочину, як правило, не 

передбачено, і вони відповідають лише у загальнополітичному сенсі. Виключення – 

Литва, де депутат за порушення присяги може бути позбавлений мандата у порядку 

імпічменту.  
 


